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Skonèilo babí léto � Prezident se vrátil z Kremlu � Opièák Haiko se vrátil do klece � Do Hoøic pøichází jazz �
Do kina pøicházejí Hanebný pancharti � Klesl poèet vyrobených aut � Stoupl poèet obézních obèanù � Skonèil

Mezinárodní rok astronomie � Jarní móda bude prý veselá � Nechoïte jen tak � Klaus jen tak nìco nepodepí�e
� Neèekejte na doktory � Ani na ty z Plznì �                                                            Kupte si rad�i noviny � Stojí 6 korun

NA LISTOPAD

Z redakční moudrosti
Sezimùv postøeh: �To øíká ka�dej, �e na fotkách

vypadá blbì. Ale musí� si uvìdomit, �e ve skuteè-
nosti vypadá� úplnì stejnì blbì, jako na fotce.�

Bukaèùv dodatek: �Je�tì hùø.�

Pozdrav od doktorů z Plzně

Z redakční pošty

Burza vyřazených knih
Ve dnech 11.listopadu a� 26.listopadu 2009 po-

øádá Mìstská  knihovna v Hoøicích  burzu vyøaze-
ných knih v pøedná�kové místnosti za knihovnou.
Otevøeno od 13, 00 do 17, 00 hod.

Před 190 lety publikoval Alois Martin David výpočty zeměpisných souřadnic našeho města.
K jejich určení použil mimo jiné zrcadlový sextant, přístroj do té doby u nás neznámý. Více o jeho
postupech a o astronomech, kterým je věnována pamětní deska na Gothardě, píšeme na straně 5.
Připomínáme tím také Mezinárodní rok astronomie, který byl minulý týden slavnostně ukončen.

Léta Pánì 2009...
Léta Pánì 2009 byla provedena nákladem

mìsta a církve oprava vì�e kostela sv. Go-
tharda. Duchovním správcem hoøické far-
nosti byl v té dobì dìkan P. Adam Depa, po-
cházející z Nysy v Polsku, biskupem králové-
hradeckým jeho Exc. Dominik Duka. Staros-
tou mìsta byl pan Ivan Dole�al, jeho zástup-
ci paní Mgr. Hana Richtermocová a Ing. Ja-
roslav Vácha.

Hoøice mají v tomto roce pøibli�nì 8 800
obyvatel. Jsou mìstem s bohatou minulostí a
zároveò také mìstem moderním, nabízejícím
bohaté kulturní i sportovní vy�ití, pohodlné
bydlení, kvalitní �kolství, dobré dopravní
spojení a v neposlední øadì i malebné okolí s
èistou pøírodou. Jsou vstupní bránou do tu-
ristické oblasti Podzvièinsko s hustou sítí
znaèených turistických tras i cyklotras. Ho-
øice jsou sídlem mìstského úøadu s roz�íøe-
nou pùsobností. O kulturní vy�ití se stará
Dùm kultury Koruna, Biograf Na �pici,
Mìstské muzeum a Galerie plastik. Turisty je
vyhledávána Masarykova vì� samostatnos-
ti, rozhledna Hoøický chlum, Smetanovy
sady, památky na vrchu Gothard a oba so-
chaøské parky s díly vze�lými z mezinárod-
ních sochaøských symposií. Sportovní vy�ití
nabízí Sportovní centrum s plaveckým bazé-
nem, ku�elnou a squashem, dvì sportovní
haly a jízdárna. V letní sezónì je také mo�-
nost koupání v pøírodním koupali�ti na Da-
chovech. Ve mìstì je také nìkolik víceúèelo-
vých høi��. Péèi o pøed�kolní dìti zaji��ují tøi
mateøské �koly a stacionáø Klokánek, ve
mìstì pùsobí ètyøi základní �koly, gymnázi-
um a SO� sociálnì správní, støední prùmys-
lová �kola sochaøská a kamenická, obchodní
akademie, VO� rozvoje venkova a støední
zemìdìlská �kola a odborné uèili�tì. Umìlec-
ké vzdìlání nabízejí dvì základní umìlecké

�koly. Ve mìstì je zaji�tìna základní zdra-
votní péèe, mìstská nemocnice funguje jako
léèebna dlouhodobì nemocných, péèi o star-
�í spoluobèany zaji��uje domov pro seniory
a dùm s peèovatelskou slu�bou, posti�eným
spoluobèanùm slou�í bývalá Vojenská inva-
lidovna, pøemìnìná na ústav sociální péèe.
V tomto roce byl záhájen projekt �Mìsto bez
bariér�, financovaný z fondù Evropské unie.
V pùvodní textilní tradici dnes pokraèuje
podnik Mileta. Kdysi monopolní výrobce ka-
pesníkù se dnes specializuje na nároèné ba-
vlnáøské produkty. Dal�ími významnými
podniky jsou napø. JESVA, KARBOX,
SWELL, OLPRAN aj. Ve mìstì pùsobí i øada
men�ích firem s nejrùznìj�ím zamìøením a
zapomenout nesmíme ani na tradièní zpra-
cování kamene a výrobu hoøických trubièek,
které jsou místním oblíbeným suvenýrem.

Ve mìstì se pravidelnì poøádají tyto akce:

Turistický pochod O �i�kùv �tít
Hoøická pou�
Hoøický jarmark
300 zatáèek Gustava Havla - motocyklový

závod
Hoøické hudební slavnosti
Kámen Hoøice - mezinárodní výstava - bie-

nále
Bìh nadìje
Fuchs Oil Èeská Tourist Trophy - motocy-

klový závod veteránù
Hoøické sochaøské symposium
Bike maraton Podkrkono�ím
Romský festival Ba�aviben
Evropský den �idovské kultury
Hoøický filmový víkend
Jazznights
Adventní trh
Adventní a vánoèní koncerty

Text vzkazu, který byl 9. øíjna vlo�en do �pice kostelní vì�e na Gothardì. Jeho zpracování
bylo svìøeno PhDr. Oldøi�ce Tomíèkové z Mìstského muzea.

Středeční lezení dětí
Ka�dou støedu od 16:00 do 17:00 hod. si mohou

va�e ratolesti pøijít vyzkou�et lezení na umìlé stì-
nì v hale gymnázia pod dozorem zku�ených lez-
cù. Vstupné 40,- Kè.

Více informací na http://hohohorice.cz/

Pan starosta napsal do budoucnosti ručně, na
ruční papír. Docela se mu to povedlo (zajisté se

projevily geny výtvarně zdatného tatínka).

Psaní do budoucnosti

Nakonec bylo pouzdro vloženo do obnovené
špice gothardského kostela.  Toho dne končilo

krásné počasí babího léta. Následující den
vyhrál Josef Váňa Velkou pardubickou a potom

přišel mráz a sněhová kalamita.

Do časové schránky byly vloženy předměty
nalezené v té původní (psali jsme o ní v září),
přidán text, který otiskujeme vpravo, sada

současných mincí, Hořické noviny a pár
drobností. Pomýšlelo se na rozsáhlejší soubor

dokumentů uložený na datovém nosiči, což
odborníci nedoporučili. Nakonec byl tedy

uzavřen na internetové adrese http:// poselstvi
2009.horice.org ve formátu PDF/a, který se

právě stává nejpoužívanějším a mezinárodně
uznávaným s dobrou prognózou do budoucna.

Plechový válec s artefakty byl pak na Gothardě
klempíři odborně zaletován.

Všechny fotografie pořídil Michal Kuchta.

Osobností města pro rok
2009 se stal
pan Václav Svoboda

Pøedstavovat døíve narozeným �Hoøièákùm�, kteøí
mìli nìco spoleèného s hoøickým sportem, pana
Václava Svobodu je snad zbyteèné. Stále na nìho
vzpomínají tenkrát malí kluci, dnes ji� vá�ení  do-
spìlí, které svou trenérskou péèí dovedl a� k mis-
trovskému titulu v �ákovském basketbalu.

Jeho stále rozesmátá tváø byla i dlouhá léta spoje-
na s podnikem Mileta, kde se kromì své práce rov-
nì� vìnoval sportovním aktivitám.

Po mnoho let byl neúnavným pøedsedou Spolku
hoøických rodákù v Praze. Za jeho pùsobení se opìt
prohloubily vztahy mezi lidmi  z Hoøic a tìmi, kteøí
se v na�em mìstì narodili a svùj dal�í osud spojili
s hlavním mìstem.

Aktivnì se podílel na organizování akce 140 let ho-
øického sportu, je� pøed nìkolika lety pøivedla do
Hoøic opìt ty, které láska právì ke sportu spojovala.

I letos  se se�la celá desítka nominovaných, mezi
nimi pí Eva Jónová, pí Libu�e Veberová, p. Ivan Do-
le�al,  p. Jaroslav Kotrbáèek, p. Milan Brejník,  pí
Vìra �mídová, p. Pavel Jílek, pí Hana Truncová a pí
Jarmila Veselá. V�em nominovaným i laureátovi pa-
tøí velké podìkování za v�e, èím �ivot v na�em mìstì
obohatili.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

Hořický internet bude
posílen, registrace bude
zrušena těm, kteří ho
nevyužívají

A� ustálení poètu registrovaných u�ivatelù umo�-
nilo rozhodnout se, kde a jak posílit dostupnost ho-
øického pøipojení k internetu. Zku�ební provoz zá-
roveò ukázal naprostou zahlcenost hoøického
�vzdu�ného prostoru� stovkami bezdrátových vysí-
laèù a pøijímaèù (domácích i firemních), které ovliv-
òují sílu signálu hoøické sítì.
OPTIMALIZACE PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ
NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ Z MONITOROVACÍHO
SYSTÉMU SÍTĚ

Postupným pøipojováním obèanù do sítì bìhem
mìsícù srpen � øíjen do�lo k ustálení dynamického
nárùstu pøipojování u�ivatelù sítì. Na základì ji�
ustáleného provozu a nasbíraných statistik � vyso-
ký poèet u�ivatelù � dojde nejpozdìji do 20. 11.
2009 k finální optimalizaci sítì.

Informujte se o chystaných úpravách na adrese
http://www.horice.org/cz/internet.
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Policejní zpravodajství
ROZDIVOČELÁ SKUPINKA MUŽŮ
NAPADLA VEDOUCÍHO HOŘICKÉHO KINA

Na náv�tìvu kina v Hoøicích se vydala po dvaadva-
cáté hodinì skupinka mu�ù. Vzhledem k tomu, �e ji�
bylo zavøeno, domáhali se vstupu dovnitø po svém.
Tloukli na dveøe a pøitom vyhro�ovali, �e je rozbijí. Z
tohoto dùvodu jim vedoucí kina radìji otevøel, co�
ov�em nemìl dìlat. Rozdivoèelá skupinka ho oka-
m�itì povalila na zem a pøitom mu sprostì nadáva-
la. Napadenému mu�i se na�tìstí podaøilo utéct zpìt
do budovy, kde se zamkl. Po chvíli se v�e opakovalo.
Útoèníci opìt bouchali na dveøe a vedoucí jim zase
otevøel. Tentokrát u� pøe�li od slov k fyzickému na-
padení, kdy do nìho nìkolikrát strèili. Nakonec u�
nemìli o kino zájem. Nasedli do vozidla a odjeli
smìrem do centra mìsta. Pøípad �etøí policisté jako
pøestupek proti obèanskému sou�ití.
SRÁŽKU S KAMIONEM U MILOVIC
ŘIDIČ OSOBNÍHO VOZU NEPŘEŽIL

Sedm dopravních nehod, z toho jedna tragická, to
je bilance prvního øíjnového víkendu na silnicích Ji-
èínska. Kromì jednoho mrtvého dal�í ètyøi lidé utr-
pìli lehká zranìní a celková �koda se vy�plhala na
3,4 milionu korun. K nejvá�nìj�í nehodì do�lo v
noci na sobotu 3. øíjna u Milovic.

�Hodinu po pùlnoci jel dvaaètyøicetiletý øidiè
osobním vozidlem Volkswagen Vento od obce Stra-
èov smìrem k hlavní silnici Jièín - Hradec Králové.
Na køi�ovatce zøejmì nedal pøednost v jízdì náklad-
nímu vozidlu Iveco s návìsem, jeho� øidiè jel od Ho-
øic na Hradec Králové, a støetl se s ním,� uvedla tis-
ková mluvèí jièínské policie Hana Kleèalová.

Po nárazu byla obì vozidla odhozena do levého sil-
nièního pøíkopu, kde se kamion pøevrátil na bok. Øi-
diè osobního vozu zùstal zaklínìný ve voze, odkud
ho pomocí hydraulického zaøízení vyprostili hasièi.
�Kvùli znaènì zdeformované karoserii bylo vypro�-
tìní velmi nároèné. Zhruba po 35 minutách se hasi-
èùm podaøilo zranìného øidièe vyprostit a pøedat do
péèe lékaøe záchranné slu�by. Pøes ve�kerou snahu
záchranáøù mu� svým zranìním na místì podlehl,�
uvedla krajská tisková mluvèí hasièù Martina
�ahourková.
ROZZUŘENÁ OBČANKA V KARLOVCE

V noci øádila v Hoøicích jedna místní �ena, která
házela dla�ební kostky na fasádu domu v Karlovì
ulici. Umravnit ji museli a� mìst�tí strá�níci. O nì-
kolik minut pozdìji ru�ilo noèní klid na hoøickém
námìstí nìkolik opilcù. I jim místní strá�níci do-
mluvili.
KRÁDEŽ KUŘETE V SAMOOBSLUZE

Chu� na kuøecí øízky zøejmì dostal devìtadvaceti-
letý zákazník obchodního domu v Hoøicích. Platit se
mu ov�em za nì nechtìlo, a tak ho napadlo, �e je od-
cizí. Nakonec z peèínky nic nebylo, nebo� ho je�tì v
obchodì odhalili pracovníci místní ostrahy, kteøí v�e
oznámili na policii. A tak nejen�e musel maso v hod-
notì 175 korun vrátit, ale navíc dostal pokutu ve vý�i
tisíc korun.

Hořice – město
kamenných srdcí?

Jednou jsem sly�ela pøirovnání: Hoøice � mìsto
kamenných srdcí�.

Je�tì donedávna bych s tímto pøirovnáním na-
prosto souhlasila. Prvního pokroku s obyvateli
kamenných srdcí jsem zaznamenala s budováním
hospice.

Je tu krize� finanèní, morální, je tu  úpadek
ve spoleènosti, nespokojenost, neklid. A v této
dobì budujete hospic? Èasto takové otázky sly�í-
me� Neèekali jsme toti�  na vhodnou dobu  tøeba
a� krize pomine, a� budeme mít nutné  finanèní
zdroje. Cítili jsme v�ak  potøebu této péèe v�ude
kolem nás � Cítili jsme, �e selháváme jako spo-
leènost  v posledním okam�iku lidského �ivota�

Prvního pokroku tání kamenných srdcí jsme si
v�imli kdy� se roz�íøil okruh solidarity s ostatní-
mi lidmi. Radost, �e se u nás  koneènì nìco mìní,
láme, taje � v na�em kamenném mìstì je veliká.
Sice se neradují v�ichni, stále je dost takových,
kteøí nepøejí, pomlouvají a sna�í se tak oslabit
na�e øady. Ale ona ta pomlouvaèná kampaò v
sobì dává tu�it  nìco jiného � spojení se proti zlu,
které je  kolem nás.

Posláním hospice je pomoc pro umírajícího ne-
mocného a jeho rodinu. Vedle tohoto poslání má
hospic je�tì jeden aspekt � formuje mysl a srdce
dne�ních mladých lidí. Právì od nich a na�ich se-
niorù se nám dostává velké pomoci.

Budujeme v na�em kamenném a krásném mìs-
tì slu�bu, ve které se snoubí ideály a velkorysost
mladých lidí se zku�eností  zralého vìku. Mládí a
zralost se vzájemnì podporují a vytváøejí nutnou
sílu pro rozvoj budoucího lidského rozkvìtu.

 Dìkuji v�em mladým lidem za nad�ení, kterým
nás provázejí. Dìkuji v�em  pøátelùm za �ivotní
zku�enosti a rady. Máme zde tolik dùvodù, aby-
chom pokraèovali v zapoèatém díle a s dùvìrou !
Hoøice  jsou právem nazývány mìstem kamenné
krásy, ale  dovolte mi malý  pøídavek -  a  tajících
srdcí�                                                       Jana Sieberová

NOVÝ VŮZ SI MLADÝ ŘIDIČ DLOUHO NEUŽIL.
ROZBIL HO PŘI ČELNÍM STŘETU

Úlibice - V sobotu 10. øíjna jel v dopoledních hodi-
nách jednadvacetiletý øidiè v novì zakoupeném voze
Honda Civic ve smìru od Nové Paky na Úlibice.

V daném úseku pøejel z dosud nezji�tìných pøíèin
do protismìru, kde se èelnì støetl s protijedoucím
osobním vozidlem Seat Cordoba. Pøi nehodì byla
lehce zranìna øidièka ze seatu a její spolujezdec, sto-
paø, byl s blí�e neurèeným zranìním transportován
leteckou záchrannou slu�bou do Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové.

Alkohol u øidièù byl na místì vylouèen dechovou
zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na 70 tisíc
korun. 

KRÁDEŽ PENĚŽENKY
O tom, �e opatrnosti není nikdy dost

se pøesvìdèila v  pondìlí 19. øíjna v dopoledních ho-
dinách jedna ze zákaznic v Hoøicích. V prodejnì
se spotøebním zbo�ím si toti� odlo�ila na prodejní
pult svoji kabelku, a poté se vìnovala vystavenému
zbo�í. Její nepozornosti zøejmì vyu�il dosud nezná-
mý pachatel, který jí kabelku odcizil. V té mìla mo-
bilní telefon Alcatel a dále penì�enku s finanèní ho-
tovostí, platební kartou a lístkem s PIN kódem.
PÁNOVÉ, POZOR NA NÁHODNÉ ZNÁMOSTI

Neskuteènou smùlu mìl pøi výbìru partnerky v
úterý 20. øíjna mladý mu� v Hoøicích, který se nad
ránem seznámil v jedné z místních heren s mlad�í
�enou. Slovo dalo slovo a zbytek noci strávili spolu v
domì, kde byl ubytován. Jaké v�ak bylo jeho pøekva-
pení, kdy� se ráno probudil. Nejen�e jeho krásná
neznámá byla pryè, ale s ní zmizely i jeho vìci. A tak
ho nakonec noc stála mobilní telefon, fotoaparát Ca-
non, ledvinku s osobními doklady, platební kartou a
dal�ími vìcmi. Celkovì tak pøi�el o 4.500 korun. Pøí-
pad �etøí hoøiètí policisté jako trestný èin neopráv-
nìného dr�ení platební karty.

Zdroj: Policie ÈR Jièín, Kleèalová

Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného
způsobu života a nedotčené přírody

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ
VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE- DIASHOW
SE ŠESTI PROJEKTORY

Rusko: Země plná překvapení
Vyprávìní o cestì na Bajkal vzbudilo u divákù a

ètenáøù velký ohlas, a proto se Leo� �imánek roz-
hodl tuto diashow obohatit o dal�í nepublikované
zábìry, lépe zdokumentovat nìkteré èásti cesty a
znovu ji uvést. Autor se sna�í zajímavým zpùso-
bem pøiblí�it výjimeènost této rozlehlé a kulturnì
rùznorodé zemì s krásnou pøírodou a nìkdy neo-
byèejnì drsnými �ivotními podmínkami.

Zcela neobvyklé expedice se úèastnil kromì Le-
o�e a Lenky �imánkových i známý filmaø a foto-
graf Lumír Pecold, který dobøe znal celou oblast
pøed i za Uralem. Trojice cestovatelù uskuteènila
to, co se podaøilo jen málokomu. Procestovali ob-
rovité Rusko i s pøilehlými jihoasijskými republi-
kami - zemi nesmírných protikladù, kde se snou-
bí neprostupné lesy s tundrami, horké pou�tì i
hory pokryté vìèným snìhem a ledem se subtro-
pickým èi arktickým moøem.

Nacházeli zde území zcela znièená drancováním
pøírodních zdrojù, ke kterému docházelo za mi-
nulého re�imu. Naproti tomu ale i pøírodu témìø
nedotèenou èinností èlovìka, kterou je mo�né
uchovat jako národní parky pro pøí�tí generace.
Potkávali jak svìtlovlasé Evropany, tak tmavé
Asiaty, nará�eli na nevlídné, nespokojené lidi a
naopak objevili obyvatele velice milé, pohostinné
a ��astné. Tito domorodci �ijící daleko od mìst si
stále udr�ují tradièní zpùsob �ivota a zvyky.

Nároèná expedice se mohla realizovat jen díky
dùkladné pøípravì a vybavení. Se speciálnì upra-
venou tatrou zdolávala posádka i ty nejobtí�nìj�í
terény. Kamion slou�il nejenom k pøekonání
ohromných vzdáleností, ale i jako základna pro
celou øadu aktivit. Leo�, Lenka a Lumír podnikali
dlouhé výpravy na koních, vzru�ující rafting na
nafukovacích èlunech, vysokohorské výstupy
vèetnì ly�aøských túr i plavbu na plachetnici.
Tímto zpùsobem se dostali do tìch nejodlehlej-
�ích koutù této zemì. ��astnou náhodou se jim
podaøilo získat i povolení ke vstupu do pohraniè-
ních oblastí, kam byl vstup pøed �perestrojkou�
pøísnì zakázán.

Novì sestavenou live-diashow doplòuje ji� tøetí
vydání stejnojmenné fotografické knihy - RUS-
KO: Zemì plná pøekvapení, kterou �imánek vy-
dal v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji
patnáctou publikaci.

Leo� �imánek se narodil v roce 1946 v Chocni ve
východních Èechách. Víc ne� polovinu svého
�ivota strávil cestováním a na expedicích nebo �il
v Nìmecku a Kanadì, kde je také státním pøíslu�-
níkem. Nyní, po letech, bydlí opìt ve své vlasti na
severovýchodì Èech, odkud vyrá�í s man�elkou,
synem     a dcerou za pøírodními krásami na�í pla-
nety.

Pùvodním povoláním stavební in�enýr se od
roku 1975 zcela vìnuje cestopisné literatuøe jako
autor     i fotograf. Je známý v mnoha zemích svý-
mi fotoreportá�emi a cestopisnými publikacemi
s bohatým obrazovým doprovodem. V televizi,
rozhlase a ve svých Action-Vision-Diashows se
dìlí s veøejností o neobyèejné zá�itky i dobro-
dru�ství z cest.

Dùm kultury Koruna v sobotu 21. listo-
padu od 18 hodin.

Ve støedu 14. øíjna 2009 v hoøickém kinì pro-
bìhlo tradièní setkání zdravotnických pracovní-
kù. Ji� pátá konference s tématem o vý�ivì senio-
rù zaujala nejen odbornou veøejnost z celého kra-
je, ale i èestného hosta � nejstar�í obèanku Králo-
vehradeckého kraje � paní Marii Fi�erovou.

Pátá konference o výživě seniorů

Ta oslaví letos v listopadu 105. narozeniny. Vy-
stoupila pøed pøítomnými a pohovoøila o svých
stravovacích návycích a svým opravdu lidským a
upøímným vystoupením sklidila potlesk poslu-
chaèù vestoje.

Soòa Kerelová

Záběr z páté konference o výživě seniorů v hořickém kině. V první řadě si hoví Marie Fišerová.

Jana Kubištová – JANKA
slaví 20. výročí výroby
hořických trubiček

Dne 19.9.2009 oslavila spolu se svými zamìstnan-
ci, obchodními partnery a pøíznivci v Restauraci V
Kempu firma Jana Kubi�tová � JANKA 20.výroèí
výroby Hoøických trubièek.

Firma Jana Kubi�tová - JANKA byla zalo�ena
v èervnu 1989 man�eli Janou a Jiøím Kubi�tovými.
V tomto roce zahájili malovýrobu hoøických trubi-
èek v domácích podmínkách. Jak se zvy�ovala po-
ptávka a odbyt, rostly i potøeby na výrobní prostory
a tak se pøes pronájmy provozoven dostaly a� k dnes
vlastní velké a moderní provozovnì, kterou postavili
v Hoøicích v roce 2003 a která splòuje ve�keré po�a-
davky Evropské Unie. Je umístìna pøímo u hlavní
silnice mezi Hradcem Králové a Jièínem.
ETAPY VÝVOJE FIRMY
JANA KUBIŠTOVÁ - JANKA

� 1989 - èerven, zaèátek výroby a podnikání.
� 1994 - Patentový úøad - u�ívání . �Chránìné

oznaèení pùvodu�
� 1995 - Patentový úøad - zapsána Ochranná znám-

ka �JANKA�
� 1997 - Vlastní ambulantní prodej ve 4 krajích ÈR.
� 1999 - Výstava Salima Brno.
� 2000 - Dodávky výrobkù do obchodních øetìzcù

v Èeské Republice.
� 2002 - Zprovoznìna vlastní nová výrobnì pro-

vozní budova splòující kritéria hygienických vyhlá-
�ek a pøedpisù pro výrobu potravin platných v Ev-
ropské Unii.

� 2004 - Stali jsme se partnery Festivalu Jièín -
mìsto pohádky.

� 2005 - Dodávky výrobkù do obchodních øetìzcù
v Èeské a Slovenské Republice.

� 2007 - �Chránìné zemìpisné oznaèení� pro zemì
EU.

Dny otevřených dveří
v Miletě

V pondìlí 9. a v úterý 10. listopadu 2009 se konají
od  8 do 18 hodin dny otevøených dveøí s mo�ností
prohlídky nebytových prostor urèených k pronájmu
v areálu za jídelnou �Trefa� Mileta v Husovì 551.
Prostory jsou vhodné pro lehký prùmysl, skladová-
ní, autodopravu èi kaceláøe. V�e je po rekonstrukci
s mo�ností okam�itého vyu�ití bez dodateèných in-
vestic. Celková plocha je 10.682 m2 s mo�ností díl-
èích pronájmù od 85 m2 s cenou od 45,- Kè/m2.

Zdroj: Stanislava Jungová Z Šimánkových obrazů z Ruska
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Irena Budweiserová
zazpívá pro Klokánek

Stálice formace Spirituál kvintet se stane ozdobou
prosincového adventního projektu Andìlské Váno-
ce, poøádaného obèanským sdru�ením Klub Kloká-
nek. Benefièní koncert bude vyvrcholením ètyøden-
ní interaktivní a prodejní výstavy s vánoèní temati-
kou, která probìhne v prostorách divadelního sálu
radnice od 2. do 5. prosince. Náv�tìvníci se budou
moci seznámit s tradicemi a zvyklostmi, výzdobou
staroèeskou i zahranièní, budou se moci nejen in-
spirovat, ale sami si vyrobit dárek pro své blízké èi
sobì pro radost. Zdatné kuchaøky u� mohou zaèít
opra�ovat recepty na vánoèní cukroví, aby se smìle
zapojily do soutì�e �O nejchutnìj�í vanilkový rohlí-
èek�, která bude se zahájením výstavy vyhlá�ena.
Krásnou atmosféru, kterou se spolu s náv�tìvníky
budeme sna�it vytvoøit, doladí benefièní koncert ko-
naný v poslední den výstavy, na kterém vystoupí
nejmlad�í zpìváci ze sboru Boni pueri a Irena Bud-
weiserová s doprovodnou kapelou Fade In. V jejím
naprosto osobitém podání zazní spirituály a gospely
nejen z Èech a Moravy, ale i z Anglie, Francie a �pa-
nìlska. Na nev�edním aran�má se podílí nejen ona
sama, ale i její kytarista M.Linka, nabízejí poslucha-
èùm zajímavì zpracované vánoèní písnì v èeském i
anglickém jazyce. Nev�ední zá�itek z celého koncer-
tu bude spoludotváøet,  po malé odmlce zpùsobené
radostnou událostí v jeho osobním �ivotì, herec Jan
Potmì�il. Tolik krásné muziky a za málo penìz mù-
�ete sly�et v pøedveèer sv. Mikulá�e, v sobotu 5. pro-
since 2009 od 16,00 hod. v sále radnice v Hoøicích.
Projekt nám podpoøí Nadace Divoké husy, která vý-
tì�ek z celé akce zdvojnásobí, výtì�ek bude pou�it
na jarní psychorehabilitaèní víkendový pobyt dìtí
z klubu Klokánek. Ji� nyní mù�ete pomoci støádat
potøebnou finanèní hotovost zasláním finanèního
daru v jakékoliv vý�i na èíslo úètu: 193666617/
0300. Za celý realizaèní tým se na setkání s vámi a
na tradiènì skvìlou atmosféru tì�í J. Bouzková

12. ročník bezplatného
měření cholesterolu,
tlaku a cukru v krvi

�Prevence byla, je a stále bude tím nejúèinìj�ím
a nejlevnìj�ím, co lze pro své zdraví udìlat!� Tato
výzva oslovila letos ji� 12. rokem obèany Hoøic
a okolí, aby vyu�ili pozvání ke screeningu choleste-
rolu, glykemie a tlaku krve v rámci akce �Neèekejte
na doktora�. 

V sobotu dne 17. 10. 2009 se se�lo v pøedná�kové
místnosti Mìstské knihovny v Hoøicích 8 zdravot-
ních sester, 2 lékaøi a nìkolik organizátorù (celkem
17 lidí). Mìsto Hoøice v�e finanènì zajistilo, Svaz di-
abetikù se ujal organizace a sponzoøi dodali dia zbo-
�í ke zdarma ochutnávkám i jako odmìnu za dro-
bounké píchnutí do prstu.

Bylo provedeno celkem 550 mìøení, z toho 125krát
cholesterol, 150krát glykemie, zbytek tlak krve. Pra-
covníci Mìsta Hoøic odpovìdìli na otázky stejnì
fundovanì jako v kanceláøi, velkou roli zde hrálo ne-
formální prostøedí. Výsledky: Cholesterol 1krát vy��í
ne� 8 mmol (horní hranice pøístroje na mìøení),
1krát bylo 7, 46 mmol. Lékaøem v�dy doporuèena
dal�í léèba. Glykemie: u diabetika 15,1 mmol,
u dosud neléèeného 12,0 mmol. Ani tlak krve
se neobe�el bez vy��ích hodnot, ty v�ak byly èásteè-
nì zpùsobeny samotnými obavami z výsledkù mìøe-
ní. Celkem lze poèítat s tím, �e �ádné namìøené
hodnoty nebyly, na�tìstí, pøíli� alarmující, v�e, co
se objevilo, pùjde zvládnout. Tato slova jsou tím nej-
lep�ím, co se mù�e na konec hdnocení objevit, úlev-
né výrazy v�ech, kteøí odcházeli s vìdomím, �e se
o sobe starají dobøe. V�ichni organizátoøi a pracov-
níci pracovali zdarma, za co� je Kvìtináøství M. Ma-
cháèkové odmìnilo oku lahodící kytièkou. Kvìtina,
úsmìv a velké díky patøí v�em, kteøí tuto akci nezi�t-
nì, rádi a ka�dý rok pro nejen hoøické obèany pøi-
pravují.                                                                   L. Tolárková

Výroční zpráva

Jak bylo letos
v Masarykově věži
samostatnosti

Skonèila turistická sezóna, a tak je i Masarykova
vì� samostatnosti od mìsíce øíjna zavøená. Letos
ji nav�tívilo 3 190 osob. Za vstupné a prodej upo-
mínkových pøedmìtù se vybralo 43 057,-Kè.

Poèasí, hlavnì v mìsíci èervenci, kdy je nejvìt�í
náv�tìvnost, turistice nepøálo. Turistù bylo v na-
�em mìstì mnohem ménì ne� v minulých letech.
I hromadných zájezdù ubylo. Pøesto ti vìrní, kteøí
pøicházejí ka�dou sezónu, nás nav�tívili a to nás
moc tì�í. Také zdej�í rodáci, �ijící mimo Hoøice, a
absolventi hoøických �kol, kteøí sem pøijí�dìjí na
rùzná setkání, nezapomenou pøijít. Jsou nad�eni
a vdìèni za údr�bu této výjimeèné památky.

Dne 5. záøí natáèela Èeská televizev Masarykovì
vì�i samostatnosti  �Portrét Josefa Podpìry�, na-
rozeného r. 1921, èlena partyzánské jednotky Os-
tromìø, který byl po r. 1948 z politických dùvodù
vìznìn. Nyní je èlenem Konfederace politických
vìzòù. Re�isér Adam Drda èerpal ve zdej�í mu-
zejní expozici podklady z historie 2. svìtové vál-
ky. Film odvysílala Èeská televize v rámci cyklu
Neznámí hrdinové na 2. programu v pondìlí 19.
øíjna 2009.

A jaké je mé pøání do pøí�tí sezóny? Aby památ-
ník nav�tívilo co nejvíce náv�tìvníkù a zejména
mláde�e, které by se mìla pøipomínat historie na-
�eho národa.              Zdena Zobinová, prùvodkynì

Svátek hořických
kynologů

V sobotu 3. øíjna se na kynologickém cvièi�ti ,U
Vì�e v Hoøicích konal u� tradièní kynologický zá-
vod. Ve tøech kategoriích se pøedstavilo celkem 24
závodníkù ze �irokého okolí. Poslu�nost "na place"
posuzovala paní rozhodèí Iva Hlou�ková, druhý roz-
hodèí pan Miroslav Dlabola hodnotil stopaøské vý-
kony.Posuzování obran se zhostili støídavì oba roz-
hodèí. Pøesto�e poèasí bylo u� od rána pìkné, slu-
neèné, dlouhotrvající sucho se pøi vypracování stopy
podepsalo a tak ani jedna stopa nepøesáhla 90 bodù
ze 100 mo�ných.V Memoriálu Karla Hellera v kate-
gorii ZM zvítìzil Josef �igo s fenou nìmeckého ov-
èáka Nikol ze Staré Paky, jako druhá se umístila Jo-
lana Mikulková a fena NO Alisa z Nového Byd�ova,
tøetí skonèila Jana Èásteèková se psem bílého �vý-
carského ovèáka Harrisonem z Hronova.V obranáø-
ském závodu Memoriál Jardy Divi�e podle ZVV
1 zvítìzil Pavel Jandík s fenou belgického ovèáka
malinois Britou z Liberce, jako druhý se umístil Vla-
dimír Øehák a fena NO Queeny z Jaromìøe a na tøe-
tím místì skonèila Jana Vlachová opìt s fenou NO
Laren z Hronova.V nejvíce obsazeném stopaøském
závodì O cenu Olpranu podle ZVV 1 o pìkné horské
kolo si z 11 soutì�ících nejlépe vedl tento den nejú-
spì�nìj�í závodník z Jaromìøe Vladimír Øehák s fe-
nou Queeny, druhé místo obsadil Josef Ludvík a
fena Pegy z Turnova a na pìkném tøetím místì skon-
èila Zdena Vítová s fenou køí�ence NO Kety z
Chlumce nad Cidlinou.Závod probìhl za pìkného
poèasí v pøíjemné atmosféøe a v 15 hodin mohly být
pøedány poháry vítìzùm, v�ichni závodníci obdr�eli
upomínkové ta�ky a diplomy. Vìcnou cenu dostal
nejmlad�í úèastník Patrik Moravec z Krakovan. Po-
dìkování patøí kromì rozhodèím také figurantùm
Miloslavovi Ryglovi a Tomá�ovi Rudolfovi, v�em
sponzorùm, zvlá�tì mìstu Hoøice. Dík patøí celé
kantýnì a organizaènímu týmu a doufáme �e se v
pøí�tím roce opìt v takovém poètu  sejdeme zas.

Za kynologický klub Hoøice Emilie Vèeli�ová 

Podìkování  sponzorùm: Mìsto Hoøice,
Olpran Hoøice, Elektro Nosek,

Zahradní potøeby M.Volejník, Keramika Hoøice 

Zprávy od sdružení Duha
Èlenové Hospicového obèanského sdru�ení Duha

neúnavnì pokraèují v práci, jejím� cílem je vybudo-
vání Centra domácí hospicové péèe s pùjèovnou
zdravotních pomùcek a rodinnými pokoji.

Vzhledem k tomu, �e tato slu�ba, pomoc nevyléèi-
telnì nemocným a jejich rodinám, nemá legislativnì
daný zpùsob financování, jsou její poskytovatelé
v podstatì závislí na darech, dotacích, sponzorských
pøíspìvcích. Je potì�itelné, �e v Hoøicích a okolí
mnozí na tuto situaci rychle zareagovali a Duze po-
mohli, a� ji� finanènì èi èetnými vìcnými dary (se-
znam na�ich dárcù prùbì�nì uveøejòujeme na na-
�ich webových stránkách www.hospic-horice.cz).
Obèanské sdru�ení v�ak nespoléhá jen na jednotli-
vé dárce, ale aktivnì se sna�í �ádat o pøíspìvky
rùzné nadace, úøady, organizace. Díky pøíspìvku
Výboru dobré vùle � Nadace Olgy Havlové mù�e
zakoupit polohovací lù�ka, bezmála 12 tisíc korun
pøi�lo na úèet sdru�ení z výtì�ku dobroèinného
Èesko-slovenského koncertu, který se uskuteènil 3.
øíjna v chrámu Narození Panny Marie a vedle
místních sborù  Vesny a Ratibora na nìm vystoupil
i smí�ený pìvecký sbor Tristianus ze spøátelné Trs-
tené.

Centrum Duhy bude v tzv. pavilonu mìstské ne-
mocnice, který momentálnì prochází nutnými sta-
vebními úpravami. Zde se také èlenové sdru�ení
v úterý 27. øíjna v 18 hodin se�li.  Prohlédli  si, jak
pokraèují rekonstrukèní práce, posoudili  a prodis-
kutovali  �ádosti o dotace, pøivítali nové èleny. Tìch
je ji� jednadvacet, z novì pøíchozích jmenujme ales-
poò MUDr.  Marii Svato�ovou, PaeDr. Bo�enu Stop-
kovou nebo prof. MUDr.  Jiøího Peteru.  Na øíjno-
vém setkání (Duhy) je pochopitelnì vítán ka�dý,
kdo by mìl zájem stát se èlenem nebo jakýmkoliv
zpùsobem pomoci v na�em sna�ení.                         (jiv)

HELP!
Èeské muzeum hudby se obrací na veøejnost s

prosbou o spolupráci na právì pøipravované výstavì
Beatles & Beatlemánie v srdci Evropy

Máme zájem o ve�keré doklady o Beatles a jejich
ohlasu v Èeskoslovensku - od dobové èeské populár-
ní hudby ovlivnìné Beatles a� po vnìj�í symboly
módy beatlemánie (hudební nástroje, obleèení,
boty, staré plakáty, deníky s ruènì nebo na stroji
opsanými písòovými texty èi notové zápisy atd.). Po-
kud doma máte cokoliv, co byste nám byli ochotni
darovat èi zapùjèit po dobu trvání výstavy (Beatles &
Beatlemánie v srdci Evropy - Èeské muzeum hudby
� kvìten a� prosinec 2010), ozvìte se prosím do
konce roku 2009 na adresu:

Národní muzeum - Èeské muzeum hudby 
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, tel. +420257257710

e-mail: veronika_seidlova@nm.cz

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE V OSMI
V poslední dobì se nám velmi mno�í pøípady

vandalismu, který je páchán nejen na mìstském,
ale pøevá�nì na soukromém majetku. Ji�
v dávné minulosti jsme pøemý�leli o posílení
slu�by Mìstské policie Hoøice takovým zpùso-
bem, abychom byli schopni pokrýt  denní i noèní
slu�by dvouèlennou hlídkou strá�níkù. Zdvojení
strá�níkù je opatøením, které by mìlo zajistit
slou�ícím policistùm vìt�í bezpeènost a jistotu
pøi jejich výkonu slu�by jak v denní, tak i v noèní
dobu. Dr�íme se obecnì platné zásady, která
zpravidla platí i v dal�ích obcích a která øíká, �e
na ka�dých tisíc obyvatel obce by mìl být jeden
strá�ník.

K vìt�í efektivitì výkonu slu�by strá�níkù v té-
mìø devítitisícovém mìstì by tedy mìlo teoretic-
ky staèit osm strá�níkù. Tento poèet nám rovnì�
zajistí poklidné vystøídání dovolených a pøípad-
né vykrytí slu�eb v dobì nemoci. Nejdùle�itìj�í
dny, ve kterých je potøeba zajistit dvouèlenné
hlídky, jsou pátky a soboty, ve kterých jsou ve
vìt�í míøe nav�tìvovány podniky s nepøetr�itým
provozem. Právì náv�tìvníci tìchto podnikù -
posíleni alkoholem páchají ty nejvìt�í �kody na
na�em majetku.

Ji� del�í dobu usilujeme o získání dotace na ka-
merový systém, který by nám pomohl spolehlivì
odhalovat osoby, které tuto èinnost na majetku
na�ich obèanù páchají.

Velice by nám také pomohlo, kdyby obèané na-
�eho mìsta v pøípadì, �e jsou svìdky jakéhokoliv
útoku vandalù volali pøímo na mobilní telefon
Mìstské policie Hoøice.

Nìkolik odhalených pachatelù této trestné èin-
nosti by v ka�dém pøípadì odradilo celou øadu
nenechavcù pøed pùsobením dal�ích �kod. Proto
Vás tímto,  vá�ení spoluobèané,  vyzývám k sou-
èinnosti a v pøípadì potøeby volejte na mobilní
èíslo Mìstské policie Hoøice 737 445 336.

NÁVŠTĚVA HEJTMANA
Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubo-

mír Franc pøijede do Hoøic poblahopøát nejstar-
�ímu obèanovi Královéhradeckého kraje paní
Marii Fi�erové. Paní Marie se 28. listopadu do�í-
vá úctyhodných 105 let. Ku pøíle�itosti jejích na-
rozenin bude uvedena slavnostnì do provozu
jedna z prvních èástí projektu �Mìsto bez bariér�
- Janderova ulice.

Slavnostního zahájení provozu a symbolického
pøedání hodnotného dárku se samozøejmì zú-
èastní nejen pan hejtman, ale také vedení  hoøic-
ké radnice, zástupci dodavatelské stavební firmy
a Centra evropského projektování. Ulice, která
èekala na svoji opravu celé desítky let, má pís-
kovcový povrch a v souèasné dobì se zaèínají
dlá�dit chodníky po obou stranách komunikace.
Dokonèení opravy této staré hoøické ulièky bude
pìkným a hodnotným dárkem na�emu nejstar�í-
mu obèanovi k tak významnému �ivotnímu jubi-
leu. Slavnostní zahájení provozu Janderovy uli-
ce,  ke kterému zazní tóny �Hoøické dechovky�
probìhne v pátek dne  27. listopadu 2009 v 11:00
hodin dopoledne.

ÚKLID CHODNÍKŮ
Vá�ení spoluobèané,
s pøijetím nového zákona è. 97/2009 Sb., ze dne

26.03.2009, úèinného od 16.04.2009, jím� se
mìní a doplòuje zákon è. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, v platném znìní, je tøeba re-
agovat na zmìnu ustanovení § 27, zejména stran
povinnosti vlastníkù silnice a místní komunika-
ce, které se vèetnì odpovìdnosti za sjízdnost a
schùdnost, týkají také vlastníkù chodníkù, (vy-
pou�tí se odpovìdnost vlastníkù nemovitostí
sousedících s chodníkem). V tom smyslu je tøeba
pøíslu�né �Naøízení� (stran �zimní údr�by�) aktu-
alizovat.

V pùvodním znìní zákona vlastník nemovitosti,
která v zastavìném území obce hranièila se silni-
cí nebo s místní komunikací, odpovídal za �kody,
jejich� pøíèinou byla závada ve schùdnosti na
pøilehlém chodníku. Nyní je tato odpovìdnost
pøenesena na vlastníka chodníku.

V souvislosti s pøijetím nového zákona mìsto
Hoøice �ádá své spoluobèany o maximální
vstøícnost a shovívavost. Je prakticky nemo�né,
aby ve chvíli, kdy zaène brzy ráno snì�it, vyrazi-
ly do ulic desítky pracovníkù, kteøí budou od-
straòovat sníh. Byli by potøební napø. jen 5 dní
v mìsíci, navíc nelze urèit pøesnì kdy a pøesto by
se museli stát zamìstnanci úøadu. Proto prosíme
obyvatele, aby v zavedeném zvyku odklízet sníh
pøed svými nemovitostmi, který doposud vìt�i-
nou vzornì odklízeli, pokraèovali dále. Není
v silách mìsta mít pøipravenou armádu lidí a
vìt�í mno�ství techniky. Mìstský rozpoèet by to
vy�lo na statisíce korun.

Na�í maximální snahou bude, aby ve�keré ko-
munikace a chodníky byly  schùdné v co nejkrat-
�ím èase. Dìkujeme za pochopení.

Ivan Dole�al, starosta mìsta Hoøic

Dopis starostovi

Co trápí
Terezu Trnkovou

Dobrý den pane starosto,
ji� del�í dobu mi v na�em mìstì schází místo kde je

mo�né ka�dé ráno koupit èerstvou zeleninu, kvìti-
ny, bylinky a jiné domácí produkty.Pøebytky míst-
ních pìstitelù a zahrádkáøù by mìly nespornì kva-
litnìj�í chu�, vùni a v�e co potøebuji pro zdravé va-
øení na�í 5-ti èlenné rodiny ne� to co mi nabízí zdej-
�í supermarkety a obchody (dová�ená, chemicky
nahu�tìná a leckdy i nahnilá zelenina je nìkdy to
jediné co mohu sehnat).

Pokud silou své funkce a svého rozumu mù�ete nì-
jak pomoci pøipravit do budoucna návrh na nìjaké
místo (napadá mì napø.místo kolem ka�ny, pøípad-
nì nìjaký kout v novém plánu pøestavby) kde by se
ranní klasické trhy provozovaly, a místní zahrád-
káøi a chovatelé byli mìstem nìjak podporováni,
budu nesmírnì ��astná.Celkový duch mìsta by se
tímto novým krokem jistì je�tì více o�ivil.

K tomuto napsání mì donutila skuteènost, kdy je-
diná osoba prodávající v pátek zeleninu - zahrád-
káøka a pìstitelka domácích rajèat a okurek - pí
Procházková - prohlásila, �e se na to pøí�tí rok vy-
ka�le, proto�e tu bude Lidl...

Pøeji vám hodnì zdaru a sil a pøeji Hoøicím aby
mìly hezkou tr�nici kde bude radost nakupovat.
Tøeba ji� od jara...

Tereza Trnková, Hoøice

Habr  na Homoli aneb jak
poznat krajinu

Ve dnech 29. záøí a� 2. øíjna probìhl pro �áky �esté
tøídy Z� Na Habru úvodní seznamovací kurz
u Ostru�na poblí� Jièína. Jeho cílem bylo, aby se
�áci, kteøí vstoupili na druhý stupeò Z� po pøesku-
pení kolektivu (z dùvodu odchodu nìkterých z nich
na gymnázium a pøíchodu nových pøedev�ím
z malotøídek), více poznali a dali dohromady.

Tomu napomáhá ka�doroènì nejen samotný po-
byt, ale i aktivity, které jsou s ním spojeny. �áci
hned po pøíjezdu na ubytovací zaøízení byli rozloso-
váni do skupin a byl jim té� na základì losu pøidìlen
jeden ze �ivlù (oheò, voda, vzduch a zemì), s kterým
se identifikovali. Ten se stal názvem i jejich pracovní
skupiny.

 Po tøi dny se pak �áci sna�ili otevírat zdej�í kraji-
nu, vstoupit v její obraz a nalézat vztahy, vazby
uvnitø tohoto obrazu. Nejen �e hledali, jak se �ivlové
podstaty ve zdej�í krajinì stávají zjevnými a vytváøe-
jí tak její obraz, ale objevovali i vstupy èlovìka do to-
hoto prostoru.

Sledovali pøedev�ím architektonické segmenty ba-
rokní Schlikovské zahrady, které zde na mnoha mís-
tech osadily nejen tøetihorní výstupy, aby tak dopl-
nily, dynamizovaly jejich obraz. �áci v tìchto sakrál-
ních stavbách nalézali geometrické obrazce a sna�ili
se hledat obdobnou symboliku v pøírodì. Zji��ovali
také, co tyto geometrické obrazce (symboly) dále
znamenají.

Na konci ka�dého dne probìhlo pak vyhodnocení
celodenního putování (díky týmové práci ve skupi-
nách), bìhem kterého se �áci sna�ili odpovìdìt na
jednotlivé otázky vyplývající z jejich cesty. V�e bylo
zakonèeno posezením u závìreèného ohnì.

 Domníváme se, �e díky tomuto pobytu do�lo
ke stmelení kolektivu, a snad i k lep�ímu zaèlenìní
nìkterých jednotlivcù. Mo�ná se také povedlo poo-
tevøít dveøe k celostnímu vidìní krajiny (analogie,
mezipøedmìtové vztahy) a nejen jí.

Ivo Chocholáè
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30.10. 2009 v 19.30                 Sál DK Koruna
Orchestr Karla Vlacha se sólisty,

koncert k výroèí 70 let od zalo�ení orchestru

4.11. 2009  ve 20.00                     Sál Bystřice
Bluesberry

5.11. 2009 ve 20.00                      Sál Bystřice
Lesní zvìø

6.11. 2009 v 19.00                   Sál DK Koruna
(Bluesová kavárna od 18.00 hod.)

Beòa & Ptaszek, Madfinger, Brink Man Ship,
-123 min.

7.11. 2009 v 19.00                   Sál DK Koruna
(Bluesová kavárna od 18.00 hod.)

Beòa & Ptaszek, Lazaro Cruz Quintet,
Jazz Q  Martina Kratochvíla,

Milan Svoboda & Prague Conservatory Jazz
Orchestra.

Listopad v Koruně

Středa 11. listopadu 2009 v 19.30
�IVOT JE FAJN

Èerné divadlo Franti�ka Kratochvíla Praha.
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ

Sobota 14. listopadu 2009 ve 14.30
KA�PÁRKÙV BOJ S ÈERTY

Loutkáøský soubor ZVONEK - repríza

Čtvrtek 19. listopadu v 19.30    (RADNICE)
MUSICA DOLCE VITA

POETICKÁ ZASTAVENÍ
Daniela Demuthová - zpìv, �ofie Vokálková -

flétna, Zbyòka �olcová - harfa
KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100,- Kè

Sobota 21. listopadu 2009 v 18.00
LEO� �IMÁNEK

- RUSKO, ZEMÌ PLNÁ PØEKVAPENÍ
Dia show, vstupné 140,- Kè.

Úterý 24. listopadu 2009 v 19.30
MIROSLAV VOBOØIL

- AUTORSKÝ KONCERTVstupné 100/80,- Kè

Středa 2. prosince 2009 v 19.30
DÁMSKÁ �ATNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ

Poděkování

Město pro důchodce
Dvakrát byli letos hoøiètí dùchodci na poznávacích

zájezdech. Ty pro nì uskuteènil odbor sociálních
slu�eb mìstského úøadu. Je to velmi záslu�ná èin-
nost, proto�e vìt�ina dùchodcù nemá �ádnou mo�-
nost dostat se na výlet.

Za jejich peèlivou pøípravu a organizaci dìkuji
paní Evì Gabrielové a Blance Jiráskové. Tì�íme se
na dal�í zajímavé zájezdy po na�í vlasti v pøí�tím
roce.                                                                                         (aru)

Výstavy

Otakar Zemina
Jaromír Zemina

Kresby, loutky, fotografie.
�torchova síò muzea od 5. záøí do konce øíjna.

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea v Hoøicích

od úterý do pátku 9-12/13-17.

Astronomové
v Janderovì domì
Janderùv dùm, Husova 15

v pracovní dny od 9:15 do 13:00 hodin
do konce øíjna.

Souvìtví
Skupinová výstava sdru�ení Katalpa.

Galerie plastik od 5. záøí do konce øíjna.

Zdenka Marie Nováková
Obrazy

Regionální muzeum a galerie Jièín
do 15. listopadu. Otevøeno dennì 9:00 - 17:00.

Filomena-Elise Borecká
prÚNIKY

Galerie Havelka Martinská ulice 4, Praha 1.
Od 22. øíjna do 19. listopadu 2009.

Výstava ovoce, kvìtin
a zeleniny

Èeský zahrádkáøský svaz Tøebiho��,
Motorest U Lípy v Tøebiho�ti

od 30. øíjna do 1. listopadu 9:00-17:00.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

slou�í ka�dou 1. a 3. nedìli v mìsíci v bývalé syna-
goze v Tovární ulici, tentokrát tedy 1. listopadu,
kdy si pøipomeneme jména na�ich zesnulých a
zapálíme svíèky, a dále 15. listopadu 2009, v�dy
od 14 hodin.

Reliéfy a basreliéfy ve sliveneckém mramoru
Správa Pra�ského hradu spolu s Odborem památ-

kové péèe Kanceláøe prezidenta republiky, Støední
prùmyslovou �kolou kamenickou a sochaøskou v
Hoøicích a firmami spolupracujícími s Pra�ským
hradem v oblasti dodávek kamene nebo kamenic-
kých prací uspoøádala 1. roèník sochaøského sympo-
zia, který probìhl 12. a� 16. øíjna 2009. Nad sympo-
ziem pøevzala zá�titu man�elka prezidenta republi-
ky, paní Livia Klausová.

Osm �ákù �koly � Michaela Bøezinová, Ladislav
Ducháèek, Luká� Kolek, Pavel Moravec, Václav Jelí-
nek, Jakub Fürstl, �tìpán Èí�ek, Radim Studeník �
pod vedením profesora SP�KS Ak. soch. Michala
Moravce, vytváøelo sochy pøímo v prostorách Pra�-
ského hradu. Celá skupina podala skuteènì mimo-
øádný výkon pøi práci ve velmi tvrdém materiálu, ja-
kým je slivenecký mramor. Práci navíc komplikova-
lo nepøíznivé poèasí.

Výsledné práci na urèeném místì pøedchází dlou-
hodobá pøíprava v ateliéru. �áci se se svými návrhy
v sádøe úèastní soutì�e, kde byly komisí vybrány tøi
nejzdaøilej�í reliéfy. Ty se následnì realizovaly na
zmínìném sympoziu.

Konání mohli sledovat pravidelní i náhodní ná-
v�tìvníci Pra�ského hradu. Hotové plastiky jsou na-
stálo umístìny v novì opravených arkádách (pùjde-
li náv�tìvník od Jízdárny Pra�ského hradu smìrem
k Obrazárnì, uvidí arkády vpravo za Jelením pøíko-
pem, který pøechází). Oficiální pøedání plastik Pra�-
skému hradu probìhlo za úèasti pozvaných hostí a
paní Livie Klausové, která práci �ákù vysoce ocenila
a odmìnila vìcnými dary.

Díky velmi dobøe odvedené práci, byla Správa
Pra�ského hradu natolik spokojena, �e bylo dohod-
nuto pokraèování spolupráce dal�ími roèníky sym-
pozií.                                                                                         (IM)

Hoøiètí chovatelé, kteøí v mìsíci dubnu oslavili 109
let trvání chovatelského spolku v Hoøicích, uspoøá-
dali ve dnech 18. � 20. záøí 2009 ve svém chovatel-
ském areálu Na Závisti tradièní chovatelskou výsta-
vu s okresní soutì�í okrasného ptactva a soutì�í
mladých chovatelù.  Výstavu obeslalo 81 vystavova-
telù ze �irokého okolí ( Jièín, Kopidlno, Láznì Bìlo-
hrad, Nová Paka, Vysoké Veselí, Hradec Králové,
Tøebechovice pod Orebem, Pardubice, Jilemnice,
Mostek�), kteøí vystavovali 248 kusù králíkù ve 49
barvách a rázech, 135 kusù drùbe�e v 31 barvách a
rázech, 140 kusù holubù v 18 barvách a rázech, 50
kusù papou�kù v 23 druzích a mutacích.

Souèástí výstavy byla i oblastní výstava andulek,
na které bylo k zhlédnutí témìø 200 kusù v rùzných
barvách a mutacích. Ve výstavních vitrínkách bylo
vystaveno nìkolik plazù, terarijních zvíøat a byla
pøipravena velká expozice 10 druhù suchozemských
�elv.

Výsledky výstavy a udìlená ocenìní:
KRÁLÍCI:

15 èestných cen obdr�eli: Krátký Z., �ubr J., Kra-
cík M., Kubíèek J., Bulu�ková R., Kracík M. ml., Fej-
kl J., Hambálek �.(2x), Wernerová K., Havelka
M.(2x), Maixner P., Adamec M., Pavlas T. a 4 pu-
tovní poháry: Wernerová K. (nejlep�í králík výsta-
vy), Werner L. (za reprezentaci organizace)  a Ha-
velka M. ml. (pohár mladého chovatele za zakrslý
bílopesíkatý modrý), Vondra M. (pohár starosty
mìsta Hoøice � králík Èv).
DRŮBEŽ:

9 èestných cen obdr�eli: Heger R. (2x), Øeháèková
M., Enge J. (2x), Motejlík M., Matìjka I., Kracík M.
a 1 putovní pohár ZO: Havelková M. (ml. chovatel-
ka).
HOLUBI:

7 èestných cen obdr�eli: Stránský M., Heger R.,
Havelka M., Byd�ovský V., Pazderka P., Hnát J.,
Mocek M. a 1 putovní pohár: Havelka M. (pohár
ZO)
PAPOUŠCI -  OKRESNÍ SOUTĚŽ

3 ceny obdr�eli: Hajský J., Zíma J., Rücker J. a 1
putovní pohár: Rumlová D. (okresní putovní po-
hár). 6 èestných cen obdr�eli: Ma�átko J., Hajský J.,
Mencl J.,  Kavan J., Rücker J., Èernocký P. a 1 pu-
tovní pohár: Procházka V. (putovní pohár ZO)
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ:

9 èestných cen obdr�eli: Bulu�ková R. (králík Siv),
No�ièka  R. (køeèek d�ungarský), Ruml L. (krajta
královská), Øeháèková M. (plymutka bílá), Pajaso-
vá K. (�elva geochelone pardalis), Pavlas T. (králík
Ca), Havelka M. ( králík Zbpe), Havelková M. (vi-
andotka støíbrnì koroptví vlnitá), No�ièka M. (po-
moc pøi výstavì).
 OBLASTNÍ SOUTĚŽ ANDULEK:

16 vítìzù skupin: Roèek M. (2x), Zajíc M., Zeman
M., Hofman L., Janda S. (6x), Bí�a J., Øehounek J.
(2x), Kupka J., Kynèl M. a 3 putovní poháry obdr�e-
li: Vítìz výstavy � Roèek M., Protìj�ek výtì�e �
Janda S., Nejlep�í odchov � Kupka J.

Prvními náv�tìvníky byly ji� tradiènì v pátek ráno
dìti z mateøských a základních �kol z Hoøic a okolí.
Pøedev�ím pro nì byl pøipravený dìtský koutek
s oslicí, ovcí, kozou a bohatá tombola. Pro veøejnost
byla výstava otevøena odpoledne od 14 hodin. Ná-
v�tìvníci si mìli mo�nost dokoupit pro své domácí
chovy vystavovaná zvíøata a chovatelské potøeby.
Celou výstavu provázelo velmi pìkné a teplé poèasí,
které pøispìlo k hojné náv�tìvnosti, která se  vy�pl-
hala na  2130 osob!

Pøi posuzování zvíøat tradiènì velmi pomohli stu-
denti 1. roèníku Støední zemìdìlské �koly v Hoøi-
cích.

Hoøická výstava byla i nominaèní výstavou pro le-
to�ní krajskou chovatelskou výstavu, která se koná
v øíjnu v Novém Mìstì nad Metují. Hoøice budou
reprezentovat tito èlenové: Hambálek �., Havelka
M., Heger R., Hegerová Z., Kára P., Maixner P.

Touto cestou bychom rádi podìkovali v�em na�im
sponzorùm, nebo� ani na�e výstava  se neobe�la bez
jejich podpory.  Jmenujeme alespoò ty nejvìt�í:

Hejtman Královéhradeckého kraje � Bc. Lubomír
Franc, Mìsto Hoøice, Aveflor, a.s. Budèeves, El-
mont spol. s r.o., Festa Ale�, Havex auto s.r.o Hoøi-
ce,  �kolní statek Hoøice, ZD Dobrá Voda u Hoøic,
STRIX Hoøice, s.r.o., Stavební firma Malina, s.r.o.
Hoøice...

V neposlední øadì je tøeba podìkovat èlenùm ZO
ÈSCH v Hoøicích za jejich práci pøi zaji�tìní prùbì-
hu celé výstavy.                                              Josef Ma�átko,

jednatel ZO ÈSCH Hoøice

Hořice JazzNights 2009
Hoøický mezinárodní jazzový festival s podnázvem

�Jazzobití pod horami� oslaví letos patnácté naroze-
niny. Z pùvodního jediného pøehlídkového koncertu
se rozrostl do nìkolika dnù, kdy v sálech místního
Domu kultury Koruna a populární restaurace Bys-
tøice zní jazz a blues v nejrùznìj�ích podobách a mo-
difikacích.

Leto�ní roèník zahájí netypicky ji� týden pøed
hlavními festivalovými koncerty populární OR-
CHESTR KARLA VLACHA, který v pátek 30. øíj-
na 2009 oslaví v hoøické Korunì výroèí 70 let od
svého zalo�ení. Výjimeèná mo�nost poslechnout si
nejen svìtoznámé velkokapelové skladby swingové
éry ale i spoustu nejznámìj�ích písnièek, které tento
legendární èeský orchestr proslavily. Jako hosté si
s kapelou zazpívají  Marcela Králová, Ondøej Ruml a
Spirit Quartet. Orchestr bude øídit hoøický rodák
Dalibor Kapras.

Ve støedu 4. listopadu 2009 zahraje v Bystøici stá-
lice pra�ské bluesové scény Petar Introviè a jeho
BLUESBERRY. Kapela vznikla v líhni pra�ského
mìstského blues na Hanspaulce pøed více jak 30
lety.

Ve ètvrtek 5. listopadu pøekroèíme v sálu Bystøice
v�echna za�itá hudební schémata se skupinou LES-
NÍ ZVÌØ. Jedná se o netradièní hudební uskupení,
které propojuje �ivý drum�n�bass s nu-jazzem a psy-
chedelií. Výsledkem je energická hudba, která jde
pøes hlavu, hudební historii, která bere ze sebe to
nejsyrovìj�í a pøekraèuje se. Zpìv, hlukové plochy,
smyèky �ivých nástrojù, trubka a bicí vystupují vùèi
klávesám jako rovnocenní partneøi � slova nebo me-
lodie mají stejnou váhu jako hudební plochy.

Tradièní hlavní koncerty v sále Koruny bude v
�bluesové kavárnì� provázet v Hoøicích ji� známé
duo BEÒA & PTASZEK, které nadchlo posluchaèe
na loòském roèníku. Ortodoxní blues od delty Mis-
sissippi bude znít pøed hlavním programem a o pøe-
stávkách pøi obou hlavních koncertech.

V pátek 6. listopadu zahájí hlavní program mladá
pra�ská formace MADFINGER. Skupinu tvoøí �est
mladých instrumentálnì schopných muzikantù, ote-
vøených v�em vlivùm souèasné hudby od moderního
jazzu pøes funk a� k popu. Ty se odrá�ejí v jejich vý-
hradnì vlastním repertoáru postaveném na jejich
instrumentální a vokální zdatnosti a citu. BRINK
MAN SHIP pøijedou do Hoøic ze �výcarska. Origi-
nální kapela kombinující jazz s prvky drum�n�basu,
elektroniky (a nìkdy i �enským vokálem), spolupra-

covníci Erika Trufazze, míchající jazz s elektroni-
kou. Od samého poèátku znamenala jazzová muzika
pro hudebníky mo�nost inovace a experimentování
s hudebními a rytmickými prvky rùzných stylù a
kulturních vlivù. Souèasná tvorba kapely Brink Man
Ship navazuje na tuto tradici a objevuje tak svùj
vlastní styl a interpretaci hudby. Hudebníci se dotý-
kají hudby na hranici tradièního jazzu a elektronic-
kých taneèních rytmù. To v�e s notnou dávkou ener-
gie a humoru. Kvarteto má za sebou vydaní ètyø alb
a nìkolik evropských turné. Závìr veèera obstarají
-123MIN. Skupina patøí v souèasnosti k tomu nej-
kvalitnìj�ímu, co nabízí èeská jazzová a rocková scé-
na. Vùdèí osobnost �123 min. kytarista a zpìvák
Zdenìk Bína po svém odchodu ze skupiny Walk
Choc Ice v roce 1996 trávil se svým kamarádem bu-
beníkem Dominikem Tùmou dlouhé hodiny impro-
vizováním a po èase spolu zaèali vystupovat �ivì. Vý-
znamnou událostí je pøíchod Fredrika Janáèka v
roce 1997. V jeho osobì Zdenìk Bína nachází také
textaøe, se kterým tvoøí a� do souèasnosti autorský
tandem. Vloni nastoupil do skupiny nový bubeník
Milo� Dvoøáèek.

V sobotním programu (7. 11. 2009) pøivede na fes-
tival svùj quintet kubánský trumpetista LAZARO
CRUZ. Jednou ze zásadních a aran�érsky i poslu-
chaèsky oblíbených jazzových sestav od 40. let do
souèasnosti je kvinteto se souzvukem trumpety a te-
nor saxofonu. Bebop, základní jazyk moderního jaz-
zu, je pøirozeným vyjadøovacím prostøedkem i toho-
to seskupení pìti výrazných moravských hráèù. V
pøípadì v Èesku dnes usazeného, pùvodnì kubán-
ského trumpetisty Lazara Cruze, je projev navíc
okoøenìný karibským feelingem a elegancí. Po nìm
pøijde na øadu nestor èeského jazz rocku MARTIN
KRATOCHVÍL A JAZZ Q. V souèasném obsazení
hrají vynikající muzikanti a koncert kapely je balzá-
mem na du�i zvlá�tì pamìtníkùm nejslavnìj�ích
dob této kultovní èeské kapely. A jak to má být � big
band na konec. MILAN SVOBODA a PRAGUE
CONSERVATORY JAZZ ORCHESTRA pro-
gram festivalu zakonèí. V�estranný muzikant, skla-
datel, jazzový klavírista, dirigent, vìèný jazzový hle-
daè a jedna z vùdèích osobností èeského jazzu pøed-
staví v Hoøicích mladý big band, slo�ený ze souèas-
ných a bývalých studentù Je�kovy konzervatoøe. Big
band se stává poslední dobou ozdobou nejen na�ich,
ale i zahranièních festivalù. V minulém roce koncer-
toval s úspìchem i v USA.                                             (dkk)

PATNÁCTÝ ROÈNÍK HOØICKÝCH JAZZNIGHTS OTEVØE ORCHESTR KARLA VLACHAOhlédnutí za tradiční
hořickou
výstavou chovatelů

Ze slavnosti převzetí reliéfů Správou Pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky

Duo Beňa a Ptaszek si hořičtí oblíbili už loni. Letos vystoupí při hlavních dnech festivalu.
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Kdo byli ti astronomové z pamětní desky?
Jan Èerný (1788-1859) byl knìzem v Chodovi-

cích, pozdìji v Miletínì. Byl nad�eným amatérským
astronomem (poloha chodovické fary na ji�ním sva-
hu Chlumu byla pro pozorování zvlá�tì výhodná, as-
tronomii se ov�em vìnoval i na svém pozdìj�ím pù-
sobi�ti v Miletínì). Vyuèoval matematice a sestavo-
val i astronomické uèební pomùcky.

Josef Morstadt (1797-1869), èeský astronom,
fyzik a matematik, poèítal dráhy komet (napøíklad
komety 3D/Biela) a zabýval se meteorickou astrono-
mií. Jeho bratr Vincenc  (1802-1875) byl malíøem
známým obzvlá�tì pùvabnými vedutami zobrazují-
cími Prahu a také rodný Kolín.

Kromì zvìènìní na pamìtní desce na hoøickém
Gothardu najdeme jeho jméno i mimo na�i planetu:
byla po nìm nazvána planetka (jmenuje se 19268
Morstadt). Tìleso objevil P. Pravec v Ondøejovì
roku 1995 a pojmenoval je právem objevitele. Josef
Morstadt se zúèastnil mìøení zemìpisné polohy Ho-
øic v øíjnu 1818 jako Davidùv student: mìl na staros-
ti výpoèet místního èasu a ohòové signály na Vysoké
u Kutné Hory.

Vysoká (471 m n. m.) je nejvy��í kopec støedního
Polabí. Za druhé svìtové války byla na vrchu beto-
nová zemìmìøièská vì�. Od roku 2001 slou�í turis-
tùm 38 m vysoká telekomunikaèní vì� spoleènosti
Èeský mobil s vyhlídkovou plo�inou ve vý�ce 25 m.

Alois Martin David èeský astronom a karto-
graf. David byl pùvodnì èlenem premonstrátského
øádu v Teplé, kde nav�tìvoval také gymnázium, poté
studoval na pra�ské universitì nejdøíve matematiku
a fyziku. V roce 1777 pøestoupil ji� jako magistr filo-
sofie na teologii.

Od roku 1785 se zaèal více zajímat a vìnovat astro-
nomii a stal se poté 1789 spolupracovníkem (ad-
junktem) pra�ské hvìzdárny v Klementinu, jí� byl
od roku 1799 øeditelem.

David byl výraznou postavou, která urèovala smìr
pra�ské hvìzdárny po celou první etapu její existen-
ce. I kdy� byla pra�ská hvìzdárna ve své dobì oproti
jiným evropským hvìzdárnám popelkou, sna�il se jí
David vtisknout pevný øád a cíl práce. Spí�e ne� na
rozsáhlá teoretická bádání a slo�itá pozorování, na
nì� nebyl dostatek kvalitních pøístrojù, se soustøedil
na øe�ení praktických otázek pøedev�ím z geodetic-
ké astronomie, zamìøené na mìøení zemìpisných
souøadnic.

Vyhovìl po�adavkùm Uèené spoleènosti a vypra-
coval novou pøesnou mapu Èech, která byla jako
první u nás vùbec zalo�ena na astronomickém urèe-
ní husté sítì pozemních bodù a která vy�la ve 20. le-
tech 19. století. Pou�íval k tomuto úèelu Hadleyova
zrcadlového sextantu, u nás do té doby neznámého
pøístroje, a chronometru anglického výrobce Josia-
ha Emeryho. Tato mìøení provádìl David témìø 30
let, ka�dé léto na mnoha místech Èech.

Velkou zásluhu má David pøedev�ím na zpøesnìní
mìøení zemìpisných délek dvou rùzných stanovi��,
k èemu� pou�íval odpalování nálo�í na místech vidi-
telných z obou stanovi��. Tak urèil délkový rozdíl
hvìzdáren v Praze a ve Wroclavi (jako bod viditelný
z obou stanovi�� byl tehdy pou�it k ohòovému signá-
lu vrchol Snì�ky). Výsledky publikoval ka�doroènì
v Pojednáních Uèené spoleènosti nebo pozdìji i sa-
mostatnì. Jednou z tìchto publikací je i kní�ka o ur-
èení souøadnic Hoøic a Hradce Králové z roku 1819.

 Za svého pùsobení na universitì byl zvolen v roce
1805 dìkanem a 1816 i rektorem. David byl pocho-
ván na høbitovì klá�tera v Teplé, po roce 1950 klá�-
ter obsadila armáda, její pøíslu�níci høbitov zdevas-
tovali a tak Davidùv hrob dnes není znám.

V souèasné dobì probíhá v pra�ském Klementinu
výstava o tepelské knihovnì, na ní� je Davidovi vì-
nován panel a jsou vystaveny i jeho pøístroje.

Tisková zpráva
Hoøice - Na Gothardì byla koncem záøí slavnostnì

odhalena pamìtní deska, pøipomínající  urèení ze-
mìpisné polohy Hoøic, které z iniciativy  rodáka
prof. Ladislava Josefa Jandery, premonstráta a rek-
tora Univerzity Karlovy, provedli v roce 1818 spoleè-
nì s ním astronomové A. M. David, J. Èerný a J.
Morstadt.

Slavnostního aktu se zúèastnila øada významných
osobností. �Pova�uji za velkou èest, �e mé pozvání
pøijal  královéhradecký biskup Dominik Duka, aè-
koliv mìl pøed sebou tøi  nároèné dny v souvislosti
s náv�tìvou Svatého Otce. Rovnì�  senátor Jiøí Li�-
ka má v tìchto politicky vypjatých dnech skuteènì
napilno, pøesto vá�il cestu do Hoøic,� uvedl mís-
tostarosta Jaroslav Vácha.

Úèastníci malé slavnosti pøivítal v gothardském
kostele úvodním slovem organizátor  akce. Do histo-
rických souvislostí poté uvedli pøítomné  historici
Oldøi�ka Tomíèková, která zmínila historii vrchu
Gothard,  a Tomá� Petráèek, jen� pøipomnìl úlohu
knì�í v národním obrození.  Neménì zajímavé  bylo
vystoupení  Petra Holoty z Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického, v nìm�
pøiblí�il technický popis vlastního mìøení.  Závìrem
promuvili senátor Jiøí Li�ka a královéhradecký bis-
kup Dominik Duka. Senátor Li�ka ocenil nejen udá-
lost, díky ní�  do�lo k této malé slavnosti, ale i zají-
mavé pøíspìvky hostù. Mons. Duka vyjádøil uznání
mìstu, které nezapomíná na dùle�ité postavy své
historie, a zdùraznil potøebu vracet se k vlastním ko-
øenùm.

Pamětní deska odhalená 25. září na zdi poblíž brány starého hořického hřbitova. Deska je z
umělého bronzu a její autorkou je Nina Jindřichová. Kromě čtyř jmenovaných se  určování země-

pisné polohy zúčastnili ještě další, celkem bylo při něm zaměstnáno více než deset lidí.

Vzácní hosté přijeli do Hořic a odhalili na Gothardu pamětní desku

Biskup Dominik Duka, místopředseda senátu Jiří Liška a hořický místostarosta Jaroslav Vácha při slavnosti odhalení pamětní desky na Gothardě

Alois Martin David (1757-1836)

Jan Černý (1788-1859)

Jak byly změřeny
zeměpisné souřadnice
Hořic

Se stanovením zemìpisné �íøky nebyl, zvlá�tì po
vynálezu sextantu, u� velký problém, slo�itìj�í to
bylo s urèením délky. Problém byl dùle�itý pøede-
v�ím pro navigaci na otevøeném moøi a jeho øe�ení
trvalo staletí, byly kvùli nìmu v 17. století zbudovány
v�echny velké hvìzdárny, definitivní øe�ení v�ak pøi-
neslo a� sestrojení pøesných hodin.

Proto�e se Zemì otáèí o 360° za 24 hodin (tedy 15°
za hodinu, nebo 1° za 4 minuty), existuje pøímý
vztah mezi èasem a zemìpisnou délkou. Známe-li
èas na stanoveném (referenèním) poledníku v oka-
m�iku jisté události pozorované z místa, jeho� sou-
øadnice chceme urèit, rozdíl místního a referenèní-
ho èasu udává rovnì� relativní rozdíl zemìpisné dél-
ky obou bodù. Takovou událostí obvykle bývá nej-
vìt�í vý�ka Slunce na obloze, tedy poledne pro mís-
to, v kterém se právì nacházíme. (A tak se meridiá-
nùm øíká v Èechách hezky èesky poledníky.)

Tato úvaha byla urèující pro zpùsob, kterým David
v øíjnu 1818 postupoval. Jako referenèní zvolil po-
chopitelnì poledník pra�ský, který pova�oval za
pøesnì stanovený a pou�íval jej pøi v�ech svých mì-
øeních. Prochází astronomickou vì�í Klementina.
Proto�e v�ak není pøímá viditelnost  mezi Hoøicemi
a Prahou, hledali astronomové dal�í zprostøedkující
body, viditelné z obou míst. Hlavním takovým mís-
tem byl kostel na návr�í u Hrade�ína poblí� Úval vý-
chodnì od Prahy. Jandera se do Hoøic vypravil, aby
vy�etøil, jak se vìci mají ale nebyl zpoèátku úspì�ný,
nebyl si toti� stoprocentnì jist, zda objekt, pozoro-
vaný v udaném smìru, je skuteènì hledaný kostelík.
Proto hledali uèenci dal�í pomocné body: pomý�lelo
se na vrch Tábor, ale nakonec zvolili kopec Vysoká u
Kutné Hory (471 m, zdaleka nejvy��í v �irokém oko-
lí, o 120 metrù vy��í, ne� Gothard).

David vyrazil do Hoøic 13. øíjna, zastavil se v Podì-
bradech a dojel (s dìkanem Hanlem) 14. veèer. Byl
vybaven dvìma dalekohledy (vìt�í byl od Ramsde-
na, men�í Fraunhofer), zrcadlovým sextantem, ast-
ronomickým theodolitem k urèení pólové vý�ky,
Emeryovým chronometrem, kyvadlovými hodina-
mi, kapesními hodinkami s vteøinovou ruèièkou,
cestovním barometrem a teplomìrem. Jeho první
starostí v Hoøicích bylo srovnání chodu èasomìr-
ných pøístrojù, 15. a 16. øíjna mìøil sluneèní vý�ky, a
vypoèetl pravé poledne pro Hoøice. Podobnì si poèí-
nali prof. Bittner (adjunkt pra�ské hvìzdárny) v
Hrade�ínì a Josef Morstadt na Vysoké: hlavní vìcí
bylo, aby smluvené signály byly na v�ech stanovi�-
tích zaznamenány pøesnì podle místního èasu.

Naèe� nastaly dny hlavních mìøení: 17. a 18. øíjen
1818. Podle Davidových instrukcí roz�ehl Bittner v
Hrade�ínì v�dy o sedmé veèer 7 signálových ohòù, v
desetiminutových intervalech. Øíkali jim svìtlokmi-
ty a zapalovalo se v�dy asi 4-5 lotù (cca 75 gramù)
dìlostøeleckého prachu. Na Petøínì je pozoroval
prof. Hopp a zapisoval podle èasu pra�ského, na Vy-
soké pak Morstadt. Ten, vedle záznamù podle tam-
ního èasu, zapaloval v�dy 5 minut po Hrade�ínských
signály vlastní.

To v�e bylo pozorováno a zapisováno v Hoøicích,
opìt podle místního èasu: 17. øíjna pozorovali Jan-
dera s Davidem z vì�e hoøického kostela a Vellich s
Èerným z Gothardu, 18. øíjna vystoupili na Gothard
David, Vellich a kandidát knì�ství Jan Ne�por. Mìli
tam k dispozici dva dalekohledy, zamìøené na Hra-
de�ín (vìt�í) a men�í na Vysokou. Jandera a Èerný
pozorovali toho dne ohnì na Vysoké z vì�ní galerie
kostela hoøického (na Hrade�ín nevidìli). Pøi tom
v�em se stále úzkostlivì dbalo na pøesný (a shodný)
èas v�ech pou�itých hodin: pøed ka�dým signálem a
po nìm na dìkanství naproti kostelu nahlas poèítali
vteøiny podle kyvadlových hodin, tak, aby je na vì�i
sly�eli, z vì�e pak dávali lucernou signál na Gothard
a èas se v�dy znovu kontroloval.

Nakonec byla v�echna mìøení sestavena do tabu-
lek (mìøilo se proto v�dy sedmkrát, aby byl zji�tìn
co nejpøesnìj�í prùmìr, výhodou byla i mìøení z Vy-
soké, která byla vlastnì navíc). Vypoètený prùmìr
stanovil, �e Hoøice le�í 52´50½ východnì od Hrade-
�ína, tedy 1°13´20½ od Prahy (zji�tìný èasový rozdíl
èinil prùmìrnì 4 minuty a 53,3 vteøiny od pra�ské-
ho èasu, resp. 3 minuty a 31,3 vt. od hrade�ínského).

Podle vyjádøení Petra Holoty z Výzkumného ústa-
vu geodetického a kartografického se stanovené
souøadnice 50°21´20½N,  33°18´20½E (od Ferra) li�í
od souèasnými metodami urèovaných pøekvapivì
málo, v øádu stovek, resp. tisícovek metrù.

Stránka pøipravena za pomoci Wikipedie
a publikace A. M. Davida z roku 1819. (vab)

Josef Ladislav Jandera (1776-1857). Byl
�ákem a pozdìji (1805) nástupcem St. Vydry na
pra�ské univerzitì. V roce 1828 rektorem. Byl øád-
ným èlenem Královské èeské spoleènosti nauk,
mlad�ím kolegou profesora Davida a na jeho prosbu
provedl David urèení zemìpisných souøadnic na ho-
øickém Gothardu. V roce 1855 jmenován èestným
obèanem Hoøic.

Sextant využívá překrytí odrazu pozorovaného
tělesa v polopropustném zrcadle s obrazem
horizontu. Úhel se měří s pomocí otočného
zrcátka spojeného s kalibrovanou stupnicí.

Slovníček

Astronomická věž Klementina
a pomník J. L. Jandery na Gothardě

Kostel na návrší u Hradešína
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ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „AM“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.
�kolení øidièù.Výcvik provádíme

na nových vozidlech
zn. Ford Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

PO 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ST 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

PA 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

Prodám byt v Cerekvici
Prodám byt v Cerekvici nad Bystøicí. Byt je v osob-

ním vlastnictví, 3 NP, 4+1, 90 m2. Cena 1 300 000,-.
Kontakt: 602 570 721.

Prodám byt Pod Lipou
Prodej bytu 2+1/lod�ie o celkové podlahové plo�e

61 m2. Nachází se v 1/3 NP panelového domu v Hoøi-
cích v ulici Pod Lipou. Byt je v dru�stevním vlastnic-
tví, má nová eurookna (instalována 8. 9. 2009), cen-
trální topení, parkety v obou pokojích, 2x sklep, par-
kování pøed domem.

Kontakt: 602 399 399, slavicek@nbasro.cz.

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V listopadu nabízíme

SVATOMARTINSKÁ
VÍNA

V prodeji od 11. 11. 2009.

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Od ètvrtka 19. 11. 2009.

Ochutnávka mladých vín
dennì dle nabídky od 11. 11.

Pøijïte ko�tnout,
tì�íme se na vás!

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Volné pracovní místo
Odborné uèili�tì a Praktická �kola

Hoøice, Havlíèkova 54
pøijme

VEDOUCÍ
KUCHAØKU

Nástup 1. února 2010.
Po�adujeme:  vyuèení v oboru

a minimálnì 3 roky praxe.
Informace na øeditelství �koly,

telefon 493 623 121.

Přijmeme učitele matematiky

Obchodní akademie Hoøice
pøijme do pracovního pomìru

 UÈITELE APROBACE
MATEMATIKA-FYZIKA

NEBO
INFORMATIKA

Nástup mo�ný ihned.
Informace na telefonu 493 622 921,

nebo na e-mailu: skola@isso.cz
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

Ing. Pavel Hančar
KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK
TEL. 493 621 003, 493 621 736

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola

MILOSLAV RYS
Žižkova 1957, Hořice

Tel: 493 621 932
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

Po-Pá: 7:30-12:00/13:00-17:00
So: 8:30-11:00

Odborné uèili�tì a praktická �kola

Havlíèkova 54
508 01 Hoøice

Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635, obchod @marbi.cz
Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

NABÍZÍME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS:
ELLIPTICALY

ROTOPEDY
POSILOVACÍ VÌ�E

ULO�TE SVÁ KOLA K ZIMNÍMU SPÁNKU
BEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENU

ODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNU

ZAVEDENÁ ZNAÈKA

OLPRAN
V OBORU CYKLO A FITNESS

NAV�TIVTE NÁS U KRUHOVÉHO OBJEZDU, VEDLE AUTOBUSOVÉHO NÁDRA�Í

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
FITNESS I KOL

V�EJE TESTOVÁNO STROJÍRENSKÝM ZKU�EBNÍM ÚSTAVEM
Mìsto Hoøice vypisuje poptávkové øízení na právo

uzavøít kupní smlouvu na nemovitosti:
2 BYTOVÉ JEDNOTKY V BYTOVÉM DOMÌ èp.

129: spoluvlastnický podíl na budovì èp. 129 - byto-
vý dùm na stavební p.è. 1383/1, podíl na stavební
p.è. 1383/1 o výmìøe 1 284 m2 zastavìná plocha a
nádvoøí, podíl na pozemkové p.è. 1121/15 o výmìøe 1
030 m2 zahrada, se v�emi souèástmi a pøíslu�en-
stvím, v�e v k.ú. Hoøice v Podkrkono�í. Nemovitosti
se nachází v ulici Máchova, v severozápadní èásti
mìsta Hoøice, 600 m od námìstí J. z Podìbrad.
Pøedpokládaná minimální kupní cena obou bytù o
velikosti 1+kk: 440.000 Kè.

3 BYTOVÉ JEDNOTKY V BYTOVÉM DOMÌ èp.
1054: spoluvlastnický podíl na budovì èp. 1054 - by-
tový dùm na stavební p.è. 1196, podíl na stavební
p.è. 1196 o výmìøe 1 007 m2 zastavìná plocha a ná-
dvoøí, podíl na pozemkové p.è. 1442/1 o výmìøe 2
091 m2 zahrada, se v�emi souèástmi a pøíslu�en-
stvím, v�e v k.ú. Hoøice v Podkrkono�í. Nemovitosti
se nachází v ulici Jablonského, v severozápadní èásti
mìsta Hoøice, 400 m od námìstí J. z Podìbrad.
Pøedpokládaná minimální kupní cena bytù o veli-
kosti 1+1: 500.000 Kè, 300.000 Kè, 350.000 Kè.

Lhùta pro podání nabídek: do pondìlí 16.11.2009
do 14:00 hodin. Zájemci si nabízené nemovitosti
mohou prohlédnout v pondìlí 09.11.2009 v dobì od
10:00 hodin do 10:30 hodin (Máchova ul.), resp. od
14:00 hodin do 14:30 hodin (Jablonského ul.).

Bli��í informace na www.horice.org

MĚSTO PRODÁ 5 VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Dům v Máchově ulici

Dům v ulici Jablonského

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830
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Biograf Na Špici v listopadu 2009 Hořický hráč kroketu na
Mistrovství Evropy 2009

Federace evropského kroketu a Jersey kroket klub
uspoøádaly dne 18.- 20. záøí 2009 Mistrovství Evro-
py  v  asociaèním kroketu. Z  Èeské republiky byl no-
minován nejlep�í hoøický hráè  Petr Bárta junior.
Dne 16. záøí 2009 Petr odletìl na Jersey, kde  má zá-
zemí jeden z nejlep�ích kroketových klubù v Evropì.

ME se úèastnilo  20 hráèù  z jedenácti zemí Evropy
a  byli vylosováni do 4 základních skupin. Ve druhé
skupinì se Petr utkal s  Francouzem, Anglièanem,
Norem a s hráèem poøádajícího klubu.  Nad Norem
Birgerem Stenem zvítìzil  s pøevahou své klidné,
taktické hry  17:6 a získal  tak první vítìzství na ev-
ropské mezinárodní soutì�i. Ve skupinì se Petr
umístil na 4. místì. Tím sice vypadl z dal�ího postu-
pu do ètvrtfinále, ale byl nasazený v soutì�i pro ne-
postupující hráèe, kde se mu podaøilo je�tì ve dvou
hrách zvítìzit. Celkovì se umístil na 13. a� 16. místì
na ME  v asociaèním kroketu na Jersey. Finálový zá-
pas byl velmi dramatický. Utkali se v nìm Anglièan
Stephen Mulliner a domácí hráè Gevan Carter, který
byl �ampionem turnaje. Po napínavé závìreèné høe
vyhrál  zápas nakonec  Mulliner výsledkem 3:0.

Èlenové  kroketového klubu jsou velmi spokojeni
s Petrovou reprezentací a s výsledky  zápasù.  Pøed-
stavenstvo klubu CCCC dìkuje touto cestou Radì
mìsta Hoøic, která se podílela  finanèní èástkou na
èásteèném pokrytí nákladù  pro mladého perspek-
tivního kroketového hráèe evropské úrovnì.

MUDr. Leona Vorlová

Velký úspěch
plaveckého bazénu

Ve Sportovním zaøízení mìsta Hoøice probìhla
dne 7. øíjna 2009 celostátní akce �Plavecká soutì�
mìst�. Hoøice se této soutì�e zúèastnily poprvé a
jako jediný plavecký bazén Královéhradeckého kra-
je. Na�e mìsto bylo zaøazeno do kategorie �A�, mìst
do 20.000 obyvatel. Na dálku jsme soupeøili
s daleko vìt�ími mìsty, jako je napøíklad Beroun,
Rakovník nebo Tachov.

Na bazénu se celý den støídaly rùzné vìkové kate-
gorie na�ich náv�tìvníkù, kteøí pøispìli k na�emu
skvìlému výsledku. Hoøický bazén se umístil ve veli-
ce silné konkurenci na 3. místì se ziskem 4098 bodù
pøi úèasti 300 plavcù.

Sportovní zaøízení mìsta Hoøice za tento výsledek
obdr�í od Olympijského výboru pohár a diplom. Na-
víc 100 vylosovaných úèastníkù z celé Èeské republi-
ky obdr�í vìcné ceny a pìt nejrychlej�ích plavcù
z na�eho bazénu bude odmìnìno od SZMH.

V�em plavcùm, kteøí pomohli Hoøickému bazénu
k tomuto výsledku dìkujeme a vìøíme, �e v pøí�tím
19. roèníku, který se koná 6. øíjna 2010 svoji pozici
uhájíme a nebo i vylep�íme.

Výsledky Plavecké soutì�e mìst 2009:

Mìsta do 20.000 obyvatel:
1. Beroun 6575 b. (366 úè.)
2. Kravaøe 5241 b. (418 úè.)
3. Hoøice 4098 b. (300 úè.)
4. Ostrov 2924 b. (222 úè.)
5. Rakovník 2607 b. (168 úè.)
6. Tachov 2423 b. (175 úè.)
7. Litovel 1989 b. (172 úè.)
8. Tanvald 1783 b. (112 úè.)

Mìsta do 50.000 obyvatel:
1. Bohumín 8900 b. (894 úè.)
2. Chrudim 5559 b. (438 úè.)
3. Orlová 5384 b. (503 úè.)
4. Vala�ské Meziøíèí 5325 b. (450 úè.)

Mìsta nad 50.000 obyvatel:
1. Èeské Budìjovice 11272 b. (648 úè.)
2. Pardubice 10566 b. (646 úè.)
3. Karviná 6821 b. (511 úè.)
4. Teplice 6635 b. (506 úè.)
5. Plzeò 6199 b. (419 úè.)
6. Frýdek-Místek 1319 b. (103 úè.)

m.s.

Uragán Milovice
- FC Petras 2:2 (0:2)

V sobotu 10. øíjna se na v�esportovním stadionu
v Milovicích hrála odveta za jarní zápas, který
také skonèil remízou. Do utkání vstoupili lépe Pe-
tráèkovci, kteøí si v úvodních 15 minutách vynuti-
li výraznou pøevahu a vstøelili také dvì branky.
Obì padly po vzájemnì pìkné kombinaci Bímy s
Dostálem, kdy ka�dý z obou jmenovaných vstøelil
gól. Dostál vzápìtí nepromìnil "tutovku" a hra se
zaèala pomalu obracet. Do druhého poloèasu
vstoupili lépe Uragáni, kteøí v krátkém sledu vy-
rovnali brankami Sukiho Souèka a Lulka. Potom
se hra znovu vyrovnala a výsledkem byla nakonec
spravedlivá remíza. Tato utkání se tradiènì hrají
bez rozhodèího a hrací dobu urèují hodiny na mi-
lovickém kostele, které také tentokrát odzvonily
konec utkání.

Za FC Petras nastoupili: Erban, Mádle, Klapka,
Petráèek, Dole�al, Dostál, Bíma, Samek, Kotrbá-
èek, Hátle R., Matou�, Koøínek. Dramatickému
utkání pøihlí�el 1 (slovy jeden) divák.                    JK

V sobotu 10. 10. 2009  probìhlo v DK Koruna za
poøadatelství AMK Hoøice vyhlá�ení nejlep�ích
jezdcù v roce 2009 - MISTROVSTVÍ ÈR ve v�ech ka-
tegoriích motocyklového sportu, tedy i v kategorii
PÈR Klasik (veteránù soutì�ících v jízdì pravidel-
nosti).

Právì v poslednì jmenované kategorii PÈR Klasik
získal celkový titul Mistra republiky pro rok 2009,
jednièka závodní stáje Grey Grizzlies Motocycles a
èlen SMS Hoøice pan Ing. Arch. Martin Pour (nestu-
doval v Plzni). Tento skromný sportovec letos star-
tující hned ve dvou kategoriích (se stroji NSU 350
OS 1936 a NSU 500 Sport 1937) nasbíral ve v�ech
závodech úctyhodných 75 bodù, èím� mimo jiné vy-
tvoøil i nový rekord ÈR v dosavadní historii veterán-
ských motocyklových závodù. Po zásluze se stal vítì-
zem nejen ji� v zmiòované absolutní kategorii PÈR
Klasik (zlatý vìnec je mo�no zdarma zhlédnout vle-
vo nad barem restaurace Na Èechovce), ale i  Mis-
trem ÈR ve tøídì E (stroje vyrobené v letech 1931-
1949 s obsahem nad 500 cc) a prozatím i nepotvrze-
ným Mistrem ÈR ve tøídì C (stroje vyrobené 1931-
1949 s obsahem do 350 cc).

V prvním závodì sezóny O cenu Franti�ka ��astné-
ho (Dvùr Králové 31.5.2009) se Martin umístil ve
tøídì C na motocyklu NSU 350 za rozpaèitých pohle-
dù vedení stáje ,,pouze� na 5. místì a nic nenasvìd-
èovalo, �e sezóna skonèí takovým úspìchem. Na
svém druhém stroji NSU 500 ve tøídì E  se v�ak do-
kázal èistou jízdou propracovat ji� na 1. místo a zís-
kal tak premiérový zlatý vìnec. Celkovì pak svým
vyrovnaným èasem v jednotlivých kolech skonèil z
240 závodníkù na vynikajícím 2. místì, pouhopou-
hých 0,012 sec za nejmenovanou slovinskou posád-
kou sidecaru.

Ve druhém (domácím) závodì - FUCHS OIL 18.
ÈESKÁ TOURIST TROPHY OLDTIMER GRAND
PRIX 2009 (Hoøice 7.6.2009) obsadil ve tøídì C
(NSU 350) po vleklých technických problémech
opìt nevýrazné 5.místo. Ve tøídì E (NSU 500) se
vzchopil, pøidal plyn a dojel pøed domácími diváky
na výborném 2. místì. Tento závod Martin dokonèil
i pøes výraznì disfunkèní brzdovou soustavu (tuto
informaci si nesmìjí pøeèíst poøadatelé závodu!).
Bohu�el se výsledky tìchto závodù pro jejich tragic-
ký  prùbìh nakonec do seriálu MS ÈR vùbec nezapo-
èítávaly.

V následujícím závodnickém klání - Nepomuckém
trojúhelníku historických motocyklù 2009 (Nepo-
muk 2.8.2009) obsadil ve tøídì C (NSU 350) vynika-
jící 1.místo a ve tøídì E (NSU 500) pak tento výsle-
dek navlas zopakoval. Není tedy divu, �e se
z celkových 140 zúèastnìných jezdcù stal i absolut-
ním vítìzem.

Ve ètvrtém a zároveò i posledním závodu sezóny
na Kol�tejnském okruhu, O cenu Václava Paruse
2009 (Horní Branná 13.9.2009) ve tøídì C opìt ob-
sadil (pilné ètenáøe HON jistì ji� nudící) 1.místo. Ve
tøídì E (NSU 500) pak dojel i pøes ve�kerou snahu,
um a technické triky hlavního �éf mechanika stáje
pro tyto závody pana Ale�e Turka ,,a�� na 2. místì.
V absolutním poøadí závodù skonèil rovnì� druhý,
hned za sidecarem  bývalého mistra svìta Ralfa Ege-
lharta (v MS ÈR byl v�ak absolutním vítìzem, nebo�
zahranièní jezdci v nìm nejsou klasifikováni). Tento
závod nabyl na pikantnosti houfnou pøítomností
stájových fanou�kù z Hoøic.

Je po turnaji…
V sobotu 10.10. 2009 probìhl na zdej�ích teniso-

vých dvorcích TJ Jiskra Hoøice ji� ètvrtý, pøespolní
roèník turnajového klání v nohejbale � O Krakono-
�ùv pohár IV. Tento sportovnì bonitní turnaj, jeho�
spolupoøadatelem je klub Sporting Havana,  probì-
hl navzdory dìsivé meteorologické pøedpovìdi
v pøijatelném, lehce podzimním klimatu. Zúèastnilo
se ho rekordních 13 tøíèlenných týmù, z toho mini-
málnì ve dvou byly i zástupkynì nì�ného pohlaví
(�eny). V útulném prostøedí vzornì pøipraveného
areálu probìhly vzájemné souboje ve spravedlivém
systému hry ka�dého s ka�dým, èím� jednotlivá
dru�stva v drá�divém odéru opékaných klobásek
odehrála neuvìøitelných 12 utkání! Po napínavých a
v závìru ji� pomìrnì vysilujících soubojích, které
svým dramatickým prùbìhem pøivádìly pøítomné
diváky do naprosté sportovní extáze, se z celkového
turnajového vítìzství po zásluze zaradovalo (ji� po-
tøetí za sebou) dru�stvo Ji�ní Stráò Jeøice ve slo�ení:
Zdenìk �orf, Pavel �orf a Láïa Vacek. Vzhledem
k tomu, �e vý�e jmenovaní zvítìzili i na letním tur-
naji Matou�ek Cup 2009, byli po zásluze vyhlá�eni i
jako oficiální Mistøi Hoøic v nohejbale (a to u� nìco

znamená).  Na druhém místì se umístil celek Grey
Grizzlies Hoøice ve slo�ení: M. Palou�, P. Pospí�il a
O. Stuchlík. Bronzovou pøíèku obsadil tým Èechov-
ka, ve kterém naplno hernì zazáøil restauratér stej-
nojmenného podniku v severní èásti Hoøic, pan
Luká� Zvoníèek. Po slavnostním vyhlá�ení a pøedání
cen z  rukou hlavního poøadatele (autor èlánku)
ukonèila turnaj (který nám ti pøespolní jen ti�e závi-
dí) tématická besídka zúèastnìných hráèù a pøítom-
ných divákù s v�udypøítomnou 10° novopackou piv-
ní zrzkou. Závìreèné podìkování patøí generálnímu
sponzoru turnaje � restauraci Na Èechovce, dále
prodeji nápojù Ertlovi, Petráèkovým hoøickým tru-
bièkám, Kubi�tovým hoøickým trubièkám, velký dík
patøí i fotbalovému oddílu TJ Jiskra Hoøice za po-
skytnutí balónù a vlastnì v�em, kteøí pøispìli by� i
svou pouhou pøítomností k bezvadnì strávenému
dni na poli sportu a zábavy.

Celkové poøadí: 1. Ji�ní Stráò, 2. Grey Grizzlies, 3.
Èechovka, 4.Luce Team, 5.Bílá Tøeme�ná, 6. Spor-
ting Havana, 7.MTI, 8. Guevara team, 9. Kaèeøi,
10. Globál team, 11. Borek, 12. 3K, 13. Maxíci.

        Ví�a Kotrbáèek

Nejvìt�í dík za dosa�ené výsledky Martin Pour
(mistr) vìnuje skrz tyto øádky oficiálnímu mechani-
kovi stáje panu Luïku Fejfarovi z Hoøic (sám vlastní
dva anglické stroje znaèky AJS 500 A 350 z roku
1927 a 1928), dále realizaènímu øediteli stáje Ing.
Milanu Pourovi (strýci mistra) a v neposlední øadì
sleènì Kristýnce �vùgerové z Libonic (mistrovì tole-
rantní partnerce) a Mgr. Josefu Pourovi (otci mis-
tra).

Pevnì vìøíme, �e takto nastavený závodnický
�standard� ve zdraví Martin potvrdí i v nastávající
motocyklových sezónách, do nich� mu tímto z celé-
ho srdce popøejme hodnì �tìstí a pohodové radosti
ze závodìní.                                                       Vít Kotrbáèek

Mistr republiky je z Hořic!

Nakonec zase židovský vtip
Kohn s Roubíèkem na náv�tìvì ve Vatikánu sto-

jí na námìstí sv. Petra a dívají se kolem. Pøed
nimi chrám sv. Petra, v�ude kolem paláce - mra-
mor, obrazy sochy... 

Jak se tak dívají, pøijí�dí pape� v papamobilu a
za ním kolona luxusních limuzín. Livrejovaní
�oféøi otvírají dveøe, vystupují kardinálové, bis-
kupové. Drahá roucha, zlaté berly, prsteny... 

�Vidìj, pane Kohn,� povídá Roubíèek. �To je fir-
ma! To je sukces! A zaèínali s jedním oslíkem.�

Úterý 3. 11. a středa 4. 11. ve 20:00

G. I. Joe
Legendární øada hraèek od Hasbro Toys,

k jejich� výrobkùm patøí také mimojiné nedávno na
plátnì o�ivení Transformers, spoleènì s animovaným
seriálem a komiksem inspirovaly Paramount pictures

k natoèení sci-fi akce G. I. Joe.
Mláde�i pøístupný, 118 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 6. 11. a sobota 7. 11. ve 20:00

Návrh
Kdy� vlivná kni�ní redaktorka Margaret (Sandra

Bullock) èelí vidinì deportace do své rodné Kanady,
nedá bystré �enì pøíli� práce, aby si rychle vymyslela, �e

je ve skuteènosti zasnoubená se svým nic netu�ícím
asistentem Andrewem (Ryan Reynolds), kterého celé
roky poni�ovala. Ten souhlasí, �e se na jejím divadle

bude podílet, ale s nìkolika podmínkami...
Mláde�i pøístupný, 108 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 10. 11. a středa 11. 11. ve 20:00

Hodinu nevíš
Ne tak docela fiktivní pøíbìh èlovìka, který ve skuteènos-

ti dostal oznaèení heparinový vrah.
Mláde�i pøístupný, 95 minut, 70,- Kè, èeský film

Pátek 13. 11. ve 20:00

Star Trek
Zapomeòte v�echno, co víte! Tvùrce seriálù Ztraceni,

Fringe, Alias a filmù Mission: Impossible III nebo
Monstrum - J. J. Abrams - pøiná�í na støíbrné plátno
zcela nové sci-fi dobrodru�ství. Star Trek, jak ho je�tì

neznáte. Pøíbìh pojednává o první výpravì mladé
posádky na palubì hvìzdné lodi U.S.S. Enterprise.

Mláde�í pøístupný, 127 minut, 70,- Kè,  èeské titulky

Sobota 14. 11. a neděle 15. 11. ve 20:00

Piráti na vlnách
Tento Curtisùv druhý re�ijní poèin pojednává o

dýd�ejích, kteøí byli nespokojeni s jednáním BBC. DJ se
tedy rozhodli pro pirátské vysílání, které uskuteèòovali

na lodi v Severním moøi. 
Mláde�i pøístupný, 134 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 17. 11. a středa 18. 11. ve 20:00

Ulovit miliardáře
Po teenagerském filmu Gympl pøichází Tomá� Vorel s

filmem, který se dotýká aktuálních témat - médií,
lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní

spojených politických tlakù. Mù�eme se tì�it na Tomá�e
Matonohu, Miroslava Etzlera, Jiøího Mádla, Ester

Janeèkovou, Milana �teindlera, Bolka Polívku, Davida
Vávru a dal�í. Autorem hudby k filmu je skladatel Wich.

Mláde�i pøístupný, 95 minut, 75,- Kè, èeský film

Sobota 21. 11. ve 20:00

Předčítač
Od re�iséra nominovaného na Oscara za THE HOURS
a na základì oceòované novely pøichází pøíbìh lásky,
tajemství a soucitu na území pováleèného Nìmecka.

Pøístupný od 15, 123 minut, 70,- K, èeské titulky.

Pondělí 23. 11. ve 20:00

Klíček
Thriller s prvky hororu. Tvùrci nicménì dùslednì

studovali historické prameny a pøímo na natáèení se
podíleli i bývalí politiètí vìzni z padesátých let, mimo

jiné devadesátiletý trenér Emila Zátopka Jan Haluza èi
Jan Jankù, který v Uherském Hradi�ti pøe�il rok v cele

smrti. Roli brutálního velitele vìznice ztvárnil Jan
Pøeuèil, jen� dlouhých 14 let pravidelnì ve vìzení
nav�tìvoval svého otce, odsouzeného v procesu s

Miladou Horákovou. Bachaøe si zahrál leto�ní nositel
Thálie Norbert Lichý a zamilovaný pár Petra Vlèková a

Tomá� �ulaj (Cena Thálie 2005).
Mláde�i pøístupný, 69 minut, 65,- Kè, èeský film

Úterý 24. 11. a středa 25. 11. ve 20:00

Hanebný parchanti
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii� Vítejte ve

Druhé svìtové válce podle Quentina Tarantina. Vítejte
ve svìtì, kde historická realita ustupuje lehce brutální-
mu pohádkovému vyprávìní jednoho z nejkontroverz-

nìj�ích re�isérù souèasnosti.
Mláde�i pøístupný, 149 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 24. 11. a středa 25. 11. v 17:30

G-Force
Producent Jerry Bruckheimer uvádí svùj první

celoveèerní 3D film G-Force, dobrodru�nou komedii
o posledních úspì�ích tajného vládního programu pro

výcvik �pioná�ních zvíøat. Tato �pièkovì vycvièená
morèata, vybavená nejdokonalej�ím �pioná�ním

vybavením, zjistí, �e mají osud svìta ve svých prackách.

Čtvrtek 26. 11. ve 20:00

Saw 6
Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokraèuje v krvavém
odkazu svého mentora Jigsawa (Tobin Bell), jen� pøed

léty celou zvrácenou hru odstartoval.

Pátek 27. 11. a sobota  28. 11. ve 20:00

Jánošík – pravdivá
historie

V na�em pøíbìhu poznáváme Jáno�íka jako vojáka
Rákocziho vojska. O pár let pozdìji ho vidíme

v císaøském vojsku, kde hlídá vìznì u správce Bytèian-
ského zámku Kri�tofa Ugronovièa (Marián Labuda).
Jednoho v�ak neuhlídá, nebo spí�e uhlídat nechce...

Neděle 29. 11. a pondělí 30. 11. ve 20:00

Lištičky
Au pair Al�bìta (23) se zoufale sna�í vytvoøit si svùj

nový domov v Irsku tím, �e si chce najít chlapa za
ka�dou cenu. Èásteènì proto, �e její skuteèný domov na
Slovensku bude brzy srovnán se zemí kvùli nové dálnici,

ale hlavnì má své osobní dùvody...

Koupím garáž
Koupím gará� v Hoøicích. Telefon 608 148 623.

Potkají se dva
�Co dìlá� o víkendu?�
�Práva.�


