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HOŘ ICKÉ TŘHY
Milí Hořičáci,
i v tomto roce Vás srdečně zveme na Hořické trhy, které se tentokrát uskuteční v sobotu 19. srpna
od 9:30 do 18 hodin. Na tržišti se až do 18 hodin můžete těšit na domácí i profesionální výrobky,
najdete tu řadu stálých trhovců i několik nových. Oproti minulým letům nás čeká velká změna – letos
se sejdeme v amfiteátru.
Jako vždy chystáme pestrý kulturní program. Na co se můžete těšit?
11:00 Divadýlko Bojím se v lese
Divadelní spolek Loutky bez hranic přiveze krásnou lesní pohádku.
„V trávě, v mechu, mezi stromy žijí různé nadpřirozené bytosti. Vydáme se za nimi, jen pozor na
Kudlibabu kudrnatou a Vochometníka drzníka!“
12:00 Koncert McBerds
Zajímavé jihočeské trio, v jehož hudbě se prolíná středoevropský folk, Irsko, gypsy a jazz.
Řozhodně stojí za to slyšet.
13:00 Koncert Bonsai č. 3
Českobudějovická kapelka má ve sbírce nejedno ocenění z folkových soutěží. Zpěvy, kytara,
flétny, violoncello a možná přijde i hoboj. Nechte se unést.
14:00 Divadýlko Jabloňová pohádka
Divadelní spolek Loutky bez hranic podruhé, tentokrát s klasikou, krásně zpracovanou. Jedna
jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí. Pojďte s námi tvořit!
15:30 Křížem krážem Hořickem
Pro vášnivé turisty a pro všechny, kteří si rádi vyrazí za humna, si připravil povídání pan Mgr.
Václav Dolanský. Málokdo z nás má okolí tak probádané, a tak určitě čekají mnohá překvapení i
místní znalce. Máme se na co těšit :-).
17:00 Koncert Bonsai č. 3
Druhá várka pohodového pure folku.
Od 10 do 18 hodin Na výlet kolem Hořic
Letos nás na výstavě čeká řada neobvyklých záběrů z výprav po okolí. Opravdu znáte každé
zákoutí za Vaším domem?
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Od 10 do 18 hodin Jirka Bohdal opět rozezvučí svou harmoniku k příjemnému posezení u dobrého
jídla a pití.
Od 19 hodin Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě (vstupné 100 Kč)
Skvělá tečka za pohodovým dnem i celým kulturním létem. Jedeme až do rána! Tady není co
dodat.
A co ještě?
Po celý den tradiční i nové výtvarné, řemeslné a loutkové dílny, v nichž se vyřádí děti i dospělí.
K tomu dobré maso a spousta pití. Pro děti bude tentokrát mimo jiné připraven řetízkový kolotoč. A
pokud Vám přijede návštěva, vezměte ji třeba do místních muzeí.
Opět nás čeká originální atmosféra a živé tržiště bez dovozového zboží a hlasitých pouťových
atrakcí. I letos dáváme přednost šikovným řemeslníkům a profesionálním či amatérským
obchodníkům s tradičním zbožím z blízkého okolí. Čeká nás řada nových i starých oblíbených
ručních výrobků a dobrot. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti i dospělé.
Máte-li čím oživit trhy, přijďte se svým nápadem! Obohatit nabídku můžete například
vlastnoručně vyrobeným pečivem, přebytky ze zahrádky, živými zvířaty, objevy z půdy či nějakou
zajímavou aktivitou. Po dohodě Vám zapůjčíme prodejní stánek. Ozvěte se také, pokud máte co
nabídnout, ale třeba to jen nechcete sami prodávat. Máte-li naopak jen chuť pomoci s organizací,
budeme rádi.
Všem aktivním účastníkům moc děkujeme a Vás ostatní srdečně zveme. Přijďte si to užít!
Za Hořický cvrkot, z.s.
Lenka Indrová
724 322 337, horicketrhy@seznam.cz
www.horicezive.webnode.cz

CYKLOBUSY A LIPNO.CAŘD
S Lipno.card ZDAŘMA cyklobusem Turistického spolku Lipensko a mnoho dalších skvělých výhod.
Novinkou letošního léta jsou dvě linky cyklobusů, které spojují celý region od Řožmberku nad
Vltavou až po Novou Pec. Hitem pak je, že každý kdo přijde do autobusu s turistickou kartou
Lipno.card, pojede ZDAŘMA. Občané svazu lipenských obcí si mohou kartu zakoupit za zvýhodněnou
cenu 50 Kč v Infocentru Lipno nebo se na kartu dotázat v jejich místním infocentru. Pro občany jsou
jízdy tímto autobusem, co se týká jejich počtu neomezené. Každý si pak může kartu zakoupit za 149
Kč.
S kartou Lipno.card získáte tipy na výlety, kam s dětmi vyrazit o prázdninách. Od 1.7. až do 31.8.
využijte výhodný kombinovaný vstup na Stezku korunami stromů a Království lesa pro celou Vaši
rodinu a to jen za 750 Kč. Ušetříte tak více než 210 Kč. V Království lesa, které se nachází nedaleko
od Stezky, naleznete mnoho nevšedních zážitků a také výbornou zmrzlinu, kterou si ozdobíte podle
své chuti. Nezapomenutelnou chvílí se stane i večerní plavba s hudbou loděmi Lipno Line, které se
konají každou středu.
Na www.lipno.info se dozvíte více o výhodách karty Lipno.card a naleznete zde i jízdní řád
Turistického cyklobusu.
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BALONOVÉ LÉ TA NI NAD LIPNÉM
Vážení hořičáci,
Turistický spolek Lipenska, jehož jsme členem, nabízí 15.-17. září vyhlídkový let v balónu nad
Lipnem. Vše, co je potřeba k této akci vědět, uvádíme níže ve výtahu z tiskové zprávy. Pokud byste
měli zájem využít tuto nabídku, ať už pro sebe, nebo jako atraktivní dárek, je možné pro občany
Hořic vyjednat ještě nějakou slevu. (V případě zájmu se obracejte přímo na mě tel: 608 961 777)
Startovat se bude z Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici a z Frymburka. V jednom koši mohou letět max.
4 pasažéři.
Martin Madej

Informace z tiskové zprávy TSL
Turistický spolek Lipenska chystá na polovinu září novou zážitkovou atrakci. Bude jím
balonové létání nad Lipnem, které je připraveno pro nejširší veřejnost na víkend od 15. do
17. září. Od pátečního rána až do nedělního večera budou mít zájemci až šest možností, jak si
z ptačí perspektivy z koše horkovzdušného balónu prohlídnout Lipensko v celé jeho kráse.
Lipensko, to je především unikátní příroda s fascinující, meandrující řekou Vltavou a 42 kilometrů
dlouhým Lipnem, které v Černé v Pošumaví dosahuje až 10 kilometrů šířky. Široké údolí s rozlitou
vodní hladinou je z jedné strany ohraničeno lesnatými hraničními hřebeny s horami Plechý (1378m),
Smrčina (1332m) a Vítkův kámen (1035m) a z druhé strany přírodou vojenského výcvikového
prostoru Boletice. Do této úžasné krajiny je od Stožce až po Řožmberk citlivě zasazeno celkem 11
obcí. Vidět nádhernou symbiózu života lidí uprostřed krásné přírody z ptačí perspektivy se jen tak
někomu nepoštěstí. Proto Turistický spolek Lipenska chystá na polovinu září Balonové létání nad
Lipnem.
„Nad Lipnem občas vidíme vyhlídková letadla, ale z letadla je to zážitek jenom na chvilku.
Romantický let horkovzdušným balónem, to je úplně jiný zážitek. Proto ho chceme každému
zájemci zprostředkovat. Každý se v půlce září může na chvíli stát dobrodružným
vzduchoplavcem a z balonového koše si užít Lipna, jak ho dosud nikdy nezažil“, popisuje
chystanou akci Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska a hlavní organizátor akce.
První reakce naznačují, že by se skutečně mohlo jednat o žádaný zážitek.
Letenky pro Balonové létání nad Lipnem, v termínu 15. – 17. září je možné si objednat na všech
regionálních informačních střediscích, na všech obcích a všech ubytovatelů v regionu Lipenska. Cena je
jednotná. Jedna letenka pro jednu osobu stojí 3500,- Kč. Nesmí letět děti mladší 8 let, nebo menší než
140 cm, stejně tak nesmí letět těhotné ženy.
Pro letenku a více informací si můžete napsat na: E:mail: jiri.manek@tslipenska.cz, nebo kdykoli
zavolat na mobil: +420 731 530 475.
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