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Na kole napříč kontinenty (více na www.luciemichal.cz)
Z Prahy mezi žáky 2. stupně školy zavítali zajímaví a velmi vzácní hosté, cyklističtí nadšenci
Lucie Kovaříková a Michal Jon. Lucie je první českou ženou, která na kole objela svět. S
Michalem Jonem absolvovala cestu v letech 2002-2005. Přesně za tři roky projeli 34 zemí a
navštívili všechny kontinenty (Evropa, Asie, Austrálie, Jižní Amerika, Antarktida, Severní
Amerika, Afrika a opět Evropa). Lucie a Michal našlapali celkem 68175 km. Oba zkušení
cestovatelé prezentují své cesty a nevšední zážitky z nich na přednáškách i prostřednictvím
knih. Strhující vyprávění doplnili promítanými fotografiemi, podělili se o rady a tipy.
Ochotně odpovídali na dotazy žáků i učitelů. V závěru povzbudili posluchače přáním, aby své
Mgr. Iveta Faltová
sny nenechali zapadnout, ale aby se nebáli alespoň některé naplnit.
Rádi cestujete? My také. A nejenom lidé cestují rádi. O tom jsme se přesvědčili v listopadu na
besedě žáků 1. stupně s Lucií a Michalem, kteří putují na kolech po celém světě. Nejezdí však
sami, ale se svým psím kamarádem Ernestem.
Vyprávěli nám, jaké příhody a dobrodružství spolu zažili při svém cestování po Evropě.
Ukázali nám mnoho fotografií a knih. Slíbili nám, že opět přijedou. Už se moc těšíme na jaro,
kdy s Lucií a Michalem zase „procestujeme“ jiné kouty světa.
učitelky 1. st. ZŠ


*************************************************************************************************
Zadní strana odpovědního lístku.

HOŘIČKY

a kino ???

???

Příští rok to bude 65 let, kdy se na Hořičkách poprvé promítal film – měli
jsme kino. Za tu dobu se samozřejmě doba změnila, a je tu rok 2012. Jelikož se
práci kolem kina věnuji již 45 let, stále se snažím, aby alespoň na 7-10 dní o
prázdninách Hořičky byly někde jinde než např. Jaroměř, Č. Skalice a jiná větší
města. Kdo může říci, že u nich mají KINO.
Samozřejmě, všechno je dražší a dražší. Půjčení filmu dříve stálo několik stovek
a lidé do kina chodili na film, nyní nestačí na půjčení díky DPH několikanásobek a lidí
nepřijdou. Každý má televizi, DVD, video, auto, aby si mohl zajet do multikina v HK
(vstup 120,- Kč popcorn 50,- Kč, doprava tam a zpět 300,- Kč), tak proč bychom
chodili do našeho kina.
Do letošního roku se mně podařilo sehnat vždy nějakou dotaci či sponzora, ale
každá snaha musí někde končit. Obzvlášť, když jsem žádal před lety jednoho
podnikatele, jestli nepřispěje na kulturu na Hořičkách. Odbyl mě slovy: “Kino na
Hořičkách považuješ za kulturu? To když budu chtít vidět film, zajedu si jinam.“
Když propočítám, kolik hodin člověk musí věnovat, aby se film hrál: objednání,
dovozu, odvozu filmů, technické kontrole, údržbě, dále rozvoz reklamy, pokladní,
promítač a mnoho dalších drobností a soused tě potom potěší slovy: “Máš dobré
filmy, byl jsem na tom v Náchodě, líbilo se nám to“, nebo “Já jsem chtěl jít, ale
zapomněl jsem.“ V tu chvíli všechna práce pro lidi je na nic - všechno nadšení se
vytrácí.
Proto, než začne sezóna 2012, ptám se občanů!!! Má cenu objednávat, byť jen
4 - 5 filmů, na příští rok 2012? Přijde někdo?? Když totiž přijde na jeden film 30 lidí
a na zbytek jen 3-4, samozřejmě v tu chvíli je propad několik tisíc a ani vlastní
sponzorství věc neřeší.
Svůj názor můžete vyjádřit anonymně vhozením lístku v obecní prodejně nebo na
obecním úřadě do 10.12.2011.
Na vaše odpovědi se těší provozovatel kina
Luděk Rudiš


*************************************************************************************************
Váš anonymní názor na další provoz kina vhoďte do urny:

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBY „HOSTINCE NA HOŘIČKÁCH“
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

16:00 – 22:00
zavřeno
22:00 – 01:00
zavřeno
16:00 – 22:00

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

12:00 – 22:00
12:00 – 22:00
12:00 – 22:00
12:00 – 22:00
12:00 – 15:00

(od 18-ti hodin silvestrovské posezení)

01.01. neděle

12:00 – 22:00

________________________________________________________________

„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“
VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PŘI SVÍČKÁCH
ve čtvrtek 22.12.2011 od 18:00 hodin
Hrají Josef Lev a spol.
________________________________________________________________

„HOSTINEC
„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“
VÁS ZVE NA

( nutno objednat do 30. 12. 2011 ! )
máme pro Vás připravené dárkové kupony

ČOČKOVÁ POLÉVKA
NOVOROČNÍ POCHOUTKA
( vepřová pečínka, uzené maso, špalíčky, zelí )
ZÁKUSEK

„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“
VÁS ZVE V SOBOTU 17.12.2011

NA

ZÁŽITKOVOU GASTRONOMII
Podávat budeme
telecí líčka na červeném víně,
bramborová kaše
Pouze na objednávku a to do 10.12.2011
Tel. 774 784 318
___________________________________________________________________________

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
 2. a 3.prosince 2011 (pátek a sobota)
10:00 - 16:00 hod
Jiránkovi, Mezilečí 75
(v blízkosti obecního úřadu)
 od 2.prosince (pondělí – neděle)
9:00 – 18:00 hod
Zájezd
Lubomír Kupka, Zájezd 75, Česká Skalice
Tel.: 774 407 168

