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 Jubilanti  
v březnu 2014

Jitka Hozová 
Zděnka Rybářová 
Jiřina Melicharová 
Marketa Kalvodová 

Václav Bárta

Úvodní slovo  
redakční rady

Vážení čtenáři,
pomalu se nám blíží jaro, čas probouzení 
přírody a výletů. A protože jsme si letos ne-
užili sněhových radovánek, ráda bych vás 
proto upozornila na pozvánku na veletrh 
cestovního ruchu Euroregion Tour 2014. 
Veletrh se koná v blízkém Jablonci nad 
Nisou a určitě zde naleznete inspiraci pro 
letošní dovolenou, nebo třeba jen tip na ro-
dinný výlet.

S přáním teplého měsíce března
za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví,  
štěstí a osobní pohody  
do dalších let života.

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.

cz, email: redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354, 485 145 204. Měsíčník – počet výtisků: 370 kusů. Cena: 5 Kč. 

Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš 

Žižka. Foto obálka: Jan Jirouš. Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna. Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 

Jablonec nad Nisou, email: pavel@tiskem.cz, jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.

V korunách rašících bříz, ve spleti větví jív
zas jarní písně zpívá kos.
Mámivé volání dálek jara,

rezechvělé čekání.
Průzračne dotýkání něžné

rozpuků jív.
Tančící vítr v nich.

Raduj se zpívej
ptáčku kosáčku.

Všem prvosenkám v květu.
I za mne vyzpívej touhu,
lásku břízám, přírodě,

celému světu.

Vždyť kolik z nás nosí
v sobě uzamčených myšlenek,

slov a vět
než jedno jaro dá jim

rozkvést, dá jim rozpučet.
Ó, jaro, vždycky mne popal

tou písní vroucí
a záblesky jedněch očí,

které zůstávají zpívat ve mne.
Ozvěny doteků, utíkající.

Neuniknutelné,
A flétnou roztesknělou
nám nakloň větve níž.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2014

Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko  
vás  zvou na filmový festival

 Kde: v Městském kině v Hodkovicích nad Mohelkou

 Kdy: 7. 3. – 8. 3. 2014

Program festivalu na:  
www.horolezcihodkovice.cz, www.expedicni kamera.cz.

 Vstupné:  Dospělí – 70 Kč, Senioři, studenti – 40 Kč,  
ZTP - zdarma

Občerstvení  zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné.

Těšíme se na vaši účast.

Jarní (Marie Polívková)
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PODIVNÉ ODPOLEDNE Dr. ZVONKA BURKEHO
NAPSAL: LADISLAV SMOČEK

DIVADELNÍ SOUBOR  V O J A N HRÁDEK NAD NISOU

UVÁDÍ HRU

OSOBY A OBSAZENÍ:
Dr. Burke Jan Sladký  
Tichý Lukáš Krupka 
Svatava Žaneta Krupková 
Outěchová Renata Bendová
Václav Václav Helena Svobodová

Režie: JAN SLADKÝ
Asistent režie: HELENA SVOBODOVÁ
Scéna: JAN SLADKÝ
Text sleduje: VLADIMÍRA PŮTOVÁ 

SLOVO O HŘE
„Nevadí vám, že používám humor, že ne?“ - Nejproslulejší hra spoluzakladatele, kmenového 
autora a režiséra Činoherního klubu Ladislava Smočka „o lidumilovi, který se málem stane 
několikanásobným vrahem“.

Příčina její popularity nepochybně tkví v jejím originálním humoru, který má mnoho společného 
s absurdním humorem a gerontologickými studiemi Smočkových prvních povídek. V Burkem se 
vedou legrační řeči, od nichž lze abstrahovat k studentské ironii i profesorskému školometství. 
Devatenácté století a jeho ideologie i pozdní romantismus strašící v Burkeho pseudoušlechtilém 
a vlasteneckém žvanění (však na zdi jeho pokojíku zbytečně nevisí portréty Čelakovského a Dumase 
staršího) se ostře střídá s peprným výrazem, černým viděním i pružným skokem z vysokého tématu 
k tomu nejnižšímu a zase zpět. Ryzost charakteru je konfrontována s pěkným chrupem, věda 
a lidumilství s žlázami s vnitřní sekrecí.

   V základě hry Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho je smutek. Smutné věci mohou být veselé 
a naopak. A silný akt v nás může vyvolat veselí plynoucí z tohoto násilí. Burke není jediný egoista, 
všechny postavy jsou více nebo méně egoisty.

Představení se koná v úterý 11. března od 19.00 hodin
v kině v Hodkovicích nad Mohelkou

Vstupné: 50 Kč

Kam v březnu za kulturou v regionu
DEN ČAS NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ CHARAKTERISTIKA

1. 3. 10.00 Sváťovo divadlo NG Plaza Liberec Pohádkové představení pro 
děti

1. 3. 10.00 Ostašovský masopust Ostašov Liberec Sraz je v 10 hodin u školy, 
slavnostní zahájení proběhne 

v 11 hodin u kostela. Info 
a trasa průvodu je na: www.

ostasov.eu. 

2. 3. 19.00 Nabucco Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec

opera

5. 3. 20.00 Olympic Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

Zbrusu nová show rockových 
matadorů

6. 3. 14.00 – 17.00 Super děda, Super babča, 
taneční odpoledne pro 
seniory

Koloseum Liberec Zábavně soutěžní pořad pro 
seniory s tancem uspořádaný 

u příležitosti MDŽ. K tanci 
a poslechu hraje Celestýnka.

9. 3. 10.00 O statečné princezně 
Máně

Kulturní centrum 
Vratislavice 101010

Pohádka je plná písniček 
s živou muzikou (kytara). 
Loutky jsou výrazně řezaní 

maňásci. Vhodné pro děti od 
4 – 10 let.

15. 3. 20.00 Slavnosti Sv. Patrika Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

Tradiční celovečerní akce pro 
fandy keltské kultury

15. 3. 19.00 Králova řeč Divadlo F.X.Šaldy 
Liberec

činohra

15. 3. 10.00 Sváťovo divadlo NG Plaza Liberec Pohádkové představení pro 
děti

18. 3. 19.00 Čínský národní cirkus Tipsport aréna 
Liberec

Nejlepší světová akrobatická 
show

20. – 22. 3. čt–pá 10 –18
so 9 – 12 

Euroregion Tour 2014 Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

14. ročník mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu

22. 3. 20.00 Divokej Bill Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

Po loňském úspěchu turné 
k patnáctiletému výročí 

existence vyráží Divokej Bill 
na další šňůru, tentokrát 

v trochu komornějším pojetí.

27. 3. 17.30 Popelka - muzikál na ledě Tipsport aréna 
Liberec

Netradiční zpracování 
nejoblíbenější české pohádky 

jako muzikálu na ledě.

29. 3. 20.00 Eddie Stoilow BUNKR rock klub 
Liberec

koncert

Přehled akcí je výběrem informací z dostupných zdrojů. Více informací najdete 
na www.liberecky-kraj.cz, www.evstupenka.cz a www.infolbc.cz. Změna programu vyhrazena.
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Významné osobnosti:

1.3. Ivan Kraus, prozaik a scénárista (75.výročí narození)

7.3. František Ladislav Čelakovský, básník (215. výročí narození)

28.3. Bohumil Hrabal, prozaik (100. výročí narození)

Významné dny:

2.3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír

8.3. Mezinárodní den žen

10.3. Vlajka pro Tibet

12.3. Den přístupu ČR k NATO

18.3. Den uprchlíků

20.3. Jarní rovnodennost

22.3. Světový den vody

28.3. Výročí narození J. A. Komenského

29.3. v 02.00 začíná letní čas

Městská knihovna

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

PROGRAM AKCÍ

Vstupenky v sí�  www.� cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007

www.� psportarena.cz

Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!BŘEZEN 2014

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC � 
TIPSPORT EXTRALIGA 2013/2014
V březnu se utkají Bílí Tygři na domácí půdě s hráči z Vítkovic a Zlína. 
Přijďte podpořit liberecké Tygry do Tipsport areny!

2. a 7. 3.

18. 3. / 19.00 hod.ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS � 
SHANGHAI NIGHTS  
Nejlepší akroba� cká show se vrací do ČR s novým programem. Těšit se 
můžete na neuvěřitelné výkony akrobatů.

DÁLE VÁS ČEKÁ 

5. 4. / 18.00 hod. NIGHT OF WARRIORS V 
Již pátý galavečer bojovníků nabídne souboje v K-1, MMA a dalších 
disciplínách. Mezi vyzyvateli se objeví i zástupci zahraničních klubů.

27. 3. / 17.30 hod. POPELKA � KOUZELNÝ
MUZIKÁL NA LEDĚ 
Netradiční zpracování nejoblíbenější české pohádky jako muzikálu na 
ledě se opět vrací do liberecké Tipsport areny!

SUPER BALL 2014 
Super Ball je otevřené Mistrovství světa ve Freestyle Fotbalu, kdy se 
v jeden týden setkají �  nejlepší hráči z celého světa a bojují o � tul.

3. 8. - 9. 8. 

Výpůjční doba
pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz

K
al

en
dá

riu
m

Svaz knihovníků a  informačních pracovníků ČR vyhlašuje 
pátý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. 
Připravili jsme pro vás novinku – tzv. tématické kufříky, které jsou ur-
čené pro zvídavé děti a jejich rodiče. Každý kufřík obsahuje kromě knih 
i didaktické pomůcky, pexesa, fi gurky, omalovánky, fi lmová DVD apod. 
Kufřík je vždy zaměřený na jedno téma a jeho cílem je přivést rodiče a děti 
ke společnému trávení času. Letošní motto měsíce čtenářů je Hrabalovské, 
a proto naše knihovna pro vás připravila kufřík Pábení Bohumila Hrabala. 
Naleznete v něm  nejen knihy, ale také 3 fi lmová DVD, jejichž předlohou byly 
novely Bohumila Hrabala (určeno pro dospělé čtenáře a studenty). Dále nabí-
zíme další 3 kufříky pro celou rodinu. Strašidelné Podještědí – obsahuje čer-
tovské pohádky z Ještědu, pověsti a legendy Libereckého kraje, omalovánky 

i pastelky. Pokud se budete vydávat na cestu za strašidly, naleznete v kufříku užitečné mapy a turistické 
průvodce. Kufřík s tématem Jak na to? obsahuje kromě návodů na nejrůznější ruční práce pro děti i rodiče 
také keramickou hmotu, krepový papír, háčkovací přízi i s háčky, pastelky a DVD s návodem na háčkování 
a další pomůcky. V kufříku Máme je rádi naleznete říkanky o zvířátkách, zajímavosti ze světa zvířat, 
fi gurky, pexesa, omalovánky, pastelky apod. Věříme, že stejně jako půjčování her bude mít velký úspěch 
i tato nová služba a budeme se těšit na vaše podněty a nápady k vybavení dalších kufříků.

Městská knihovna pro vás připravujeme setkání s MuDr. RADIMEM UZLEM, známým 
a oblíbeným sexuologem. Beseda na téma sexuální výchova a reprodukční zdraví se bude 
konat v Městském kině ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 17.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
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Městský úřad informuje

Informace ze 2. zasedání rady města 22. 1. 2014
-  Rada města schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídek na prodej spoluvlastnických po-

dílů na nemovitosti města. Jedná se o neprodané podíly v bytovém domě Rychnovská č.p. 391 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemníkovi zveřejnit tuto výzvu podle 
předloženého návrhu a úprav požadovaných radou města na úřední desce města, na webu 
města a odeslat ji stávajícím spoluvlastníkům domu.

-  Rada města schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku Bezpečné hry „Za 
školou“ – herní prvky a mobiliáře. Rada města ukládá místostarostce zveřejnit tuto výzvu 
podle předloženého návrhu na úřední desce města, na webu města, na profi lu zadavatele 
a poslat ji vybraným podnikatelům.

-  Rada města schvaluje žádost o koupi kotce na parcele města p.č. 1622. Žádost podal pan J.V., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Cena je  1.500,- Kč včetně DPH.

-  Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 6/2005, uzavřené se Sportovním klu-
bem Hodkovice nad Mohelkou, IČ 46745009 na část pozemku města p.č. 1927/1. Ukončení 
nájemní smlouvy proběhlo dohodou k 31. 12. 2013.

-  Rada města bere na vědomí informaci o stavu  pohledávek za nájem a služby spojené s uží-
váním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 20. 1. 2014 paní Annou Kvapilovou, 
pracovnicí Bytového hospodářství Hodkovice. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 218.488,50 
Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č.p. 624 u paní K. 
R. (+ 3 osoby).

-  Rada města schvaluje návrh na opravu střechy na domku v zahradnictví v Hodkovicích 
nad Mohelkou na náklady nájemce. Cena opravy bude následně kompenzována v platbách 
nájemného.

-  Rada města bere na vědomí následující informace :

   rozpočtové opatření města č. 4/2013, kterým se provádějí pouze přesuny mezi položkami 
rozpočtu; nedošlo ke změně v plánovaných příjmech, výdajích nebo fi nancování

  tabulku zálohových plateb za teplo pro rok 2014 a cenu tepla pro rok 2014

   ceník za dovoz a odstranění směsného komunálního odpadu od společnosti Severočeské 
komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou pro rok 2014 (stejný jako v roce 2013)

Informace ze 3. zasedání rady města 5. 2. 2014
-  Rada města souhlasí s uzavřenými nájemními smlouvami o nájmu hrobových míst na 

veřejném pohřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou, uzavřenými v době od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013 podle seznamu předloženém paní Irenou Líbalovou.

-  Rada města schvaluje ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích nad Mohel-
kou, platný od 1. 1. 2014 (cena za nájem pozemků – místa na pohřebišti a ceník za služby 
spojené s nájmem místa na pohřebišti) s tím, že ceny zůstávají stejné jako v roce 2013.

-  Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v ul. Podlesí č.p. 622 u paní 
D.L. (+ 1 osoba).

-  Rada města projednala nabídku na nákup mapového portálu společnosti Geosense s.r.o. se 
sídlem v Praze. Jde o internetové řešení pro zobrazení mapy města se zahrnutím katastrální 
mapy, územního plánu, inženýrských sítí, pasportů komunikací, veřejného osvětlení, hřbito-
va a dalších zájmových bodů (např. památky, významná zeleň nebo dopravní značky). Rada 
města nákup výše uvedeného mapového portálu neschvaluje.

-  Rada města projednala podání s žádostí o řešení otázky suchých stromů ve Sportovní ul. 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal pan M. D., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Záro-
veň s tímto podáním projednala rada města stanovisko referenta životního prostředí a pamá-
tek. Rada města vzala na vědomí odborné stanovisko referenta životního prostředí a památek. 
Po skončení období vegetačního klidu budou stromy opět prohlédnuty a v případě nutnosti 
bude rozhodnuto o dalším postupu. Vedení města plánuje provést obnovu této aleje.

-  Rada města projednala návrh starosty města na digitalizaci městského kina. Rada města 
souhlasí s provedením výběrového řízení na dodavatele technologie na digitalizaci městské-
ho kina a předá následně věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města bere na vědomí nabídku na zpracování pasportu místních komunikací měs-
ta od společnosti Nýdrle-projektová kancelář s.r.o. se sídlem v Praze. Rada města ukládá 
místostarostce doplnit další dvě nabídky od jiných společností a následně provede výběr 
nejvýhodnější nabídky.

 Úplné znění usnesení rady města najdete na www.hodkovicenm.cz.

Zapsala Markéta Khauerová – místostarostka

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Th omasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Stánek - Petr Kurucz, Podlesí – u Domu s pečovatelskou službou

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou
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KONDIČNÍ TRÉNINK
+

BOX
 
Nové cvičení v Hodkovicích.

Kulturní dům, sál 1. patro

Každé úterý:
děti 8-15 let: 17.00 – 18.00
ženy: 18.00 – 19.00
muži: 19.00 – 20.00

Vstupné: 
 Ö dospělí 80 Kč, studenti 60 Kč
 Ö děti do 15 let 40 Kč

Trenér: Roman Tvrzník, tel. 736 681 257

Zveme Vás do nově otevřené trafiky na 
sídliští Podlesí u domu s pečovatelskou 
službou v Hodkovicích nad Mohelkou

Nově otevřená trafika na sídlišti Podlesí 
nabízí prodej novin, časopisů, DVD, 
tabákových výrobků, známek, pohledů, 
přání a jiného doplňkového zboží.

Otevírací doba
Po – Pá: 6.30 – 15.45
So: 6.30 – 11.00

Možnost podání SPORTKY, ŠTASTNÝCH 
DESET, KURZOVÝCH SÁZEK, STÍRACÍCH 
LOSŮ A DOBITÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ 
od loterie Sazka.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Úspěšně reprezentovaly ZŠ TGM Hodkovice n. M.

v okresním kole matematické olympiády patřily mezi úspěšné řešitele
Monika Janečková (5. A): 4. – 10. místo, Jana Peigerová (9. A): 9. – 12. místo

v okresním kole olympiády v českém jazyce
Klára Panušková (9. A): 3. místo – postupuje do krajského kola

Mateřská škola v Hodkovicích nad Mohlekou

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce pro rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy 

od školního roku 2014/2015 se koná 

•	 Rodiče mohou se svými dětmi přicházet do mateřské školy v průběhu celého dne,  
prohlédnout si předškolní zařízení, sledovat činnosti dětí a získat potřebné informace.

•	 S ředitelkou mateřské školy zákonní zástupci dětí předběžně projednají nástup svého 
dítěte do MŠ. 

•	 Místo,termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
mateřské školy budou rodičům včas oznámeny.

Těšíme se na Vaši návštěvu !

ve středu 23. 4. 2014 od 8.00 do 16.00 hodin

Novinový stánek u DPS

Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
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Divadlo: Cyrano v Buff alu
Sdružení divadelních souborů Český Dub

DIVADELNÍ SOUBOR VOJAN

OSOBY A OBSAZENÍ

George Benson – herec, ředitel Bensonovy divadelní společnosti
-> Václav STEZKA

Charlotte Bensonová – herečka, první dáma v souboru
-> Dagmar ČEMUSOVÁ

Rosalind – sestra Charlotty, herečka snící o kariéře mimo divadlo
-> Jana PECHANCOVÁ

Ethel – matka Charlotte, bývalá herečka -> Věra DUFKOVÁ

Paul – herec a věčný optimista -> Pavel PECHANEC

Howard – snoubenec Rosalind, moderátor počasí v televizi
-> Václav ŘÍDKÝ

Eileen – talentovaná herečka -> Kateřina ŘÍDKÁ

Richard Maynard – advokát, ctitel Charlotte -> Pavel PORŠ

Webster – elév hereckého souboru -> Jakub ZELENKA

Nápověda: Kateřina ŘÍDKÁ
Zvuk a světla: Jakub ZELENKA

Překlad: Alexander Jerie

Úryvky ze „Cyrana z Bergeracu“ jsou v překladu 
Jaroslava Vrchlického.

KDY: v pátek 4. dubna 2014 od 19. 00 hodin

KDE:  v Kulturním domě v Hodkovicích nad 
Mohelkou

Vstupné: 50 Kč

Veškerá práva k provozování tohoto díla zastupuje Dilia, 
divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha.

Tato poněkud ztřeštěná komedie je zčásti „divadlem na divadle". Manželský herecký pár George a Charlotte byli kdysi 
slavnými herci se slibnou budoucností, ale nyní se zdá, že "vlak jim už ujel". Divadlo válcované konkurencí fi lmu 
a televize je zadlužené a vše záleží na úspěchu Cyrana. Představení má navíc poctít svou návštěvou hollywoodský 
režisér Franck Capra, který by mohl zásadním způsobem zasáhnout do osudu bezvýznamné divadelní společnosti. 
O osud večerního představení se tu jedná stejnou měrou jako o budoucnost víceméně spořádaného manželství 
George a Charlotty, které právě v této vypjaté chvíli ukazuje svá slabá místa. Osobní vztahy postav pronikají na 
jeviště, zatímco jejich osobní život je jakýmsi permanentním divadlem. Zkrátka zde dochází k mnoha komickým 
i tragikomickým scénám, jejichž rozuzlení bude jistě až do poslední chvíle pro diváky záhadou…
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Kam se plazí HAD v roce 14? 
Motto na začátek: „Můžeš zavřít oči před tím, co nechceš vidět, ale nemůžeš zavřít srdce 
před tím, co nechceš cítit.“ Johnny Depp

Rok 2013 jsme uzavřeli u horní kaple kalvárie v záři vánočního ohně na závěr Hodkovické 
adventní cesty vzhůru povzdechem, že snad ten příští rok bude lepší. V čem lepší pro soubor 
Hodkovického amatérského divadla? 

Vlastně nevím, jen společně doufáme, že bude méně větrných mlýnů, se kterými je mar-
né bojovat a že tím pádem zbude více síly a soustředění na činnost, která má smysl. To jest 
v našem případě HRÁT DIVADLO s těmi, které to těší a hlavně pro všechny, které to potěší. 

Rekapitulace: Had se v roce 2013 plazil ke konci roku už z posledních sil. Měl za sebou totiž 
velmi dlouhou cestu… do zázemí.

Nevím, jestli si umíte představit, co znamená zázemí divadla. Divadlo, pokud není lout-
kové s cca 10cm herci, kteří mohou zkoušet v kuchyni na stole je prostě spousta a spousta 
různých věcí, ale zejména potřeba volného prostoru na zkoušky. Některá amatérská divadla 
zkouší v prostorách, kde potom hrají. To je ideální. To je sen. Nese to spoustu výhod.

HAD se tedy přes fotbalové kabiny, kluzák a  jiné prostory doplazil do Kulturního 
domu. V klubovně, kterou nám zapůjčil p. Hájek na zkoušky na Hodkovické slavnosti, vznik-
lo dobré zázemí pro jejich přípravu. Velké díky! Ovšem pak nastala opět otázka "co dál!?" 
Zase hledání, zase stěhování? Naštěstí došlo k dohodě a my jsme mohli v KD zůstat. Od 
nového roku tedy máme Klubovnu a zkušebnu na smlouvu a za určitou úhradu. Požádali 
jsme město o grant právě na úhradu nájmu klubovny. Pokud jej dostaneme (je to nenároková 
položka a rozhoduje o ní grantová komise) budeme mít kde zkoušet. Ovšem na zaplacení ná-
jmu velkého sálu nezbývá a tak kde budeme hrát představení… nevíme, uvidíme?!. Činnost 
a další náklady (kostýmy, kulisy, osvětlení, zvuk...) si snad budeme nadále schopni pořizovat 
z vlastních prostředků, které většinou získáváme na zájezdech s představeními, dobrovolných 
příspěvků a dobrovolného vstupného. Doposud jsme hráli autorská představení (dramatizace 
a scénáře D. M.), takže nám nevznikala povinnost hradit autorům povinnou částku za využi-
tí díla. O tom všem, také o našich realizovaných představeních, dalších akcích, počtech diváků, 
finanční situaci a plánech jsme podrobně informovali na podzimní Valné hromadě. O dalších 
skutečnostech, plánech, připravovaných představeních, atd. většinou také informujeme v Kul-
turním kalendáři.

Z řad Hadu život odvál Věrku Hlubučkovou. To byla a je velmi citelná ztráta, protože její 
nenahraditelná energie a optimismus se nám nyní těžko hledá. Moc jí přejeme, aby se jí dařilo 
v novém působišti, a budeme rádi, když jí čas dovolí přijet se podívat alespoň na některé naše 
představení anebo jí pojedeme zahrát do Varnsdorfu :-))

Co tedy v roce 2014? Co chystá HAD na rok 2014?:

V současné době zkouší Had v podstatě v pěti skupinách.  Jedna pod vedením Ivety Mi-
kulové (jsem ráda, že se toho ujala) zkouší pohádku O zlaté rybce (úprava scénáře D. Marti-
novská), která bude mít premiéru 29. března 2014 v 14.00 a v 16.00 v kině (?). Bude doplněna 
oblíbeným hitem HADu O tom, jak líná s chytrou... 

Druhá skupina, ve které zkouší i dvě Háďata (:-)), připravuje rodinnou pohádku, příběh 
malé čarodějnice Havrane z kamene. Skupinu vede Hana Filipová Frouzová (jsem také ráda, 
že se toho ujala a moc děkuju). Zde jsme využili mírně upravený výborný scénář Tomáše 
Pěkného. Výtvarno, kostýmy, loutky, hudbu, choreografii apod. si soubor dělá sám. Požádali 
jsme o udělení licence Dilii. 1. premiéra bude v krásném přírodním prostředí Malého lomu 
26. dubna 2014 (čas bude upřesněn). 2. premiéra bude ve velkém sále KD 27. dubna v 15.00.  

S touto pohádkou jsme pozváni na festival amatérských divadel s dětskými herci do Jelení 
Hory do Polska. Z tohoto pozvání máme velkou radost, tak prosíme - držte nám palce. Věříme, 
že budeme nejen důstojně reprezentovat ČR, české amatérské divadlo, ale i Hodkovice. 

Třetí parta HADu hraje (stále) malé pověsti Zazděnou a Milostný příběh… a tentokrát 
pojede 15. a 16. března na divadelní přehlídku Turnovský drahokam. 

Do této skupiny také patří příběh o Chameleonovi Leonovi, který hrajeme především 
v mateřských školách a rodinných klubech.

Čtvrtou skupinu tvoří herci souboru HAD, kteří se odvážně rozhodli letos se konečně 
pustit do hry určené dospělým divákům. Postel pro anděla je veselý, lechtivý příběh ze sou-
časnosti osvědčeného autora J. Koloděje. Požádali jsme Dilii, která autora zastupuje, o licenci 
a věříme, že splňujeme podmínky pro její udělení. Autorská práva samozřejmě respektujeme 
a uhradíme. Termín premiéry se včas dozvíte.

Pátou skupinu tvoří malá Háďata. Zatím nám pomáhají a vystupují v malých rolích v růz-
ných představeních a na různých akcích, tedy kromě dvou hlavních výše uvedených rolí 
v příběhu o Havranovi. Rádi bychom jim poskytli prostor pro pravidelné zkoušení v dra-
maťáčku, ale z několika důvodů to zatím nejde. Tak jsme na léto, na prázdniny, ve spolupráci 
s Rodinným klubem Motýlek připravili program pro příměstský tábor DRAMAHRÁTKY na 
pohádky aneb KARKULKOVINY, který se bude konat od 18. do 22. srpna 2014. Přihlášky 
budou v Motýlku.

Tak tolik asi nových zpráv, odpovědí a informací… na první pololetí roku 2014.  Ještě 
radostné oznámení a výzva na závěr. Jsme rádi, že se nám vrátila jedna uzdravená členka sou-
boru a přišli tři noví. Z toho máme velkou radost. Srdečně zveme další zájemce. Pokud byste 
měli chuť zahrát si divadlo, umíte hrát na nějaký nástroj, máte výtvarné schopnosti nebo by 
vás bavilo režírovat, psát scénáře nebo vést malé dramaťáčky, jste vítáni s otevřenou náručí, 
ozvěte se. V roce 2014 se mějte zdravě a vesele a přijďte na představení. Těšíme se na vás.

Za HAD Darina Martinovská
Motto na závěr do tohoto roku: Jen mrtvé ryby plavou s proudem.

Waldorfská pedagogika v praxi
Přednáší Mgr. Naďa Štuxová

18. března 2014 od 17 hodin

v Krajské vědecké knihovně Liberec

V Liberci plánujeme založit waldorfskou základní školu, a proto bychom Vás 
rádi seznámili s tím, jak v praxi takováto výuka probíhá.

(www.wrabec.cz)
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Odhalení informační tabule 
k prusko-rakouské válce v roce 1866

Nejprve měl v obřadní síni městského 
úřadu krátký proslov starosta města p. A. 
Samek a poté již patřilo slovo p. J. Náhlovské-
mu z Komitétu. Ten ve své přednášce pohovo-
řil o vzniku prusko-rakouské války v r. 1866 
i o tom, jak se tato událost promítla do ži-
vota Hodkovic a okolí. Celá přednáška byla 
názorně uskutečněna podle promítaných 
snímků, takže každý účastník si mohl lépe 
představit tuto dobu. Na závěr p. Náhlovský, 

(sám v uniformě), představil své kolegy z Ko-
mitétu v dobových uniformách a pohovořil 
o jejich výstroji a výzbroji (obr. 1).

Druhou část akce zahájil pochod čestné 
jednotky od radnice ke kostelu sv. Prokopa 
(obr. 2). Zde byla p. starostou odhalena in-
formační tabule týkající se událostí války 
z r. 1866 v Hodkovicích a okolí (obr. 3). Poté 
byla vypálena čestná salva a jednotka i pří-
tomní se odebrali k památníku padlých ve 

V sobotu 14. prosince 2013 byla slavnostně odhalena informační tabule k prusko-
rakouské válce z roku 1866. Tato akce byla uskutečněna ve spolupráci Komitétu 
pro udržování památek z války roku 1866 a Městského úřadu v Hodkovicích. 

válkách v r. 1866 a 1914 – 1918. Pan starosta 
zde položil kytici a jednotka opět vypálila 
čestnou salvu (obr. 4). Tím ofi ciální část slav-
nosti skončila. Pan Náhlovský poděkoval 
všem účastníkům akce, kolegům z Komité-
tu i ostatním. Ještě pár fotek a jednotka se 
vydala zpět na náměstí, kde byl dán rozchod. 
Poděkování patří členům Komitétu, kteří 
vážili cestu do Hodkovic z Č. Lípy, Jablonce, 
Bílé Třemešné a Předměřic nad Labem. Až 
na počasí se celá akce vydařila a městu Hod-
kovice a Komitétu patří velký dík za to, že se 
i Hodkovice staly součástí liberecké trasy po 
stopách války z r. 1866.

Tabule má číslo 5 a je součástí cyklotrasy 
mezi těmito zastaveními.

Iniciátor akce, Komitét pro udržování 
památek z války roku 1866, je občanským 
sdružením, které se hlásí k tradicím ochra-
ny památek z války roku 1866. Komitét byl 
obnoven r. 1990 a je přímým pokračova-
telem spolků a sdružení se zaměřením na 
válku z r. 1866. Činnost Komitétu je zamě-
řena především na ochranu, údržbu, opravy 
a obnovu památek, včetně zřizování nových 
pomníků, osvěta a propagace těchto pamá-
tek. Komitét také vede evidenci těchto pamá-
tek a spolu s kluby vojenské historie pořádá 
např. vzpomínková setkání u příležitosti vý-
ročí válečných událostí roku 1866. Za tuto 
záslužnou činnost patří Komitétu velké po-
děkování.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá 

a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý.

Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Stáří slepiček: 15 – 20 týdnů.
Cena:  149 – 185 Kč/ks dle stáří.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena 20 – 30 Kč/ks) 

Bližší informace: Po - Pá 9 – 16 hod., tel: 601 576 270,606 550 204,728 605 840.

Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o.,Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
Ičo 27302920, Dič CZ 27302920, tel.: 728 605 840
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Prodej se uskuteční ve úterý 18. března 2014 v 17.20 hod. 
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.  



18 19Kulturní kalendář Kulturní kalendář 19

Domovské právo

Domovské právo spojovalo osobu s obcí - 
osoba měla nárok na nerušený pobyt v obci, 
právo na chudinské zaopatření a zaopatření 
ve stáří. To představovalo ubytování s vytá-
pěním, pitnou vodu s možností jejího ohřevu, 
zajištění nezbytného ošacení a 3x denně tep-
lé jídlo. Když již někdo nemohl platit nájem 
a byl vystěhován z bytu nebo přišel o svůj 
dům a neměl kde bydlet, tak pro tyto občany 
po ztrátě bydlení, obec zřizovala tzv. „chudobi-
nec“. V Hodkovicích byl chudobinec pod farou 
v domě, kde nyní bydlí pan Kuchta. Domovské 
právo měl zpravidla člověk v té obci, kde se na-
rodil, při přestěhování do jiné obce v ní mohl 
zažádat po určité lhůtě o udělení domovské 
práva, avšak nemuselo mu být vyhověno. Do-
movské právo zůstávalo občanovi zachováno 
v zásadě i poté, co přesídlil ze "své" domovsky 
příslušné obce do jiné obce či města, pokud 
ovšem nezískal domovské právo k nové obci. 
Domovské právo (domovská příslušnost) byl 
právní institut „příslušnosti k obci“. Domov-
ská příslušnost se nabývala jednak narozením 
(manželské dítě nabývalo příslušnost rodičů, 
nemanželské příslušnost matky), dále provdá-
ním se (manželka nabývala příslušnost svého 
manžela) a přijetím do obecního svazku (buď 
výslovně usnesením obecního zastupitelstva 
nebo mlčky pokud obec trpěla, aby občan, 
i když neměl platný domovský list, se zde ne-
přetržitě po dobu 4 let zdržoval). Domovskou 
příslušnost bylo možné získat v dané obci také 
přikázáním, a to v případě státních zaměst-
nanců, důstojníků, duchovních nebo učitelů. 
Domovská příslušnost občana k určité obci se 
prokazovala domovským listem. Podle naří-
zení ministerstva vnitřních záležitostí ze dne 
23. dubna 1850 č. 8143 bylo možné domovský 

list užít také jako cestovní doklad při cestách 
po území korunních zemí. Funkci cestovního 
dokladu přestaly domovské listy plnit po při-
jetí nové právní úpravy pasových záležitostí, 
která byla obsažena v císařském nařízení č. 31 
ř. z. ze dne 9. února 1857 o zavedení nového 
pasového systému. Poté sloužily domovské 
listy pouze k prokázání domovské přísluš-
nosti osoby. Doklad o domovské příslušnosti, 
domovský list, mohl v různém časovém ob-
dobí získat nejdříve pouze občan monarchie, 
potom ČSR a po druhé světové válce se pro 
vydání domovského listu ještě vyžadoval další 
doklad a to Osvědčení o československém stát-
ním občanství. (ukázka dokladů je přiložena 
na straně 20).

Co vlastně znamenala domovská přísluš-
nost a jakými právními předpisy byla v minu-
losti upravena? Za jednu z prvních právních 
norem, které vymezovaly příslušnost osoby 
k určité obci, je pokládán patent z roku 1804. 
Další úpravu domovského práva, resp. pod-
mínky k získání domovské příslušnosti při-
nášel říšský obecní zákon č. 18 ř. z. ze dne 
5. března 1862. Zde bylo stanoveno, že každý 
státní občan má mít v některé obci domovské 
právo. Zmíněný právní předpis odkazoval na 
speciální právní úpravu, která byla zahrnuta 
i do zákona č. 105 ř. z. o domovském právu ze 
dne 3. prosince 1863. Osoba se mohla platně 
zřeknout domovského práva pouze tehdy, po-
kud v jiné obci domovské právo získala. Práv-
ní předpisy dělily občany z hlediska domovské 
příslušnosti na dvě skupiny. Vedle obecních 
příslušníků, kteří nemohli být z domovské 
obce vyhoštěni a měli nárok na chudinské 
a vdovské zaopatření, žili v obci tzv. přespolní, 
kteří se nemohli účastnit politického života 

Domovské právo - v našich zemích vzniklo domovské právo v roce 1849 
na základě zřízení obecného práva (zák. č. 170/1849). Zákon převzala 
po roce 1918 Československá republika a domovské právo platilo podle 
těchto zákonů až do konce roku 1948. 

obce, což především znamenalo, že neměli vo-
lební právo do obecních orgánů. Za „pochybné“ 
byly pokládány osoby, jejichž domovské právo 
nebylo prokazatelné. Tyto osoby byly přikázá-
ny obci, kde se zdržovaly. Zde s nimi muselo 
být nakládáno jako s osobami domovsky pří-
slušnými po tu dobu, dokud nebylo jejich do-
movské právo zjištěno nebo dokud nezískaly 
domovské právo jinde. Rozhodující hodinou 
pro pobyt byla půlnoc, proto tzv. „kočující oso-
by“ se snažila obec vypudit do této doby mimo 
hranice obce, aby obci nevznikla povinnost 
se o tyto občany postarat. Obec byla povinna 
zajistit chudinskou péči nejen osobám domov-
sky příslušným, ale i osobám bez domovské 
příslušnosti, které na území obce onemocněly, 
a to po dobu nezbytného ošetřování. V těchto 
případech pak obec neodkladně informovala 
domovskou obec nemocného, pokud jí byla 
známa, anebo okamžitě zahájila zjišťování 
domovské příslušnosti nemocného. Úřady při 
zjišťování domovské příslušnosti nejprve sle-
dovaly, zda osoba domovské právo nenabyla 
původním způsobem - tedy přijetím do obec-
ního svazku nebo získáním veřejného úřadu. 
Jestliže nebyla úředním šetřením domovská 
příslušnost prokázána, byla osoba prohlášena 
za „osobu pochybnou“, ale obec i s touto oso-
bou musela zacházet jako s osobami domov-
sky příslušnými. V souvislosti s určováním 
domovské příslušnosti vznikalo velké množ-
ství sporů. K urychlení jejich řešení vydalo 
české místodržitelství dne 7. listopadu 1882 
norm. výnos č. 73.589, sb. norm. č. 217, který 
upravoval postup při vyřizování těchto sporů. 
Výše uvedenou právní konstrukcí nabývání 
domovského práva byly nejvíce postihovány 
chudé obce, jejichž obyvatelé byli nuceni mig-
rovat za prací do průmyslových center. Pokud 
osoba v důsledku stáří přestala být schopna 
výdělečné činnosti nebo pokud došlo k hospo-
dářské krizi, chudinské zaopatření byla povin-
na poskytovat domovská obec. Ústavním zá-
konem č. 236/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. dubna 
1920, kterým byla doplňována a měněna do-
savadní ustanovení o nabývání a pozbývání 
státního občanství a práva domovského, byla 
potvrzena platnost stávající právní úpravy 
týkající se získávání domovského práva. Insti-

tut domovské příslušnosti existoval po celou 
dobu první republiky a k jeho zrušení došlo 
na území Československa až po Únoru 1948 
zákonem č. 174/1948 Sb. o zrušení domov-
ského práva s účinností od 1. 1. 1949. Poté již 
zajištění péče o nemocné přešlo z obcí na stát.

Na jedné straně tedy bylo původní domov-
ské právo závazkem obce vůči svému občanu, 
na straně druhé bylo i nástrojem, jak se zbavit 
různých přivandrovalců a osob v obci nechtě-
ných – obec domovské právo neudělila a po-
slala člověka tzv. postrkem do jeho domovské 
obce a na její náklady.

Téma domovského práva připomínám 
v souvislosti se současným tzv. „bezdomovec-
tvím“, které vyjadřuje odpovědnost (či spíše 
neodpovědnost) státu a obce vůči lidem, kteří 
se z různých důvodů nedokáží o sebe postarat. 
Ukazuje se, že je nepravdivé tvrzení, že se kaž-
dý člověk musí a dokáže postarat o své živoby-
tí sám. Ano, jsou zde i lidé, kteří nechtějí pra-
covat, ale je tady většina lidí, kteří nemohou 
práci sehnat a dostatečně placenou práci už te-
prve ne. Otázka obnovení domovského práva 
byla vyslovena hned po roce 1989. Pro tehdejší 
politickou elitu to ale byla „španělská vesnice“, 
a tak o ní odmítla diskutovat. Tvrzení, že u nás 
nezaměstnaní nebudou, každý má a bude mít 
práci, má a bude mít slušnou mzdu a domov-
ské právo proto není potřebné obnovovat, to 
nějak nevyšlo. Takové množství lidí bez práce 
u nás ještě nebylo, jako nyní. Čas podle mne 
tedy ukázal, že obnovení zmodernizovaného 
institutu domovského práva by významně 
přispělo k omezení „bezdomovectví“. Lidé bez 
domova jsou nejčastěji ve středním, produk-
tivním věku (25-60 let). Problémy týkající se 
zejména zdravotní péče, hledání zaměstnání 
a bydlení jsou pro bezdomovce často velmi 
obtížně řešitelné. Příčin, proč se z lidí stávají 
bezdomovci, je celá řada, nikdy nerozhoduje 
pouze jediná. „Dosavadní poznatky ukazují, 
že mezi rizikové faktory pro vznik bezdomo-
vectví na straně osob patří dluhy, ztráta za-
městnání, nezaplacené nájemné nebo hypoté-
ky, rodinné konflikty a rozvraty, propuštění 
z institucionální péče (dětský domov, vězení, 

(pokračování na straně 20)
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psychiatrická léčebna, nemocnice), nízký soci-
ální status, obecně nízké sociální kompetence 
a nedostatek sociálně podpůrných sítí, problé-
my s duševním zdravím, sexuální a psychické 
zneužívání v dětství, zneužívání drog a alko-
holu, delikventní chování či zkušenost s vě-
zením,“ vypočítává studie MPSV. Mezi další 
faktory patří vývoj na trhu práce a trhu s byty, 
politika v oblasti sociálních dávek a síťování 
sociálních služeb, nedostatky ve vzdělávací 
soustavě, rostoucí míra chudoby, nedostatky 
ve vytváření rovných příležitostí, regionální 
rozdíly nebo změny v oblasti rodinného života. 
Kupodivu mezi bezdomovci je poměrně málo 
Romů. Romové totiž častěji žijí v různých 
předražených ubytovnách, což zase vytváří 
další ekonomické a sociální problémy. Je mi 
odporné, jak jsme si na tento stav dokázali za 
dvě desetiletí zvyknout a nahlížet na něj jako 
na normální společenský jev. 

Obnovením domovského práva by občan 
nabyl jistoty, že se o něj obec postará v přípa-
dě potřeby (ubytování, kupóny na potraviny 
v místních obchodech, atd.). Nepřizpůsobiví 

občané se nebudou moct potulovat a usadit 
se kdekoliv, protože jinde nic nedostanou. Ob-
novení domovského práva by bylo přínosem 
nejen z hlediska trestněprávního, ale zejména 
sociálního. Je všeobecně známo, že existuje 
nekontrolovatelný pohyb občanů po celé České 
republice. I policie jen obtížně dovede zmapo-
vat jejich pobyt.  Všichni známe tu zaříkávací 
formuli, „jsem zde jen na návštěvě“. Přesto si 
takový jedinec podá žádost o dávky v hmotné 
nouzi a v místě, kde se právě zdržuje a ty mu 
jsou radnicí podle stávajícího zákona propla-
ceny.  Když se pak opět přemístí (třeba i ně-
kolikrát za rok) vytrácí se informace o jeho 
pobytu a je s ním a jeho rodinou znemožněna 
sociální práce ze strany sociálního odboru.

Bezdomovectví se začíná stávat nejen  eko-
nomickým, ale i sociálním problémem.

S pomocí kronik, z vyprávění mého otce, 
z informací od pí. Charvátové a z informací na 
internetu sepsal 

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro 
soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka 
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 
Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614
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KINO – BŘEZEN 2014
HODKOVICE NAD MOHELKOU
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Pátek 7. března a sobota 8. března v 18.00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2014

Pátek 14. března v 19 hodin
PAN POPPER A JEHO TUČNÁCI
Tučňáci jsou milá stvoření, ale co s nimi v New Yorku? Komedie USA pro celou 
rodinu s Jimem Carrey v hlavní roli. České znění. Délka 95 minut. Vstupné 
50 Kč. 

Pátek 21. března v 19 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Nohou sešlapávají pedál plynu na podlahu a řídí jednou rukou. Divoké honičky 
tentokrát v ulicích brazilského Ria v akčním fi lmu USA. České titulky. Délka 
130 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 28. března v 19 hodin
HOP
Mladý Zajda se rozhodne stát se rockovým bubeníkem místo toho, 
aby zdědil podnik na výrobu velikonočních čokoládových vajíček. 
Americká animovaná komedie v českém znění. Délka 95 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Na duben 2014 ŘIPRAVUJEME
SUPER 8, CROODSOVI, HRDINOVÉ Z DARANU

ANGELIKA - pondělí 14. 4.

Fotografi e z fi lmu PAN POPPER A JEHO TUČNÁCI.

Na letní prázdniny připravujeme příměstské tábory 
14. 7. – 18. 7. 2014  Mezi námi zvířaty
11. 8. – 15. 8. 2014    Kdo si hraje, nezlobí
18. 8. – 22. 8. 2014  Dramahrátky na pohádky, aneb KARKULKOVINY
25. 8. – 29. 8. 2014  Podmořský svět

Harmonogram dne: 
08.00 – 08.30  příchod
08.30 – 16.00  denní program, včetně oběda
16.00 – 16.30  odchod 

Tábor je určen pro děti  od 6-ti  do 14-ti  let. Max. 20 dětí  v jednom týdnu.

Cena: 1.250 Kč 
(Cena zahrnuje oběd, dopol. a odpol.svačinu, pitný režim, plánované akti vity, jízdné, vstupné apod.)
                  

Přihlášky: do 31. 5. 2014, se zaplacením zálohy 400 Kč   
Informace a přihlášky: Hana Kaštovská, tel. 737 303 722

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Oznamujeme všem návštěvníků Rodinného klubu Motýlek, že od 
1. 3. 2014 bude pro všechny návštěvníky volná herna ZDARMA. 

Na podzim tohoto roku oslavíme 5. narozeniny, ale dárky rozdává-
me již nyní. Herna je otevřena při každé akti vitě v klubu, pravidelný 
program najdete na www.klubmotylek.estranky.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Závazná přihláška 
Příměstský tábor 
Rodinný klub Motýlek, o.s. 
 
 
Termín – zakroužkujte:  
  

I. 14.07. - 18.07.2014 - „ Mezi námi zvířaty.“ 
II. 11.08. - 15.08.2014 - „ Kdo si hraje, nezlobí.“ 
III. 18.08. - 22.08.2014 - „Dramahrátky na pohádky aneb Karkulkoviny.“ 
IV. 25.08. - 29.08.2014 - „Podmořský svět.“ 

   
Údaje o dítěti: 
 
Jméno:…………………………….Příjmení:………………………………………………… 
Bydliště:………………………………………………………………………………………. 
Datum narození:………………………………………………………………………………. 
 
Údaje o zákonném zástupci: 
 
Jméno:…………………………….Příjmení:………………………………………………… 
Telefon:………………………………………………………………………………………… 
e-mail:………………………………………………………………………………………...... 
 
 Další informace – zdravotní omezení, užívání léků  apod. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….   
 
Dítě bude každý den přicházet a odcházet – zakroužkujte: 

 
a) samostatně  b) v doprovodu rodičů   

 
Informace o platbě: 
    záloha………………………………………………………. 
    doplatek……………………………………………………. 
 
Datum:  ___.___.2014                                
 
Podpis zákonného zástupce:……………………………………. 
 
Razítko organizace, která zodpovídá za dítě v době konání tábora. 
 
Zaplacená záloha je vratná pouze v případě nemoci. 
Kopie přihlášky bude potvrzená razítkem a předaná zpět zákonnému zástupci. 
Bez razítka je přihláška neplatná. 
S informacemi bude nakládáno jako  důvěrnými a po uplynutí zákonné lhůty archivace-6 měsíců, budou tyto 
listy zničeny. 


