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Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice
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ADVOKÁT

Tøe�nièka jako na dortu

Pøípad
z linkového
autobusu
Jela jsem poledním spojem z Chomutic do

Hoøic. U� v Chomuticích byl autobus plný,
pøisedla jsem si vprostøedku k jedné paní
smìrem do ulièky. Jen pøes ulièku bylo rela-
tivnì volné místo. V koutku u okna se choulil
dìda a zaplòoval vzduch alkoholickými výpa-
ry, zøejmì jel z oslavy: vedle nìho trùnila na
sedaèce veliká krabice, zakrytá lehce igelitem,
z ní vykukovaly kusy dortù, kremrole, bábo-
vièky a trubièky, zøejmì výslu�ka.

 V Nových Smrkovicích pøistoupila stará
korpulentní paní, hodobo�ovì obleèená do
dlouhé hnìdé suknì a vesty neurèité barvy s
bílým krajkovým límeèkem. Rozhlédla se a
zamíøila si to k zdánlivì volnému místu. Chy-
tila se opìradla pøedcházejícího sedadla, za-
sunula objemné tìlo a vtom se probudil dìda
a zahulákal: �Kruci babo, kam to �anèíruje�
tu prdel?� Autobus se rozjel a babèa pìknì
zvrchu dosedla. Zavrtìla se jako kvoèna na
vejcích, opøela a pøitiskla kabelu na objemná
prsy. Dìda zaúpìl, ale pak rezignovanì mávl
rukou a opìt se slo�il do koutka k oknu. Na
dal�í zastávce v Ostromìøi babèa vystoupila
a rozkolébala se po chodníku ve smìru jízdy.

Na jejím objemném pozadí se vlnila �lehaè-
ková a krémová krajka tvaru podkovy a v
místech, kde stvoøitel stanovil �e bude zadek
rozdìlen na dvì pùlky, se èervenala cukrová
tøe�nièka, která s ka�dým krokem �ertovnì
poskoèila. Cestující se pobavenì tlaèili k okén-
kùm, aby nepøi�li o tu grotesku a o vidìném
�ertovali.

V Holovousích vystoupil i dìda tøímaje zde-
formovanou krabici se slovy �Krucibaba, teï
abych to dal slepicím�. A slepièky si urèitì po-
chutnaly, ani� by vìdìly, komu za takovou
hostinu vdìèí.

Luba �anderová

Z jednání zastupitelstva

Radnice si půjčí
70 000 000

Zastupitelé schválili návrh vedení mìsta na uza-
vøení smlouvy o úvìru a� 70 milionù na výdaje spo-
jené s probíhající stavební akcí Mìsto bez bariér.
Pro hlasovalo 15 z 16 pøítomných, 1 se zdr�el. Peníze
pùjèí mìstu Èeská spoøitelna a musí být splaceny
nejpozdìji do konce bøezna 2027.

Zastupitelé schválili smlouvu o pøijetí úèelové do-
tace na odkup nemovitostí v trase pøipravovaného
prùtahu II/300. Jedná se o dùm è. 133 na Palackého
námìstí s pøilehlými pozemky, bude stát 3,5 milionu
a dotaci poskytne kraj. Pro hlasovalo v�ech 16 pøí-
tomných zastupitelù.

Zastupitelé schválili nákup nového slu�ebního vo-
zidla pro mìstskou policii. Jedná se o cenovì zvý-
hodnìný vùz zn. Dacia za 265 400 korun. Mìsto ho
bude splácet 3 roky. Pro nákup hlasovalo 14 zastupi-
telù, 2 se zdr�eli.

Zastupitelé jednomyslnì schválili poskytnutí úèe-
lové dotace na výdaje Sboru dobrovolných hasièù. O
vý�i dotace text usnesení neinformuje.

Zastupitelé vzali na vìdomí zprávu o plnìní roz-
poètu mìsta a schválili jeho úpravy, zprávy o sociál-
ní a zdravotní péèi, o èinnosti Mìstské knihovny,
Muzea a galerie, Mìstského informaèního centra a o
jejich hospodaøení a zprávu Ing. Dole�ala o vyu�ití
5 pracovníkù pøi veøejnì prospì�ných pracích.

Zastupitelé jednomyslnì stanovili poèet èlenù
mìstského zastupitelstva pro volební období 2010-
2014. Bude jich zase 21. (Více o leto�ních obecních
volbách se doètete na stranì 3.)

Zdroj: Usnesení z jednání MìZ è. 3/2010 z 28. 6.

Protest

Pravda o svištění
koloběžek

Nìkteré formulace v èlánku o svi�tìní kolobì�ek
se pranic nelíbily vítìzné Stanislavì Homolkové,
ne �e bychom jí vítìzství upøeli, ostøe v�ak protes-
tuje proti formulaci o tom �e �jen tìsnì porazila
druhou Zbránkovou�. Ve skuteènosti Zbránková
svi�tìla teprve u Al�ova pomníku, kdy� Homolko-
vá ji� prosvi�tìla cílovou páskou! O nepatøiènosti
tvrzení o �jen tìsném vítìzství� pøesvìdèuje i do-
kumentace dosa�ených èasù: vítìzná Homolková
1:17, druhá Zbránková 1:36, rozdíl mezi závodni-
cemi èiní plných 19 sekund, nelze jej tedy v �ád-
ném pøípadì pova�ovat za �tìsný�. Vítìzné Ho-
molkové se tedy omlouváme a slibujeme, �e zprá-
vy o jejích pøí�tích vítìzstvích budeme nadále for-
mulovat pøesnìji a s nále�itými okolnostmi. Tím
spí�, �e èlánek o svi�tìní kolobì�ek zcela pominul
její mimoøádné úspìchy a zásluhy, které pro jis-
totu ve svém protestu vyjmenovává: úspì�ná re-
prezentantka Hoøic v odbíjené a v ko�íkové, pøe-
bornice v lehké atletice, dr�itelka 14 medailí a ho-
øická rodaèka. O tom, kam posílá pøebornice au-
tora èlánku (fk), jej budeme informovat v dùvìr-
ném rozhovoru.                                                        (vmb)

Pøípad
s kocourem
V�e zaèalo rychlým koèièím výstupem do ko-

runy vysokého smrku ve dvoøe objektu, kde je
prodejna Potraviny �vamberk. Smrk to není
ledajaký, je pìknì urostlý, �tíhlý, pro koèièí
výlet, a� u� èistì sportovní èi za potravou, úpl-
nì ideální. Ale ouha, pták uletìl a kocour uvízl
v korunì stromu. Pobyl si tam neuvìøitelné tøi
dny za neustálého zoufalého mòoukání �pro-
boha lidi dìlejte nìco?!� Majitelé zvíøátka byli
bezmocní, sousedé zavírali okna, oèi a dávali
si vatu do u�í...

A tak do�lo na zákrok hodný ocenìní a díkù.
Kocouøí trápení ukonèila souèinnost provozní,
která zavolala Mìstskému úøadu, ten dal po-
kyn Technickým slu�bám k výjezdu výsuvné
plo�iny. Vystresovaného a naøíkajícího kocou-
ra po tøech dnech vysvobodil vpravdì akroba-
tickým vý�kovým zákrokem pracovník TS. To
v�e za mohutného potlesku pøihlí�ejících divá-
kù a divaèek.

A tak chceme touto cestou podìkovat klukùm
z TS a vstøícnému Mìstskému úøadu za to, �e
jim nebyl osud trápícího se zvíøátka lhostejný.

Kluci, díky! Holky ze sámo�ky.

Turnaj v nohejbale
V sobotu 28. srpna Probìhne na volejbalových

kurtech u� 9. roèník turnaje v nohejbalu tøíèlenných
dru�stev o putovní pohár restaurace U Matou�kù.
Zaèíná se v 8:30, startovné 150,- Kè za èlena dru�-
stva (a v cenì je jako ka�doroènì zapoèítáno obèer-
stvení). Po skonèení turnaje následuje (asi tak od
19:30) volná zábava v rytmu �Zlatá osmdesátá�. Zve-
me v�echny pøíznivce dobrého sportu, piva a zábavy.
Jako v�dy poteèe pivo jako køen a na ro�ni se bude
toèit vepøová kýta.

Informace a pøihlá�ky na telefonu 608 280 861.

Myšlenka dne 
Myslím si,�e lidé by mìli chodit bosí, proto�e je to

opravdu mnohem zdravìj�í. Napøíklad já, kdy� se
ráno vzbudím obutý, tak mì pak celý den ukrutnì
bolí �aludek, hlava  a je�tì ke v�emu mám hroznou
�ízeò!                                                            Chechtavej tygr

Vzkaz čínského sochaře, vedle Hlava Jana Křtitele od Roberta Bučka. Dole je celek díla Číňana
Dongliang Li zvaný Moře snů a Žena na vrcholu od Paula van Laere z Nizozemí.

Oběd z hořického pískovce. Vytesal jej Polák Piotr Bies v lomu U Josefa a je jednou z čtveřice soch,
které od neděle zdobí hradecké nábřeží. Možná, že naposledy. Hradecký magistrát totiž po

několikaletém váhání rozhodl, že prostor ovládne pomník primátora Ulricha, původně zamýšlený
pro nedaleké Ulrichovo náměstí. Na pomníku se už pracuje a do říjnových voleb má být osazen.

Pokud nebude rozhodnutí ještě revidováno, spolupráce Hradce a Hořic asi skončí. Hradečáci
přijdou o oblíbenou letní akci s putovní sochařskou výstavou a symposium o důležitého sponzora.
Uvažuje se o podpisové akci a také o přenesení symposia do jiného města. Každopádně se běžte na

hořické sochy na Nábřeží sochařů podívat. Na konci října už by tam nemusely být.
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Policejní zpravodajství
DEKY ZDARMA? OMYL, POUZE DALŠÍ FINTA
PODVODNÍKŮ

Bìlohradsko - Oklamat témìø sedmadevadesátile-
tou �enu se nestydìli v pátek 2. èervence v odpoled-
ních hodinách dva mu�i v malé obci na Bìlohrad-
sku. �enu oslovili venku pøed jejím bydli�tìm s tím,
�e vyhrála deky. Chvíli s ní takto komunikovali, a�
nakonec jeden z nich ode�el. Po chvíli se v�ak vrátil
a oba z místa ode�li, ani� by deky dùchodkyni pøeda-
li. A� po jejich odchodu stará paní zjistila, �e má v
obývacím pokoji otevøenou skøíò a v kabelce, kterou
mìla uvnitø ulo�enou, jí chybí 10 tisíc korun. Pøípad
�etøí novopaètí policisté jako pøeèin kráde�e a poru-
�ování domovní svobody.
LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ NA BENZINĚ V LIBÁNI,
POLICIE HLEDÁ SVĚDKY

Libáò - Minuty strachu pro�ila ve støedu 7. èerven-
ce v odpoledních hodinách pracovnice benzínové
èerpací stanice v Libáni. Dvacet minut pøed sedm-
náctou hodinou vstoupili do prodejní èásti dva mas-
kovaní mu�i, kteøí po ní po�adovali vydání penìz.
Nakonec si pod pohrù�kou pou�ití zbranì odnesli
nìkolik desítek tisíc korun a 12 krabièek cigaret. Ná-
slednì z místa èinu utekli.

Policie ÈR tímto �ádá pøípadné svìdky, kteøí by k
uvedenému pøípadu nebo k osobám pachatelù moh-
li podat jakoukoliv informaci, aby tak uèinili na lin-
ku tísòového volání 158.      Hana Kleèalová, PÈR
KRÁDEŽ SLUNEČNÍKU

Hoøice - Sluneèník o prùmìru tøi a pùl metru, kte-
rý zakrýval prostor pøed barem u benzínové èerpací
stanice v Hoøicích, se stal v noci z úterý na støedu 7.
èervence terèem útoku neznámého pachatele. Stíni-
dlo se �lutohnìdým nápisem Kofola zlodìj nejdøíve
vytrhl ze zámkové dla�by a poté s ním zmizel ve tmì.

Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 30 tisíc korun.
Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e.
ZLODĚJ ODCIZIL U ZAPARKOVANÉ FELICIE
DVEŘE

Úlibice - V noci ze støedy na ètvrtek 15. èervence se
vloupal neznámý pachatel v Úlibicích do osobního
vozidla �koda Felicia.

Z auta, které bylo zaparkované pøed jedním z
domù, zlodìj odcizil páté dveøe a z palivové nádr�e
odèerpal 20 litrù benzínu. Majitel vyèíslil �kodu na
nejménì 6 tisíc korun. Pøípad �etøí policisté jako
pøeèin kráde�e.

DOPRAVNÍ NEHODA V HOŘICÍCH, ŘIDIČKA
NEDALA PŘEDNOST SKÚTRU

Hoøice - Ve støedu 14. èervence jela v odpoledních
hodinách sedmatøicetiletá øidièka osobním vozi-
dlem �koda Octavia v Hoøicích. Na køi�ovatce s ulicí
Havlíèkova a Tylova zøejmì nedala pøednost v jízdì
øidièi skútru Peugeot Elyseo, který jel po hlavní sil-
nici a narazila do nìj. Pøi nehodì utrpìl motocyklis-
ta lehké zranìní, se kterým byl pøevezen do Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Alkohol u øidièky i mo-
tocyklisty byl na místì vylouèen dechovou zkou�kou
a celková �koda byla vyèíslena na 40 tisíc korun.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA
Hoøice - V pøesnì nezji�tìné dobì od pátku 9. èer-

vence do pondìlí 19. èervence se vloupal neznámý
pachatel v Hoøicích do vozidla Citroen Berlingo, kte-
ré bylo zaparkované v Gothardské ulici.

Uvnitø odcizil panel autorádia Sony, servisní kní�-
ku a dal�í doklady od vozidla. Majitel vyèíslil �kodu
na dva tisíce korun. Po pachateli pátrají hoøiètí poli-
cisté.
VÁŽNÁ DOPRAVNÍ NEHODA ZABLOKOVALA
SILNICI V KONECCHLUMÍ

V pondìlí 19. èervence jel v odpoledních hodinách
pìtapadesátiletý øidiè osobním vozidlem �koda Feli-
cia ve smìru od Jièína na Hradec Králové. Na konci
obce Konecchlumí vyjel z nezji�tìných pøíèin do
protismìru, kde boènì narazil do protijedoucího ná-
kladního vozidla Man, u kterého prorazil pneumati-
ku. Po støetu se stalo nákladní vozidlo neovladatel-
ným, dostalo smyk a vyjelo pøes chodník a� na sou-
kromý pozemek u rodinného domu. Pøi nehodì byl
tì�ce zranìn øidiè osobního vozidla, jeho spolujez-
dec byl zranìn lehce. Alkohol u øidièe kamionu byl
na místì vylouèen dechovou zkou�kou. Celková
�koda byla vyèíslena na 700 tisíc korun.

(tm) Foto (dole): Policie ÈR

Zpráva o průběhu plnění programu
Hořice - město bez bariér

AKCE HOØICE � MÌSTO BEZ BARIÉR JE NÁROÈNÝM
A MIMOØÁDNÝM PROJEKTEM MÌSTA

INFORMACE Č. 4
V následujícím èlánku uvádíme informace mìs-

ta Hoøice, investièního odboru úøadu, o postupu
prací na projektu Hoøice � Mìsto bez bariér, kte-
rý je financován z Regionálního operaèního pro-
gramu regionu soudr�nosti Severovýchod. Zá-
stupci mìsta �ádají obèany a náv�tìvníky mìsta o
shovívavost, trpìlivost a pochopení, �e se je�tì je-
den rok budou v nìkterých èástech mìsta setká-
vat se stavební èinností, která souvisí s dosa�e-
ním kvalitního bezbariérového zpøístupnìní roz-
hodujících míst ve mìstì.
STAVEBNÍ NÁROČNOST

Akci �Hoøice � mìsto bez bariér� tvoøí celkem
27 staveb a pøedstavuje celkem 66 stavebních ob-
jektù.

Ka�dý z objektù má samostatnou projektovou
dokumentací a samostatnì pro�el øízením na pøí-
slu�ném stavebním úøadu Mìstského úøadu v
Hoøicích � obecném stavebním úøadu (bezbarié-
rové úpravy jednotlivých objektù, jako napø. Poli-
klinika II, Z� Husova, Z� Na Habru, Mìstská po-
licie, zmìny na veøejném osvìtlení a pøelo�ek ka-
belových rozvodù elektrické energie èi telekomu-
nikaèních sítí ), silnièním stavebním úøadu (bez-
bariérové úpravy chodníkù a komunikací) nebo
úøadu pro povolování vodních dìl (odvodnìní
chodníkù, komunikací nebo zpevnìných ploch,
pøelo�ky vodovodních a kanalizaèních potrubí).
ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST

Na ka�dé stavbì se sleduje vìcné i finanèní pl-
nìní a podmínky èerpání z dotace EU

Pro ka�dý ze 66 stavebních objektù je pøedává-
no staveni�tì a realizace probíhá samostatnì ve
vìcné, èasové a místní koordinaci. V tomto èlenì-
ní je na ka�dé stavbì na kontrolních dnech sledo-
váno vìcné a finanèní plnìní a èerpání z dotace èi
z vlastních rozpoètových prostøedkù mìsta. Od
zahájení stavby v èervnu 2009 se práce provádìly
na celkem 58 stavebních objektech, z nich� 9 bylo
ke konci kvìtna 2010 stavebnì dokonèeno. Práce
dosud nebyly zahájeny na 8 stavebních objek-
tech. Jde o veøejné osvìtlení a elektroinstalace,
které se provádí u dotèených staveb v jejich závì-
reèné fázi.

KOMUNIKACE S OBČANY
Provádìní prací vy�aduje øadu jednání s vlastní-

ky sousedních nemovitostí o stavu domovních
pøípojek vodovodu i kanalizace, popø. o úpravách
chodníkù u vstupù a vjezdù.
KONTROLA DOTACE

Pracovníci Mìsta Hoøice prùbì�nì vedou jedná-
ní s pracovi�tìm CEP v Hradci Králové pøi zaji��o-
vání podkladù pro èerpání dotace.
V ROCE 2010 BUDE DOKONČENO:

Pro práce v leto�ním roce se operativnì pøipra-
vují harmonogramy jednotlivých stavebních ob-
jektù. Z nich vyplývá, �e v leto�ním roce bude do-
konèena rekonstrukce veøejného osvìtlení na ná-
mìstí, úpravy chodníkù, pøechodù pro chodce a
veøejné osvìtlení v Husovì ulici, rekonstrukce a
úpravy chodníkù a veøejného osvìtlení v Riegrovì
ulici, chodníku Pod Lipou a rampy u prodejny
Jednota na sídli�ti. Budou provedeny bezbariéro-
vé úpravy uvnitø objektù mìstské policie, Z� v
Husovì ulici, dìtském støedisku a Z� Na Habru.

V leto�ním roce se veøejnost s rozhodujícími
stavbami setká pøi rekonstrukci køi�ovatky u vla-
kového nádra�í a køi�ovatky u Sokolovny, v �i�ko-
vì ulici a na Gothardu.
ROK 2011

V roce 2011 bude celý program Hoøice � mìsto
bez bariér ukonèen rekonstrukcí køi�ovatky Na
Závisti, Komenského ulicí, prostorem Gothardu a
okolím Riegrova obelisku.

Zástupci mìsta �ádají obèany a náv�tìvníky
mìsta o shovívavost, trpìlivost a pochopení, �e se
je�tì jeden rok budou v nìkterých èástech mìsta
setkávat se stavební èinností, která souvisí s dosa-
�ením kvalitního bezbariérového zpøístupnìní
rozhodujících míst ve mìstì.

Podrobnosti o prùbìhu prací poskytnou telefo-
nicky nebo pøi osobní náv�tìvì pracovníci inves-
tièního odboru Mìstského úøadu v Hoøicích �
tel.è.733735774, 733532936, 733532928,
452105442.

Za projevenou toleranci a pochopení vyjadøuje-
me podìkování.

Více informací najdete na web stránce projektu
Hoøice � mìsto bez bariér.

Pøipravil odbor investièní MìÚ Hoøice
Tisknuto z: www.horice.org

Poděkování
za dobrou práci

Ve dnech 12. - 16. 7. probìhla na návsi osady
Chlum pomìrnì rozsáhlá akce. Pracovníci Tech-
nických slu�eb mìsta Hoøic opravili hluboké vý-
tluky ve vozovce a zlikvidovali zbytky konstrukce
staré vá�nice. Na vzniklém prostranství vybrali
do hloubky terén, osadili jej obrubníky a roz�íøili
vozovku do pøirozeného oblouku, který lemuje
úèelnì spodní èást návsi.

Obnovili kanalizaèní vstupy, osadili základ pro
vánoèní stromek a realizovali elektrické vedení.

Zdálo by se, �e to není nic mimoøádného. Je
ov�em nutné pøipomenout, �e  celá akce probìhla
v dobì, kdy teploty bì�nì stoupaly nad 30 stupòù
a podmínky pro práci napø. s asfaltem byly velmi
tvrdé.  Proto si v�ichni zúèastnìní zaslou�í uzná-
ní. Nestì�ovali si na podmínky a problémy, ale
hledali øe�ení. Pracovali úèelnì,  rychle a kvalitnì.

Díky jim dnes u� nevzhledný �elezobetonový zá-
klad bývalé váhy neru�í pohled na pìkné rouben-
ky na návsi. Celý prostor znaènì získal na estetic-
ké kvalitì i bezpeènosti.

Dìkujeme touto cestou v�em pracovníkùm, kte-
øí se o tento výsledek zaslou�ili.

Dìkujeme p. øediteli TS ing. J. Honegerovi  za
solidnost  a dodr�ení v�ech dohodnutých  prací a
termínù.  A v neposlední øadì patøí dík i panu sta-
rostovi Ivanu Dole�alovi, jeho�  dlouhodobý zá-
jem  a korektní postoj vùèi aktivitám v oblasti
osady Chlum byl pro nás ispirací, povzbuzením
i podporou.           Franti�ek Taftl, Vladimír Lejsek

Místní poplatek ze psů
 

Od 1.10.2010 bude finanèní odbor Mìstského úøa-
du v Hoøicích v souèinnosti s mìstskou policií po-
stupnì ovìøovat, zda jsou v�ichni psi v Hoøicích a
pøilehlých obcích (Bøezovice, Dachova, Doubrava,
Chlum, Chvalina) øádnì pøihlá�eni. Za nesplnìní
ohla�ovací povinnosti lze ulo�it pokutu podle § 37
zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù.

Zdroj: Mìstský úøad HoøiceOpravená Janderova ulice, nahoře rampa u prodejny Pod Lipou a práce v Žižkově ulici

Město instalovalo první
bezpečnostní kamery

(Nové noviny) - První bezpeènostní kamery, je-
jich� prostøednictvím budou strá�níci monitoro-
vat dìní ve mìstì, spou�tí v Hoøicích. Jednu z ka-
mer umístí pøi vstupu do domu s peèovatelskou
slu�bou, druhou u vchodu do radnice. Do budouc-
na se v�ak stále poèítá i s tím, �e mìsto vybuduje
celou kamerovou sí�, která bude dohlí�et na ná-
mìstí, autobusové nádra�í a dal�í veøejná pro-
stranství.

�Na kamerový systém se u� del�í dobu sna�íme
získat státní dotaci. Nechceme ho sice poøizovat
za ka�dou cenu, jen�e pøibývá rizikových situací,
které nás k tomu nutí. Pøíkladem mù�e být i ne-
dávný pøípad, kdy se nìkdo dobýval do domu s
peèovatelskou slu�bou, ve kterém jsme u� døíve
zaregistrovali majetkovou trestnou èinnost. Ze
dne na den jsme se proto rozhodli, �e seniory ne-
necháme v nìjakém nebezpeèí a do peèovatelské-
ho domu nainstalujeme kameru. Díky tomu bude
moci prostøednictvím internetu pohyb v objektu
sledovat mìstská policie,� øíká starosta Ivan Dole-
�al.

Mìsto v�ak v tìchto dnech spou�tí do provozu i
dal�í kameru, konkrétnì u vstupu do budovy rad-
nice. I v tomto pøípadì prý reaguje na èastý pohyb
lidí, z nich� nìkteøí dokonce v prostorách zamèe-
ného úøadu strávili o víkendu minimálnì nìkolik
hodin.

�Obyvatelé peèovatelského domu v Janderovì
ulici o kameøe pøi vstupu do objektu vìdí a sami
tuto iniciativu pøivítali. Co se týká kamery u vcho-
du do radnice, tak tam je to reakce na to, �e zde
máme divadelní sál, který je i nìkolikrát do týdne
pro veøejnost otevøen v pozdních hodinách èi o ví-
kendu z dùvodu konání kulturních poøadù nebo
rùzných semináøù a vzhledem k architektonické-
mu uspoøádání budovy ho nelze oddìlit od pro-
stor s kanceláøemi,� vysvìtluje starosta. Kamery
podle nìj slou�í i k tomu, aby v pøípadì, �e k nìèe-
mu dojde, mìla radnice alespoò nìjaký podklad k
vy�etøování pro policii.

Nemusí to být v�ak kamery poslední. Spolu s
mìstskou policií na základì nejèastìj�ích pøestup-
kù u� pøed pár lety radní vytipovali asi pìt nebo
�est lokalit v Hoøicích, kde chtìjí zaèít monitoro-
vat ve�keré dìní na ulici právì s pomocí bezpeè-
nostních kamer.

�Pokud ministerstvo vypí�e grant na kamerový
systém, tak o dotaci po�ádáme je�tì letos. Za tím-
to úèelem jsme vypracovali bezpeènostní studii,
ve které navrhujeme pìt kamerových bodù. Jde o
nejfrekventovanìj�í lokality, napøíklad námìstí
Jiøího z Podìbrad nebo autobusové nádra�í,� po-
znamenal starosta.

Zdroj: Nové noviny, Jiøí Nìmeèek
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Volby do zastupitelstev
obcí a do senátu
budou 15. a 16. října 2010

Termín komunálních voleb a do Senátu Parla-
mentu Èeské republiky byl stanoven. Ve dnech
15.� 16. øíjna 2010 budeme volit nové zastupitele
obecních zastupitelstev a nové senátory jedné
tøetiny Parlamentu Èeské republiky.
Do zastupitelstva obce je mo�né volit pouze
v místì trvalého bydli�tì. 

Kandidátní listiny do zastupitelstev obcí
pro správní obvod Hoøice se pøijímají nej-
pozdìji do 10.08.2010 do 16.00 hod. na od-
boru správním MìÚ Hoøice, který je registraèním
úøadem. V èlánku jsou vzory kandidátních listin
i formuláø pro �ádost o volièský prùkaz v pøípadì
senátních voleb.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ SE TÝKÁ POUZE VOLEB
DO SENÁTU

Dne 25. èervna 2010 vyhlásil prezident republi-
ky termín voleb a od tohoto dne je mo�né po�á-
dat v místì trvalého bydli�tì o vydání voliè-
ského prùkazu, ale pozor, pouze pro volby
do Senátu parlamentu ÈR a to ve volebním
obvodu trvalého bydli�tì, kde jsou tyto volby vy-
hlá�eny. Ná� volební obvod è. 37 se týká celého
okresu Jièín, severní èásti okresu Nymburk,
ohranièenou na jihu obcemi Stará Lysá, Benátec-
ká Vrutice, Milovice, Stratov, Kostomlaty nad La-
bem, Kostomlátky, Písty, Nymburk, Køeèkov, Pá-
tek, Cho�ánky, Libice nad Cidlinou a Oseèek.

DO ZASTUPITELSTVA OBCE JE MOŽNÉ VOLIT
POUZE V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Kandidátní listiny do zastupitelstev obcí pro
správní obvod Hoøice (Ba�nice, Bílsko u Hoøic,
Boháòka, Borek, Bøí��any, Cerekvice nad Bystøicí,
Èervená Tøeme�ná, Dobrá Voda u Hoøic, Holo-
vousy, Hoøice, Chomutice, Jeøice, Lískovice, Lu-
kavec u Hoøic, Miletín, Milovice u Hoøic, Nevrati-
ce, Ostromìø, Petrovièky, Podhorní Újezd
a Vojice, Ra�ín, Rohoznice, Sobèice, Staré Smrko-
vice, Sukorady, Tetín, Tøebnou�eves, Úhlejov,
Vøesník) se pøijímají nejpozdìji do 10. 08.
2010 do 16.00 hod. registraèním úøadem tj.
Mìstským úøadem Hoøice a to na odboru správ-
ním.

Poèet èlenù zastupitelstva mìsta Hoøice byl dle
ust. § 67 zák. è. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znìní pro následující volební období 2010 �
2014 stanoven na 21 èlenù.

SESTAVOVÁNÍ KANDIDÁTEK — FORMULÁŘE
JSOU K DISPOZICI

Pro zjednodu�ení podávání kandidátek nabízí-
me vzory kandidátních listin volebních stran,
jimi� mohou být registrované politické strany
a politická hnutí, koalice registrovaných politic-
kých stran a hnutí, nezávislí kandidáti, sdru�ení
nezávislých kandidátù a sdru�ení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandi-
dátù vèetnì petice podporující kandidaturu
a prohlá�ení kandidáta (autor vzorù Mgr. Pavlína
Kroupová). V pøípadì nezávislých kandidátù
a sdru�ení nezávislých kandidátù je nutné
ke kandidátní listinì a prohlá�ení kandidáta pøi-
lo�it i petici podporující kandidaturu. V Hoøicích
je poèet petentù pro nezávislé kandidáty 259 a
pro sdru�ení nezávislých kandidátù 605.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO
VOLBY DO SENÁTU

Zároveò nabízíme tiskopis �ádosti o vydání vo-
lièského prùkazu a plnou moc, �ádost o zápis vo-
lièe, který není státním obèanem ÈR do dodatku
stálého seznamu volièù a delegování èlenù
do okrskových volebních komisí (autor rovnì�
Mgr. Pavlína Kroupová). V�echny formuláøe jsou
ke sta�ení na webových stránkách úøadu.

Zdroj: Hana Drbohlavová, Mìstský úøad

Pastička držela dobře
Pøíbìh Lidlu v Hoøicích zaèal ji� v roce 2003. Za-

stupitelé tehdy rozhodovali o �ádosti této spoleènos-
ti postavit svùj supermarket v obchodní zónì pøed
mìstem. �ádost byla tìsnou vìt�inou zamítnuta
s odùvodnìním, �e je to proti zájmùm místních �iv-
nostníkù. V pøípadì schválení by velkoobchod dnes
stál tam, kde by nikomu nevadil. Po neúspìchu
pøedlo�il Lidl za èas �ádost dal�í, mnohem ambici-
óznìj�í. A sice postavit svùj market v centru Hoøic.
S vìdomím toho, �e je mìsto finanènì zdecimované
po stavbì svého Sportovního zaøízení s bazénem
(dluhy se splácejí dodnes), a �e se chápe ka�dého zá-
chranného stébla, nastra�il Lidl pastièku s velkým
�pekem v podobì svých milionù. Myslím, �e pokud
by bylo mìsto v té dobì v normální kondici, nikdo
by o tom s Lidlem ani nejednal. Takhle se ale poda-
øilo. Past sklapla. Zastupitelùm u� nevadily dùvody,
pro které Lidl døíve odmítali. Nevadily jim ani hro-
madné protesty obyvatel, ani odmítavá stanoviska
odborníkù - urbanistù. Pro dané území toti� existují
hezké studie budoucí výstavby s doplnìním zboura-
né èásti starobylé �idovské ulice. Mìsto ale potøebo-
valo rychle peníze.

Po volbách se nové vedení mìsta sna�ilo vyklouz-
nout, ale marnì. Pastièka dr�ela dobøe. A tak zase
jednou dojde na obecnou pravdu, �e je v�echno
v první øadì právì o tìch penìzích. V tomto pøípadì
je to ale smutné.                                                   Jan Sezima

Lidl pod stromeček?
V pátek jsme si mohli zase jednou pøeèíst o tahani-

cích kolem prodejny spoleènosti Lidl v Hoøicích,
tentokrát v Jièínském deníku. Kromì ponìkud ne-
pøesného shrnutí dosavadního vývoje nám autorka
tlumoèí pøedpovìï vedení mìsta: prodejna bude
otevøena do Vánoc. Èlánek konèí výzvou ètenáøùm
k vyjádøení názorù na webových stránkách listu. Vy-
brali jsme ohlas, který pøece jen informovanìji reka-
pituluje prùbìh kauzy a potom i jeden z tábora za-
stáncù prodejny. Sloupec uzavírá charakteristika
spoleènosti získaná z internetových zdrojù.

Nelámejme
nad Lidlem hůl

Myslím, �e Hoøièáci mají právo nakupovat levné a
kvalitní výrobky. Je na místì zdùraznit, �e diskontní
prodejna je� v Hoøicích ji� léta stojí, neumí zákazní-
kovi nabídnout ani potraviny ani non-foodové zbo�í
v kvalitì odpovídající stále se zvy�ujícím po�adav-
kùm nás zákazníkù. Nelámejme nad LIDLEM hùl.
Nìkolika násobný obchodník roku nás dozajista rád
pøesvìdèí o tom, proè má mezi diskonty dominantní
postavení na trhu.                                                           Pavel

Hoøice- mìsto bez bariér
Dnes je pro nás ka�dodenní samozøejmostí , �e

vidíme, jak se kolem nás mìní vzhled hoøických
ulic. Nové povrchy, pohodlnìj�í chodníky, bez-
peènìj�í øe�ení dopravy. Z reakcí obèanù je zøej-
mé, �e tyto zmìny oceòují zejména z estetického
hlediska. Je pro nás dùle�ité �ít v hezkém pro-
støedí.

I já sám mám dobrý pocit, kdy�  procházím
místy, která svojí nynìj�í úpravou dávají snadno
zapomenout  na pøedchozí �edý vzhled. Nedáv-
no jsem ov�em pro�il zku�enost, která mi pøipo-
mnìla, �e úèelem  souèasných stavebních úprav
je nejen krásnìj�í a bezpeènìj�í prostøedí na�e-
ho mìsta. Na�im cílem je i to, aby probíhající
zmìny mohli ocenit a posoudit v�ichni obèané �
tedy i ti, pro které se patnáct centimetrù vysoký
obrubník mù�e stát nepøekonatelnou pøeká�-
kou.

V pátek 23. èervence jsem se na námìstí setkal
s dvanácti cyklisty ze sportovního klubu vozíèká-
øù Praha pod vedením Tomá�e Lisého a na�eho
hoøického Mirka Sperka. Sám jsem byl také plnì
vybavený na kilometry plánovaných tras, které
nás èekaly v okolí Hoøic. Rozdíl byl pouze v tom,
�e já jsem své kolo uvádìl do pohybu silou svých
nohou. Moji spolujezdci tuto mo�nost nemìli.
Jejich výkony závisely na síle jejich rukou a ze-
jména vùle.

Ano, jednalo se o handicapované sportovce. Ve
své oblasti dosáhli mnozí z nich takové úspìchy,
�e v podmínkách bì�ného sportu by byli mezi-
národnì uznávanými hvìzdami. Sly�eli o kráse
Hoøic. Vìdìli, �e máme øadu výjimeèných pa-
mátek a umìleckých dìl ve mìstì i v okolí . A jak
to u tìchto lidí bývá,  rozhodli se získat vlastní
zku�enost a ovìøit si také,  jak to s tou �bezbarié-
rovostí� myslíme vá�nì.

Po krátkém seznámení jsme vyjeli z námìstí
Jiøího z Podìbrad opravenou silnicí Janderovou
k domovu dùchodcù. Tam nás èekalo stoupání
do kamenolomu U Josefa. Bylo mi jasné, �e moji
spolujezdci u� mají �v rukou� trasu z  milovické-
ho kempu, kde byli ubytovaní.

Podvìdomì jsem se sna�il být ohleduplný a
pøizpùsobovat se jejich tempu. Velmi brzy jsem
ov�em zjistil, �e o to nikdo nestojí a vlastnì to
ani nepotøebuje. Ka�dý si dr�el své tempo sám a
nekompromisním nasazením  s neokázalou sa-
mozøejmostí brzy v�ichni zdolali kopec, pøi
jeho� zdolání se mnozí z nás výraznì zapotili.
Pøijmout pomoc v�ak pro mých dvanáct spolu-
jezdcù nepøipadala v úvahu.

Prvním cílem bylo probíhající sochaøské sym-
posium v lomu  U Josefa. Poèasí nám pøálo, i
kdy� bylo pomìrnì dusno a horko. Nikdo si ne-
stì�oval, patøilo to k vìci. Zájem se soustøedil na
zá�itek z pohledu na  mezinárodnì uznávané so-
chaøe pøi dokonèování díla.. Z ohlasù mých spo-
lujezdcù bylo zøejmé, �e zájem o sport je sice
hlavním cílem  jejich  ambicí, ale doká�ou jej
také vyu�ít jako prostøedek k poznávání a obo-
hacování se o nové zá�itky z jiných oblastí.

Netajili se uznáním, kdy� se zastavovali u na-
�ich informaèních tabulí, které jsme pøed ne-
dávnem instalovali. Nezatì�ují ètenáøe spoustou
podrobného textu, který je vyti�tìný malými
písmeny. Jsou struèné a obsahují základní a dù-
le�itá fakta. Díky tomu je u nich pou�itý vìt�í
formát písma, které lze èíst i z vìt�í vzdálenosti.
Tøeba z kola, které je upravené pro handicapo-
vané sportovce. Tito lidé pøijímají �ivotní výzvu,
které musí dennì èelit a jejich cílem je samostat-
nost a nezávislost.  Oceòují otevøenì fakt, �e ne-
musí nikoho �ádat, aby jim drobné písmo pøeèe-
tl. Tady jsem si uvìdomil, �e cedule jsou velmi

hodnotné a funkèní nejen po umìlecké stránce.
Jak zdánlivé malièkosti mohou rozhodnout o
tom, jaký bude dojem z celkového díla.

Nad�ení a pøátelská atmosféra, v ní� se odehrá-
vala první èást na�í cesty,  mì brzy  zbavila poci-
tu odpovìdnosti hostitele. Na�e povídání bylo
neformální a zcela otevøené. Cesta se mìnila na
pozoruhodnì pøíjemný zá�itek lidí, kteøí jsou na-
ladìní na stejnou strunu. Pokraèovali jsme po
cyklostezce, prohlédli si koupali�tì Dachovy.

Zvlá�� cyklostezka byla pro na�e hosty jedním z
vrcholù celé jízdy. Jako cyklisté vycítili, �e je ur-
èená pøedev�ím pro nì a umìli si to také nále�itì
u�ít. Trasa na nì zapùsobila i prostøedím a líbilo
se jim, �e aè jsou Hoøice pøedev�ím mìstem ka-
menné krásy, doká�í ozdobit své cesty i nápadi-
tými a rázovitými plastikami ze døeva. Díky jim
popustili uzdu své fantazii a  do�lo i na vzájemné
pøátelské popichování a hecování. Zapadl jsem
do party a zøetelnì jsem cítil, �e sport v pøírod-
ním prostøedí je to, o co mí spolujezdci nejvíc
stojí. U� jsem se nesna�il brát na nì ohledy, spí�
jsem si obèas pøál, aby víc �etøili oni mì. Jejich
entuziasmus a nasazení byly ov�em naka�livé,
spontánní a z bì�nì namáhavé akce dìlaly pøí-
jemnou zále�itost tím, �e v�echny úèastníky zce-
la pohltila a zapojila. Atmosféra byla skvìlá. Za
ka�dou zatáèkou jsem èekal, èím si svùj zá�itek
je�tì

�opepøíme�. Navíc pro mì bylo pøíjemné po-
slouchat oceòující poznámky z pozice hoøického
patriota. Pak jsme vyjeli na Doubravku, kde jsme
u zmrzliny v cukrárnì pana Dlouhého své zá�itky
hodnotili.

I v komunální politice èlovìk nìkdy musí udì-
lat rozhodnutí, která jeho pøátelé nehodnotí
v�dy s pochopením. O nìkteré pøátele èlovìk i
pøichází. Ale na Doubravce, kdy� jsem mezi tìmi
dvanácti sedìl na zemi a lízal zmrzlinu, jsem cí-
til, �e také pøátele získávám. Vyprávìli i o svých
zku�enostech. Øada z nich mìla kola zcela uni-
kátní, ��itá na míru�. Poøídili si je za cenu znaè-
ných osobních obìtí. Nìkteøí si je do posledního
�roubku navrhli sami. Vìdìli velmi dobøe o tom,
o èem hovoøili. Mají stejný pøístup ke svému
sportu jako �pièkoví profesionálové v jiných ob-
lastech. A nikdo z nich se nebojí mluvit zcela ote-
vøenì .

Pøirozeným pokraèováním byla jízda na Gott-
hard  a prohlídka v�ech významných památek i
soudobého umìní. Tady jsem poprvé ucítil jisté
zklamání. Galerie pod �irým nebem není projek-
tovaná tak, aby se dalo ke ka�dé so�e pøijet s ko-
lem, které pohání síla lidských rukou.

Ale i tento fakt byl pøijatý s nadhledem. Se smí-
chem mi sdìlili, �e se vlastnì po �bezbariérové�

jízdì vracejí do �normálního bariérového� svì-
ta.  �e si to uvìdomují pøedev�ím proto, �e pøed-
chozí jízda probìhla naprosto hladce. Rozhodnì
nechtìli, abych to vnímal jako kritiku, ale já jsem
si uvìdomil, �e nás v tomto smìru èeká je�tì
spousta práce. Ov�em také cenu toho, co jsme v
tomto smìru ji� udìlali.

Mírné zklamání rychle zahladil obdiv ke kráse
a velikosti høbitovního portálu a celého výhledu
z vrcholu Gotthardu. Atmosféra pozdního odpo-
ledne dodala místu klidný ráz a také kulisu k na-
�im rozhovorùm, kdy jsme  probírali své zku�e-
nosti i plány do budoucna.

Z profesionálního  hlediska hoøického zastupi-
tele jsem èerpal velké povzbuzení z jejich uznání,
které se týkalo funkènosti i estetické kvality pro-
jektu Hoøice � mìsto bez bariér a  cyklostezky
Hoøice. Z osobního lidského hlediska se tì�ím na
dal�í setkání se svými novými pøáteli.

Ivan Dole�al

Starosta mezi handicapovanými cyklisty, o kterých nám v článku vypráví

Kdo je Lidl?
Lidl je obchodní znaèka øetìzce diskontních super-

marketù spoleèností Lidl & Schwarz-Gruppe, které
patøí té� sí� supermarketù Kaufland.

Firma navazuje na historii velkoobchodu s tropic-
kým ovocem Lidl & Co, ke kterému v roce 1930
vstoupil jako spoleèník Josef Schwarz (obchodník),
pøièem� byl zmìnìn název spoleènosti na Lidl &
Schwarz KG. Tato firma následnì zanikla.

Dne�ní firma Lidl uvádí svou historii do 70. let 20.
století, kdy byla ve �vábsku zalo�ena firma Lidl a
Schwarz - velkoobchod s potravinami a jiným sorti-
mentem. Firma se agresívnì rozvíjí, uvádí se cca
9000 prodejen ve 24 zemích, nejvíce v Nìmecku.

 V Èesku bylo otevøeno prvních 14 prodejen Lidl v
èervnu 2003, v roce 2005 mìl 124 prodejen, v letech
2006 a 2007 asi 160 a dnes se jejich poèet blí�í cílo-
vému stavu zhruba 300 prodejen do roku 2012, ex-
panze probíhá zejména v men�ích mìstech s poètem
obyvatel kolem 5000.

Vstup firmy Lidl na èeský trh byl charakteristický
zejména opakovanými aférami s kácením stromù.
Od roku 2002 do øíjna 2003 bylo zji�tìno nejménì
102 stromù poblí� staveni�� prodejen firmy Lidl, kte-
ré by bránily výhledu na prodejnu nebo na její pou-
taèe a byly v noci neznámými pachateli nezákonnì
pokáceny. V nìkterých pøípadech �lo o stromy, k je-
jich� legálnímu pokácení se pøedtím spoleènost Lidl
neúspì�nì pokou�ela získat povolení. Tak docházelo
k èetným protestním akcím a dokonce k bojkotu.

Díky politice maximálného sni�ování nákladù se
firma èasto dostává do hledáèku ekologických orga-
nizací, spoleèností dohlí�ejících na dodr�ování lid-
ských práv i obchodních inspektorù. Pøi nezávislém
testování v roce 2005 firma LIDL vykázala nejhor�í
výsledky mezi nìmeckými obchodními øetìzci v ob-
sahu pesticidù v prodávaném ovoci a zeleninì. V re-
akci na akce organizace Greenpeace v roce 2006
LIDL slíbil v Nìmecku zpøísnit systém kontroly kva-
lity a ustavit vnitøní limity pro pesticidy. Zaèal také
nabízet biopotraviny a výrobky �Fair trade�.

V roce 2008 inspektoøi ulo�ili firmì Lidl v Èeské
republice pokutu 2 miliony korun za opakované
�patné nakládání s odpady.

Firma byla opakovanì obvinìna z nelegálního zís-
kávání a shroma�ïování informací o svých zákazní-
cích. V roce 2008 musel èelit obvinìní, podle kte-
rých sledoval své zamìstnance na toaletách prùmys-
lovou kamerou, za co� v Nìmecku dostal pokutu ve
vý�i milion eur. V roce 2009 se pak ukázalo, �e Lidl
nezákonì shroma�ïoval zdravotní dokumentaci o
svých zamìstancích a byla o tom vydána publikace.

V dubnu 2010 byla firma u nìmeckých soudù za�a-
lována Koalicí nìmeckých spotøebitelských sdru�ení
kvùli údajnému vykoøis�ování dìlníkù v Bangladé�i,
kteøí pro firmu vyrábìjí obleèení.

Zdroj: Wikipedia (aj)
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Pocta poštovní známce

Kdy� se na jaøe pøipomínalo 150. výroèí vynálezu
po�tovní známky, Èeská po�ta si vzpomnìla na u�
dávnìj�í nabídku sochaøe Ivana Jilemnického a
rozhodla se nechat si autorem vìnovat sochu, kte-
rou na poèest po�tovní známky pøed dvaatøiceti
lety vytvoøil. Pískovcová známka zaujala místo v
parku pøed budovou Po�tovního muzea v Praze
(Nové mlýny 2, Praha 1) a 25. kvìtna byla za úèas-
ti zástupcù Magistrátu hlavního mìsta Prahy, Ga-
lerie hlavního mìsta Prahy a Po�tovního muzea
slavnostnì pøedána veøejnosti.

Ivan Jilemnický: Pocta poštovní známce,
hořický pískovec, 1978

Ze slavnosti odhalení: vlevo autor, v pozadí
architekt Keil, autor výtvarného řešení umístě-

ní sochy v prostoru parku.

Česká pošta vydala příležitostné
korespondenční lístky a připravuje i tisk

známky s vyobrazením sochy. Zajisté k potěšení
hořických filatelistů (i normálních občanů).

Ivan zase jednou středem zájmu médií

 Dne 26.6.2010 se konalo Rozlouèení se �kol-
ním rokem aneb hurá na prázdniny ve Sme-
tanových sadech v Hoøicích, akce byla nejen pro èle-
ny klubu, ale hlavnì pro veøejnost � zábavné odpo-
ledne pro dìti se soutì�emi.

Bylo to první veøejné uvedení klubu do povìdomí
hoøických obèanù. Na programu byly pøipraveny
soutì�e pro dìti, které prokazovaly svou zruènost a
dovednost v osmi disciplínách. Za ka�dý splnìný
úkol dostaly dìti odmìnu a razítko na kartièku a po
splnìní v�ech disciplín balíèek sladkostí a medaili.
Jako pøekvapení se konalo vystoupení ma�oretek
z DDM v Hoøicích pod vedením Gábiny Festové a
celým programem provázel hudebnì i slovem DJ
Kamil. Dìti si mohly zaskákat na trampolínì a vy-

Klokánek
v Černém Dole

Pro èleny Klubu Klokánek je ji� tradicí setkávat se
ka�doroènì na psycho-rehabilitaèním pobytu. Letos
jsme si pro ná� víkendový pobyt vybrali Èerný Dùl v
Krkono�ích a udìlali jsme dobøe. Poèasí nám oprav-
du pøálo. Ve ètvrtek 10.èervna se v hotelu Aurum se-
�lo témìø 50 èlenù Klubu Klokánek a zaèal ná� spo-
leèný prodlou�ený víkend plný zábavy, poznání, od-
poèinku a pohody.

Program byl dosti nabitý. Projeli jsme se výletním
vláèkem, vyjeli lanovkou na Èernou Horu, odkud
jsme mìli krásný výhled na høebeny Krkono�, vìt�i-
na jezdila na koni. Samozøejmì nechybìla bojová
hra a tradièní opékání buøtù. Nezahálely ani na�e
ruce. V tvùrèích dílnách jsme dekorovali trièka, ná-
kupní ta�ky nebo i povlaky na pol�táøky. V�echny
výrobky byly velmi povedené a urèitì se s nimi pøi
nejbli��í pøíle�itosti pochlubíme

Zázemí hotelu bylo perfektní. Kdo chtìl, relaxovat
ve výøivce. Nìkteøí hráli ku�elky, jiní si za�li na ma-
sá�e. Nejen dìti, ale i rodièe ocenili pìkné venkovní
høi�tì s brouzdali�tìm a nádhernou hrací místnost,
které kraloval obrovský �lapací traktor. Ten se bì-
hem na�eho pobytu témìø nezastavil.

Leto�ní psycho-rehabilitaèní pobyt se opravdu vy-
daøil a to nejenom díky poèasí. U�ili jsme si spoustu
legrace a zábavy, poznali nová místa, odpoèinuli
jsme si a naèerpali síly na pøípravu dal�ích akcí Klu-
bu Klokánek. Za tento krásný  pobyt dìkujeme v�em
zamìstnancùm hotelu Aurum, kteøí nám pøipravili
perfektní zázemí. Pro èleny klubu byl víkendový po-
byt hrazen z výtì�ku pøedvánoèního projektu  An-
dìlské Vánoce, který zdvojnásobila nadace Divoké
Husy, za co� jim srdeènì dìkujeme.

Odpoèatí, plní síly a dobré nálady se s vámi tì�íme
na setkání poslední srpnovou nedìli v Ostromìøi na
SRANDIÁDÌ. Rádi vás uvidíme.

Jana Kocourková, pøedsedkynì klubu

Nejprve si dovolím bedlivému ètenáøi vysvìtlit,
o jaký �e sport se vlastnì jedná. Goaball je dyna-
mická, svìtovì se rozvíjející hra, kterou hrají ze-
jména nevidomí a zrakovì posti�ení. Hrají ji v�dy
dvì tøíèlenná dru�stva s ozvuèeným gumovým mí-
èem o hmotnosti 1250 g. Potøebný zvuk vydávají
rolnièky umístìné uvnitø balonu, tak�e vlastnì
zvoní jako sanì dìda Mrazíka. Hraje se na høi�ti o
rozmìrech 18,00 x 9,00 m, rozdìleného na pásma
obranná, útoèná a zakázaného pásma uprostøed
høi�tì. Branky jsou �iroké 9,00 m a jsou 130 cm
vysoké (tedy na �íøku celého høi�tì). Pøi høe musí-
te mít zakryté oèi, nejèastìji ly�aøskými brýlemi
pøelepenými èernou neprùhlednou páskou a
k prostorové orientaci slou�í pouze sluch a plas-
ticky zvýraznìné èáry. Ve høe vítìzí dru�stvo, které
vhodí - vrhne více gólù. Hody se koulí podobnì
jako v ku�elkách, proto�e míè se ji� 6 m od bran-
kové èáry musí koulet po zemi. U protìj�í brány se
sna�í tým soupeøù tuto støelu zachytit, co� se dìje
nejèastìji vle�e a pouze po sluchu (velkou roli zde
hrají ji� jednou zmiòované rolnièky). Samozøejmì
støelu následnì soupeøi opìtují. Tím je ale také ne-
kompromisnì øeèeno, �e na goalballe musí být pøi
støeleckých pokusech absolutní ticho. Utkání se
hraje na 2 x 10 min (v Hoøicích z dùvodu bezpeè-
nosti aktérù pouze na 1x5 min).

Goalbalový turnaj v Hoøicích byl uspoøádán díky
rodinì Fraòkových (Tomá� Fraòek je èlen u��ího
výbìru reprezentace ÈR a jeho otec Láïa Fraòek
je jeden z dua reprezentaèních trenérù). Do turna-
je v Hoøicích se zaregistrovalo hned osm soutì�-
ních týmù obého pohlaví, které v naprostém du-
chu fair � play absolvovaly hru ka�dého s ka�dým.
Do závìreèných vyøazovacích bojù postoupila
pouze ètyøi nejlep�í dru�stva, ze kterých vze�la fi-
nálová dvojice Madonny Plzeò (skládající se
z dívek extraligového celku Plznì) a Koroneøi Ho-
øice (ve slo�ení J. Pokorný, V. Kotrbáèek a J. Ba-
jer). V tomto utkání neudr�eli Koroneøi tuze slib-
né vedení ji� o tøi branky a v drtivém fini�i rozlíce-
ných Madonn nakonec k brekotu svému i svého
trenéra (J. Suchomel) podlehli tìsným rozdílem
5:6. V utkání o tøetí místo proti sobì nastoupila
dru�stva Bombarïáci (loòský vítìz ve slo�ení J.
Srba, J. Adamíra a O. ��astný) a tým Rapsody RH
(pùvodnì tým bez vá�nìj�ích ambicí ve slo�ení L.
Franìk, E. Balcarová a R. Brant). V tomto vyrov-
naném duelu se nakonec �tìstìna pøiklonila na
stranu týmu Rapsody RH, kdy� zvítìzil opìt tìsnì
3:2. Umístìná dru�stva byla následnì ocenìna po-
hárovými trofejemi z rukou Aleny Fraòkové, která
jinak po celou dobu konání akce hravì zaji��ovala
dokonalé zázemí pro pøespolní i místní hráèe
(nocleh, hladký prùtok pivní zrzky, peèenou kýtu,
klobásky atd.).

Za uspoøádání této akce poøadatelé dìkují orga-
nizacím i jednotlivcùm, jmenovitì pøedev�ím
Mìstu Hoøice, Sportovnímu zaøízení mìsta Hoøi-
ce, Vilému Svobodovi, firmì JK � Alarm Jan Kre-
menták, AAA - autodoprava, Hospùdce na nádra-
�í, firmì Elmont, Elektro Nosková, Gambrinus a f.
Orava a.s.. Díky finanèní i jiné podpoøe tìchto
podnikatelských subjektù se alespoò èásteènì po-
daøilo pokrýt finanèní rozpoèet pro úèast nevido-
mým reprezentantù v mezinárodních turnajích
v Evropì (zahájení pøípravy na mistrovství svìta
v Turecku a kvalifikace na letní paralympiádu
2012 v Londýnì). Ji� nyní se v hlavách poøadatelù
rodí plán uspoøádat v na�em mìstì i mezinárodní
goalballový turnaj se �pièkovými týmy z celé Evro-
py. Tak vìøme, �e se plány poøadatelù uskuteèní a
v�ichni zúèastnìní se ve zdraví a spokojenosti se-
jdou na tomto turnajovém klání i v pøí�tím roce.

Sportu zdar V. Kotrbáèek

Akce uskutečněné klubem Maják Hořice
zkou�et obøí bublifuk. Bylo zaji�tìno i obèerstvení.
Poèasí bylo nádherné, svítilo sluníèko a soudì dle
��astných výrazù dìtských tváøí, pro které hlavnì to
celé bylo uskuteènìno, se akce vydaøila. Celkem se
zúèastnilo 117 dìtí.

Dal�í akcí byl Psycho-rehabilitaèní pobyt
pro zdravotnì posti�ené dìti pod stanem,
který se konal ve dnech 2. - 4.7.2010 v Tereziných
Darech.

V pátek odpoledne se zaèali sjí�dìt v Tereziných
Darech první táborníci a do veèera vyrostlo na za-
hradì u rodinného domku s bazénem 9 stanù.
K veèeøi jsme si opekli vuøty na ohni a poté nás na-
v�tívila paní Honegrová a v rámci muzikoterapie
jsme si spoleènì zazpívali.

V sobotu, hned po snídani, jsme pøipravili pro
dìti výtvarnou dílnu, kde si ka�dý namaloval hrne-
èek. K obìdu jsme mìli tábornický gulá� a vzhledem
k neúprosnému horku jsme celé odpoledne vìnova-
li hrátkám v bazénu. Pod dohledem paní Hindrové
dìti ve vodì i rehabilitovaly. K veèeru jsme dìti, ale
i rodièe, zabavili soutì�emi. K veèeøi bylo grilované
maso, a kdy� se setmìlo, prokazovaly dìti svou ne-
bojácnost pøi stezce odvahy, kde samozøejmì ne-
chybìla ani stra�idla.

V nedìli dopoledne v�echny dìti obdr�ely medaile
za odvahu a stateènost a balíèek s vìcnými cenami a
sladkostmi. Pøed obìdem postupnì mizel jeden
stan za druhým. Dìti se mezitím koupaly v bazénu a
po obìdì jsme se v�ichni rozjeli do svých domovù
plni zá�itkù z krásnì pro�itého víkendu. U� se
v�ichni tì�íme na pøí�tí rok, kdy bychom chtìli tuto
akci zopakovat. Po celou dobu bylo nádherné poèa-
sí. Akce se zúèastnilo 39 èlenù klubu Maják.

Na pobyt bylo pou�ito dobrovolné vstupné z akce
Rozlouèení se �kolním rokem aneb hurá na prázd-
niny ve vý�i 1568,- Kè.

Podìkování patøí v�em, kteøí obì akce pøipravili �
èlenové klubu Maják, rodinì, která nám poskytla
zázemí na zahradì u svého rodinného domku s ba-
zénem a samozøejmì sponzorùm, kteøí pøispìli fi-
nanènì i hmotnì: Mìsto Hoøice, BOBR HK, s.r.o.,
Jana Hátlová � Tabák, AutoMoto Bure�, Jiøí Slavík
� MikroS, AMOK reklama, Koloniál Koøínková Re-
nata, Petra Karrasová, DiS, �MASPOL, DOBRÚT-
KY � Milada Helingerová, Lékárna Agnes, Lékárna
Niké, SUSY s.r.o. DROGERIE, Pravé hoøické tru-
bièky s.r.o., Keramoart � Hana Barto�ová.

Dal�í aktivity klubu Maják Hoøice je mo�né sledo-
vat na www.klubmajak.cz, kde si mù�ete prohléd-
nout i fotografie z obou akcí.

Dita Vrabcová Klub Maják Hoøice

Na dobovém snímku  je zachycena zřejmě
krátce po exibičním utkání reprezentace ČR

v goalballe. Jmenovitě se jedná o L. Valera, M.
Novotného, M. Dudu, Tomáše Fraňka (upro-

střed nad cedulí), J. Boška, O. Luska a J. Sarka-
nyho. V podřepu trenérské duo, zleva J. Ambrus
a L. Franěk. Naprosto v popředí míč v pohybu,

který zakrátko trefí J. Ambruse.

Goalball opět v Hořicích

V sobotu 26. èervna 2010 se v hale Sportovního
zaøízení mìsta Hoøice uskuteènil  ji� 3. roè-
ník neregistrovaného turnaje v goalballu  � O ho-
øickou trubièku 2010. Tento sportovní bonbón (s
velkým B) byl urèen pro �irokou laickou veøejnost
a pøedcházela mu veøejná exhibice goalballové re-
prezentace ÈR.

Výborný èas, umístìní v celkovém poøadí a hlavnì
ve své vìkové kategorii si pøivezl hoøický atlet Boøek
Janèík z Rakouska. V jednom z nejtì��ích evrop-
ských bìhù do vrchu na Grossglockner si ve své
�ivotní premiéøe dobìhl pro 66. místo, kdy� ve své
kategorii 45 a� 49 let obsadil výborné 8. místo. Aby
tento výsledek je�tì více vynikl, je tøeba dodat, �e
bì�ec Svartesu Hoøice na vrch vysoký pøes 2300
metrù vybìhl jako pátý nejlep�í Èech. Bìh na Gross-
glockner tradiènì patøí mezi nejuznávanìj�í evrop-
ské bìhy do vrchu. Na tra� dlouhou 13,1 km, na které
be�ci a bì�kynì pøekonají pøevý�ení témìø 1500 me-
trù, se proto ka�dý roky vydávají stovky sportovcù.
Letos se na start postavilo 905 mu�ù a �en z 23 zemí
a ve startovním poli nechybìli ani skvìlí Keòané -
ostatnì  jeden z nich, Isaak Toroitich Kosgei, závod
také v èase 1:10,03 vyhrál, kdy� o necelých dvacet
vteøin porazil svého krajana Geoffreye Gikuni
Ndungu. Janèík se do cíle, kterému pøedchází po-
slední zhruba 900 metrù dlouhý úsek s pøevý�ením
250 metrù, dostal za velmi dobrých 1:31,40, co� je
pøi prvním startu výborný výsledek. Jen pro zajíma-
vost tento èas byl o více ne� osm minut lep�í ne� èas
nejlep�í èeské bì�kynì Anny Pichrtové. Jedna z
pøedních svìtových závodnic v bìhu do vrchu letos
obsadila na Grossglockneru páté místo. 

V Rakousku se daøilo také èastému tréninkovému
partnerovi Boøka Janèíka Milanu Janatovi. Pìtadva-
cetiletý borec z nedalekého Straèova pøi svém ètvr-
tém startu zabìhl èas 1:23,06 a obsadil 23. místo
jako tøetí nejlep�í Èech v celkovém poøadí. 
Boøek Janèík se nyní vedle závodù v Èechách sou-
støedí na blí�ící se sprnové mistrovství svìta v bìhu
do vrchu v Polsku. Je�tì pøedtím ho pøedtím èekají
dal�í dùle�ité závody, napøíklad první srpnový ví-
kend na tradièní trati z Janských Lázní na Èernou
horu. Janèík tam mù�e ve výborné sezonì roz�íøit
své leto�ní úspìchy, ke kterým urèitì patøí veterán-
ské tituly v silnièním bìhu na 10 kilometrù a také v
bìhu do vrchu. Navíc si nedávno èasem rovných 33
minut na trati Peøimovské desítky vylep�il svùj
osobní rekord na této vzdálenosti.

Radomír Machek 

Výborný výsledek
Bořka Jančíka v běhu 
na Grossglockner
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Výstavy

Futurum??
Karl Emil Wiele, instalace.

Vernisá� 1. èervence od 17 hodin.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Zdrávi do�li!
90. let Klubu èeských turistù v Hoøicích.

Malá síò mìstského muzea do 29. srpna 2010.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Díky, pane profesore
K 100. výroèí narození Aloise Jilemnického.

Vestibul muzea.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Jiøí Støeda, sochy
Galerie plastik do 22. srpna.

Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Masarykova vì�
samostatnosti

Otevøeno od 1. kvìtna do konce záøí
dennì mimo pondìlí, v�dy 9:30-12/13-17.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

slou�í v�dy 1. a 3. nedìli v mìsíci, tentokrát 1. a
15. srpna, v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze
v Tovární ulièce.

Evropský den
židovské kultury
poosmé aneb klezmer
v synagoze

Ji� poosmé si první sobotu v záøí (4. 9.) pøipo-
meneme Evropský den �idovské kultury a v sou-
vislosti s ním i duchovní a kulturní bohatství iz-
raelského národa (�idovství). Zahájíme ji� tradiè-
nì od 14.00 hodin ekumenickou bohoslu�bou, na
kterou po krátké pøestávce navá�e od 15,30 hodin
koncert klezmerové kapely SIMCHA z Ostravy.
Akci poøádá Církev èeskoslovenská husitská ve
spolupráci s Mìstským muzeem a za podpory
mìsta Hoøice. Srdeènì zveme.

Eli�ka Zapletalová

Vzpomínka
na M. Jana Husa

Na svátek Cyrila a Metodìje se se�lo v Hoøicích 20
úèastníkù ekumenických bohoslu�eb k uctìní pa-
mátky upálení M. J. Husa. Nejdøíve byl polo�en vì-
nec k �alounovu pomníku M. J. Husa a sestra faráø-
ka Církve èeskoslovenské husitské Eli�ka Zapletalo-
vá pøeèetla èást dopisu Jana Husa: List 27 Pra�a-
nùm, psaného v Kostnici.

Dal�í program následoval v modlitebnì Èeskobra-
trské církve evangelické. Kázáním poslou�il bratr fa-
ráø ÈCE Tomá� Molnár z Trutnova na téma pevnosti
víry, která podstoupí i zkou�ku ohnìm (Dan 3. 16-
18). Pøipomnìl odvahu neklanìt se modlám, jak
bylo naøízeno králem Nabuchodonozorem, ale setr-
vání ve víøe Bohu, který také pøinesl záchranu. Po-
dobnì je to i s Janem Husem, který pro bo�í pravdu
setrval pevnì na svých stanoviscích a své uèení ne-
odvolal, by� ho to stálo �ivot.

Sestra faráøka Zapletalová v pøedná�ce o Huso-
vých pøátelích pøipomnìla celou øadu jmen lidí, kte-
øí se s Husem potkali, spolupracovali a nìkteøí se
proti nìmu obrátili. Vytrvali jeho pøátelé mistøi Petr
Mladoòovský, Jakoubek ze Støíbra a hlavnì Jero-
ným Pra�ský, který stejnì jako Hus byl kostnickým
koncilem odsouzen a upálen o 11 mìsícù pozdìji,
30. kvìtna 1416. Bývalý pøítel Petr Páleè se s Husem
názorovì roze�el a nakonec pomáhal v jeho obviòo-
vání.

M. J. Hus na rozdíl od svých �alobcù � co kázal a
uèil, také �il, tak�e lidé pochopili pravdivost jeho
uèení a pøijali je.

Shromá�dìní bylo zakonèeno písní �Chval Pána
svého písní� a následovalo malé poho�tìní. Pøátel-
ské setkání probìhlo v rámci projektu �Spoleènì
cestou víry�.                                              Oldøich Nekvinda

Vyberte si koupaliště
Koupali�� i alternativních vodních ploch

vhodných ke koupání je v okolí snad dost.
Hoøické informaèní centrum si dalo práci
a sestavilo seznam tìch nejoblíbenej�ích:

Koupali�tì Dachova, Hoøice
Tel.: +420 493 624 066

Provozní doba: kvìten a� záøí
Otevøeno dennì od 10 do 18 hod., v pøípadì

sluneèného poèasí otevøeno do 19 hodin.
Ceník: dospìlí 30,� Kè / dìti 15,� Kè

Slu�by:  ubytování,
stolní tenis, petang, volejbalové høi�tì,

plá�ový volejbal, fotbal

Koupali�tì Milovice
Tel.: + 420 493 698 149

Web: www.camp-milovice.cz 
E-mail: camp-milovice@camp-milovice.cz

Provozní doba: dennì 8 � 20 hod.
Ceník: dospìlí 40,� Kè / dìti do 15 let 20,� Kè

Slu�by koupali�tì: ubytování.
Slu�by v areálu kempu: rehabilitace, kosmeti-

ka  a pedikura, kadeønictví.

Koupali�tì Miletín
Tel.: 493 693 132 OU Miletín,
607 618 022 mob. p. Nosek.

Web: www.autokemp.miletin.cz
E-mail: obec.miletin@iol.cz

Provozní doba: pondìlí a� nedìle 9 � 19:30
Ceník: dospìlí 40,� Kè /  dìti do 15 let 25,� Kè

od 17:30 do 19:30 dospìlí 25,� Kè / 15,� Kè
Slu�by koupali�tì:  ubytování,

tenisové kurty, volejbalové høi�tì, stolní tenis,
líný tenis, badminton

Koupali�tì Lodín
Tel.: 495 445 192, 495 445 152,

mobil 774 362 535
Web: www.nechanicko.cz/camplodin

E-mail: koupalisteakemplodin@centrum.cz
Provozní doba: pondìlí � nedìle  9 �19 hod.

Ceník: dospìlí 60,� Kè / dìti 40,� Kè /
 student 40,� Kè.

Slu�by koupali�tì: ubytování, aquazorbing,
obøí trampolína, beach volejbal, tobogán,

minigolf, stolní tenis

Velký Vøe��ov
Tel.: 499 394 123

Web: www.autokempvrestov.cz
Email: autokempvelkyvrestov@seznam.cz

Provozní doba: Po � Ne, 7 � 20 hod.
Cena:  za osobu 5,� Kè / rekreaèní poplatek

12,� Kè / auto 20,� Kè.
Slu�by koupali�tì: ubytování, plá�ový

volejbal, stolní tenis, dìtské høi�tì, mo�nost
zapùjèení lodièek a �lapadel.

Podhorní Újezd
Tel.: 493 697 161

Web: www.podhorniujezd.cz
Email: sportareal@podhorniujezd.cz

Provozní doba: neomezená
Cena: zdarma

Slu�by koupali�tì: ubytování, plá�ový
volejbal, tenisové kurty, nohejbalové høi�tì,

florbal, streetball, házená, malá kopaná.

Lan�ov
Tel.: 602 955 589, Web: www.lanzov.cz

E-mail: dvorak-lanzov@seznam.cz
Provozní doba: neomezená

Cena: dospìlí 20,� Kè / do 15 let 10,� Kè /
 do 5 let zdarma

Parkovné: auto 20,� Kè / motorka 10,� Kè /
 autobus  60,� Kè

Slu�by koupali�tì: ubytování, tenisové kurty,
volejbalové høi�tì

Pecka
Tel.: 493 799 499, Web: www.peckasport.cz

E-mail: info@peckasport.cz
Provozní doba: 9 � 19:30

Cena: dospìlí 40,� Kè / dìti 25,� Kè
Slu�by: ubytování, tenisové kurty, volejbalové

høi�tì, nohejbalové høi�tì, ruské ku�elky.

Lu�any
Tel.: 493 597 171, Web: www.luzany.cz

E-mail: urod@luzany.cz
Provozní doba: neomezenì

Ceník: Hlavní sezóna: dìti do 15 let 25,� Kè,
dospìlí  35,� Kè. Mimosezóna:  dìti
do 15 let 15,� Kè, dospìlí 25,� Kè.

Slu�by koupali�tì: ubytování, tenisové kurty,
stolní tenis, ruské ku�elky, mo�nost zapùjèení

lodièek a �lapadel.

Mostek
(koupání na vlastní nebezpeèí)

Tel: 499 691 279
Web: www.autokemp.mostek.cz

Provozní doba: 9 � 19.
Vstup do areálu: dospìlí 10,� Kè, dìti 5,� Kè
Slu�by koupali�tì: ubytování, pì�í procházky,

cyklistické trasy v okolí Mostku.

Tisknuto z: www.horice.org

Na snímku zachycena hořická osádka dračí lodi krátce po dojezdu druhé rozjížďky. Spokojený
výraz v očích borců značí, že ještě nevědí, že nepostoupili do hlavního finále. V pozadí je jasně

patrné mohutné plavidlo, které není proslulý bitevní křižník Aurora kotvící u břehů Petrohradu,
nýbrž se jedná o známý restaurační parník ,,Čechie” kotvící u břehů Hradce Králové.

Hořičtí draci šestí!
Sporting Havana se v sobotu 19.6.2010 jako jediná

hoøická posádka úspì�nì zúèastnil III. roèníku zá-
vodù draèích lodí v Hradci Králové - POLABSKÝ
DRAK 2010. Tento sportovní svátek se uskuteènil
jako závìreèná akce ,,Dnù Labe� uspoøádaný míst-
ním magistrátem v areálu Smetanova nábøe�í.

Draèí ,,závodìní� je velmi exotická sportovní podí-
vaná, která má 2 tisíce let starou tradici v Èínì
a v souèasné dobì se jí vìnují miliony sportovcù
v 50 zemích svìta. Mezinárodní federace draèích
lodí poøádá dokonce od roku 1995 oficiální mistrov-
ství svìta i mistrovství Evropy. V Èeské republice se
na draèích lodích jezdí od roku 1998, v Hradci Krá-
lové pak od roku 2008. Délka lodì mìøí 12.49 m
(bez hlavy a ocasu) a posádka se skládá z 20 pádlují-
cích,  10 nalevo a 10 napravo, dále bubeníka a kor-
midelníka. Závodìní draèích lodí je tedy vzhledem
k poètu zúèastnìných nejtýmovìj�ím sportem na
svìtì.

Do závodu v Hradci Králové (jedoucího se na 200
metrové trati) se pøihlásilo rekordních 12 posádek,
které dle propozic závodu absolvovaly 2 základní
rozjí�ïky na èas. Ten následnì urèil rozjí�ïky finá-
lové, tedy o koneèné umístìní. Po úvodních rozplav-
bách, ve kterých mezi sebou závodily v�dy tøi posád-
ky, dosáhl Sporting Havana hned tøetí nejrychlej�í
èas v poøadí (0:53:92) a stále postupoval do hlavní-
ho finále. Ve druhých rozplavbách v�ak na�e borce
tìsnì pøedstihla loï s posádkou Evropy 2 (o 0,3 se-
kundy), èím� je i zároveò odsunula do finálové roz-
jí�ïky B, tedy o 4 - 6 místo. To se rovnalo malé spor-
tovní tragédii, nebo� Sporting Havana obì své zá-
kladní rozjí�ïky vyhrál. Notnì zklamaní borci po
vysu�ení svých oèních koutkù sice vydali ve své finá-

lové jízdì (B) co nejvíce zbylých sil, av�ak i to staèilo
pouze na koneèné �esté místo v poøadí (s èasem
55:28). Nìkteøí výsledkovì ménì odolní závodníci
ihned po dojetí propadlí hluboké depresi a do�lo i
k nìkolika demonstraèním pokusùm o svévolné
splynutí se dnem øeky. V tomto poèínání jim na�tìstí
zabránil pøítomný sportovní psycholog a silná apli-
kace alkoholové terapie. Na�i borci snad i vzhledem
k tomu, �e jako jediní nehájili barvy �ádného gene-
rálního sponzora a startovné 10 000,-Kè zaplatili ze
svých úspor, byli pøi závìreèném pøedávání cen po
zásluze odmìnìni jedním z nejbouølivìj�ích potles-
kù pøítomného obecenstva.

Celkové poøadí: 1. Stratos Auto 54:00, 2. Event
Music Bar 54:35, 3. Evropa 2 54:39, 4. Namydlený
blesk 54:14, 5. Povodí Labe 55:06, 6. Sporting Ha-
vana 55:28, 7. Excalibur 56:04, 8. TOP 09 56:54, 9.
ERA P. Spoøitelny 56:98, 10. ÈEZ 59,53, 11. Koope-
rativa 1:00:02, 12. Vingl Team 1:00:46.

Celek Sporting Havana reprezentovali: Tomá� Ju-
ríèek, Zdenìk Vale�, Michal �afránek, Vít Kotrbáèek,
Václav �ïárský, Dan Moliè, Lubo� Vale�, Pavel To-
man, Jirka Kubíèek, Martin Juríèek, Luká� Kavulok,
Radek Køovina, Jarda Horák, �tìpán Ka�par, Pavel
�kvrna, Rí�a Nìníèek, Honza Suchomel, Svá�a Pe�a-
va, Libor Tomá�ek a Michal Tomá�ek. Závìrem ne-
zbývá ne� podìkovat samotným aktérùm závodu za
vynikající propagaci Hoøic, dopravní spoleènosti
ÈSAD Semily za mobilitu a zázemí v místì konání
akce a v�em hoøickým fanou�kùm sportu, kteøí nevá-
hali v houfném poètu pøijet podpoøit na�e borce pøí-
mo do místa konání závodù. Více o závodì na www.
draci�lode.cz.

Sportu zdar Vít Kotrbáèek

Katastrofa letounu JU-160D u Hořic

Jen tì�ko lze odhadnout, kolik je v Hoøicích a v
okolí pamìtníkù katastrofy nìmeckého letou-
nu Lufthansy, který se zøítil u osady Chloumek pøed
74 lety, 22. èervence 1936. Nìmecká dopravní spo-
leènost Lufhansa (obdoba na�ich aeroliní) provozo-
vala leteckou linku z München (Mnichov) pøes Pra-
hu do Breslau (dne�ní polská Wroclaw. 22. èerve-
nec roku 1936 byla støeda. Podle kalendáøe mìlo být
krásné, teplé a sluneèné poèasí, ale místo toho bylo
chladno, mlhavo, pr�elo a foukal nepøíjemnì stude-
ný vítr. Ráno toho dne odstartoval z Mnichova le-
toun Junkers 160D, pøistál na leti�ti v Praze ve Kbe-
lích, kde vystoupili ètyøi cestující a pøed osmou ho-
dinou ranní pokraèoval v letu do Breslau. Junkers
160D byl spolehlivý,  celokovový, jednomotorový
dolnoplo�ník, který dosahoval maximální rychlosti
345 km/hod., cestovní rychlost se pohybovala okolo
300 km/hod. V té dobì to byla rychlost znaènì vyso-
ká, proto�e ani leckterá stíhací letadla nebyla rych-
lej�í. Ta rychlej�í se teprve rodila na 
rýsovacích prknech konstrukèních kanceláøí. Osád-
ka letounu byla dvouèlenná, pilot a radiotelegrafis-
ta, který byl takøíkajíc pravou rukou pilota. Ten udr-
�oval spojení s tzv. goniostanicemi, kte-
ré poskytovaly pilotovi údaje o smìru a vý�ce letu a

dávaly mu zamìøení, t.j. údaje o jeho poloze. Kolem
osmé hodiny se letoun dostal do prostoru Miletín-
Chloumek ve vý�i asi 1700 metrù, potom za-
èal krou�it a klesat. Pilot se dostal do potí�í. Krátce
po osmé hodinì vyslal radiotelegrafista z letounu tøi-
krát tísòový signál a potom se letoun odmlèel. Mezi
8.12 a� 8.15 hod. se letoun zøítil do lesního porostu
severozápadnì od osady Chloumek a oba piloti zahy-
nuli. Místo katastrofy je je�tì dnes po tolika letech
zøetelné. Vy�etøování katastrofy probíhalo za velmi
slo�ité situace a vy�etøovací komise, slo�ená z Minis-
terstva veøejných prací, Lufhansy a øí�skonìmecké-
ho letectva (Luftwaffe) nedospìla k �ádnému vìro-
hodnému závìru. O to se postaral jeden míst-
ní vysoký funkcionáø, který je�tì pøed pøíjezdem ko-
mise nechal vykopat motor zøíceného letadla a snést
trosky letounu na hromady.

Pøipomínku ne�tìstí, které pøed èasem vzru�ilo
ná� kraj, poskytl na�emu listu plukovník letectva ve
výslu�bì Ing. Zbynìk Èeøovský, který se dìjinami
letectví zabývá. Z jeho archivu je i oti�tìná fotogra-
fie. Pan plukovník pøipravuje podrobnìj�í èlánek
pro èasopis Pod Zvièinou (vyjde v pátém leto�ním
èísle - v prosinci).

Letadlo mělo dvoučlennou posádku a do kabiny se vešlo 6 cestujících. Bylo postaveno celkem
48 strojů, z toho 20 pro Lufthansu, ty jí však Luftwaffe na začátku války zabrala.

Oslavy 100. výročí
otevření budovy
Obchodní akademie

Budova obchodní akademie stojí v Hoøicích od
roku 1910. Na obrázku je studie �kolní budovy od
autora projektu, architekta Bla�ka.

Oslavy 100. výroèí otevøení budovy probìhnou
v sobotu 11. záøí 2010 od 8 do 12 hodin. Na
programu je pøedev�ím volná prohlídka �koly.
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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)

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

www.zahrada-hrou.cz

TRAFIKA
DUDE

8:00 - 11:00
Námìstí Jiøího z Podìbrad 149

Novinka: NEDÌLNÍ PRODEJ
Nedìlní noviny

Mo�nost sázení NA TERMINÁLU

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Novì otevøená prodejna hoøických trubièek

DOUBRAVKA
Toèená zmrzlina

Pivo, Kofola, teplé nápoje
Cukrovinky
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Krkono�ské cyklobusy je spoleèný projekt nìko-
lika autobusových dopravcù, který má za cíl snad-
nou pøepravu cyklistických nad�encù do na�eho
nejvy��ího pohoøí. �est linek vyjí�dí v èervenci a
srpnu dennì z Hradce Králové, Jilemnice, Trutno-
va, �acléøe, Vrchlabí a Harrachova. Dobrá èasová
návaznost a velký poèet zastávek na trase dává
cyklistùm z �irokého okolí skuteènì velké mo�-
nosti.

Hotel a restaurace Pod Zvièinou nad Dolní Brus-
nicí organizuje ji� po více ne� deset let outdoorové
aktivity zejména pro zahranièní náv�tìvníky Pod-
krkono�í. V leto�ním roce do�lo právì díky zave-
dení pravidelných cyklobusových linek k roz�íøení
nabídky o sjezd na horských kolech z Krkono�.

V sobotu 24. èervence se vydali s instruktorem
na tra� první ètyøi klienti z Nizozemska. Cyklobu-
sem z Bílé Tøeme�né se pøepravili do Vrchlabí, od-
kud dal�ím spojem vyjeli a� na �pindlerovku. Po-
èasí nevy�lo úplnì podle pøedstav, tak�e na høebe-

Sběrný dvůr má
nově otevřeno
i ve čtvrtek a v pátek

Technické slu�by Hoøice novì roz�íøily provozní
dobu sbìrného místa o ètvrtek a pátek. Otevøeno je
tedy od pondìlí do pátku (vyjma úterý, kdy je zavøe-
no), a to od 8.00 do 11.30 hod a od 12.00 do 17.00
hod. Otevøeno je i v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.

Více informací na webové stránce:
www.horice.org/cz/sluzby/technicke-sluzby/

Tisknuto z: www.horice.org

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

VOLNÉ MÍSTO:
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Firma: Radomír Hátle, IÈ 86910175
Pracovi�tì: Hoøice, Blahoslavova 769, 50801 okres Jièín
Komu se hlási: Radomír Hátle, telefon +420 732 491 505

Vlastnosti volného místa:
Smìnnost: Jednosmìnný provoz
Pracovní úvazek: Plný
Pracovnìprávní vztah: Pracovní pomìr
Minimální stupeò vzdìlání: ÚSO s maturitou (bez vyuèení)
Pracovní pomìr: Od 1. srpna 2010
Mzdové rozpìtí: 20 000 - 30 000 Kè

Poznámka: OBCHODNÍ MANA�ER - S�, vyuè. v libovolném oboru,
komunikativnost, pøíjemné a slu�né vystupování,
chu� uèit se novým vìcem, ØP skupiny B, trestní bezúhonnost,
PC, nástup mo�ný ihned nebo podle dohody,
nutný telefonický kontakt: pøedem domluvit schùzku.

JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výbìr kol a pøíslu�enství

zn. Author
Wheeler
4Ever�

+ dìtská kola
+  kvalitní profi servis

+  v�e 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

střechy
DK s.r.o.

Kompletní dodávky �ikmých
a plochých støech

Poradíme s výběrem krytiny
•

Navrhneme optimální řešení
•

Zpracujeme cenové návrhy
•

Provedeme kompletní realizaci

Mobil: 606 892 028,
775 604 730

e-mail: strechydk@email.cz

www. strechydk.cz

Výtvarný obor
hoøické ZU� pøijímá!

Vá�ení rodièe,
konèí �kolní rok a já se vám v�em je�tì jed-

nou musím omluvit, �e jsme v tomto �kolním
roce nepøijali va�e dítì do výtvarky.

Zájem byl tak velký, �e kapacita �koly nedo-
volila pøijetí v�ech zájemcù o malování, kera-
miku a dal�í pøedmìty, které dìti v rámci vý-
tvarné výchovy na na�í �kole studují.

Nový �kolní rok 2010/2011 pøiná�í mo�nost
navý�ení poètu �ákù ve výtvarném oboru.
Dìti, které splòují základní pøedpoklady, mo-
hou od záøí zaèít �výtvarku� nav�tìvovat.

Pøihlásit své dítì mù�ete je�tì 1. a 2. èerven-
ce, potom zaèátkem mìsíce záøí.

Kvalitu výuky va�ich dìtí zaji��ují speciali-
zovaní výtvarní pedagogové.

Dal�í informace najdete na
www.zushorice.cz

      Va�kovová Zdenka, øeditelka �koly

SEKÁNÍ TRÁVY
ÚDRŽBA ZAHRAD
¨ sekání trávy s mulèováním
¨ odvoz travní hmoty
¨ provzdu�òování, vertikutace

a odstraòování mechu z trávníkù
¨ hnojení a dosévání
¨ støíhání �ivých plotù
¨ odvoz kompostù
¨ sbìr listí, proøezávání stromù

a keøù

Aleš Smolař

TEL. 777 123 001
www.posekanitravy.cz

POSEKÁME COKOLIV A KDEKOLIV,
PLOCHU VELKOU ÈI MALOU,

ZA VA�Í ZAROSTLOU BRANOU

ni Krkono� èekaly silné poryvy vìtru a hustý dé��.
Prvních 8 kilometrù provìøilo nepromokavost
bund a muselo být zakonèeno teplým èajem a me-
dovinou ve �pindlerovì Mlýnì. Rychlá asfaltová
pasá� podél rozbouøeného Labe do Vrchlabí na-
hradila kvùli trvajícímu de�ti plánovaný úsek po
turistické znaèce kolem pøehrady na Labi. Ve
Vrchlabí v�echny èekala odmìna v podobì náv�tì-
vy Pivovarské ba�ty, kde zahøála výborná zelòaèka
a zachutnalo místní pivo. Z Vrchlabí se pokraèo-
valo kolem automobilky a dále ve smìru Dolní
Kalná, odkud následoval dvanáctikilometrový
úsek polními a luèními cestami. Zlep�ené poèasí
korunované výhledy na Krkono�e z jedné a na Zvi-
èinu ze strany druhé byly sladkou odmìnou po  ki-
lometrech v de�ti. Nad Hostinným se cesta stoèila
do Debrného, kde také skonèil sjezd. Následné
stoupání do Mostku zahøálo i poslední ztuhlý sval
a po dal�ích sedmi kilometrech se úèastníci vy�pl-
hali k Hotelu Pod Zvièinou, cíli výpravy.

Čtyřicet kilometrů na kole a skoro pořád z kopce

Témìø ètyøicet kilometrù stále z kopce pøedstavu-
je obrovské lákadlo pro ty, jim� výjezdy nepøiná�ejí
pøíli�né potì�ení. Pro takové z Vás jsou Krkono�ské
cyklobusy ideální volbou. Více informací o spojích
naleznete na www.krkonose.eu v sekci Ubytování a
slu�by. O aktivitách Hotelu Pod Zvièinou se dozvíte
na www.hotelpodzvicinou.cz.

Na kole z Krkonoš do Podkrkonoší Všehrdova ulice
uzavřena

Z dùvodu rekonstrukce povrchu komunikace je
uzavøena ulice V�ehrdova do nedìle 22. 8. 2010 do
20.00 hodin.                                            (www.horice.org)

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294 k.simona@volny.cz
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 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

Biograf Na Špici v srpnu 2010

Dal�í informace na www.kinohorice.cz.
Telefon 493 622 828

Rezervace pøes SMS: 604 194 184.

První soutì�í leto�ního cvièebního roku byl tradiè-
ní Memoriál Ády Hochmana poøádaný Tìlocviènou
jednotou Sokol Pra�ský v historické tìlocviènì na
Novém Mìstì pra�ském v �itné ulici. Leto�ního roè-
níku se 13. prosince 2009 zúèastnila �tìpánka Hof-
manová poprvé v kategorii �en a obì disciplíny �
cvièení na hrazdì a akrobacii na koberci provedla
výbornì. Po dvou vítìzstvích v pøedchozích letech
v kategorii star�ích �ákyò získala letos v tì�ké kon-
kurenci krásné tøetí místo.

Druhou soutì�í byl Pøebor v sokolské v�estrannos-
ti �upy Jièínské � Bergerovy, jeho� se zúèastnili so-
kolové z Hoøic, Ostromìøe, Valdic, Nové Paky a
Dolní Kalné. V pondìlí 20.dubna 2010 se v hoøické
sokolovnì konaly ètyøi gymnastické soutì�e � cvièe-
ní na hrazdì a na kladinì, akrobacie na koberci a
pøeskok, a dále také pøebor ve �plhu. Ve støedu 29.
dubna v Jièínì závodníci absolvovali ètyøi atletické
disciplíny � skok daleký, hod, sprint a dlouhý bìh, a
dále také pøebor v plavání, v�e ve vzdálenostech
podle vìkové kategorie. Kdo absolvoval v�echny èás-
ti, mohl pomý�let na umístìní a pøípadný postup do
republikového soupeøení. Nejúspì�nìj�í byli hoøiètí
zástupci, nebo� obsadili vìt�inu prvních  míst: mlad-
�í �áci I. � Jakub Vávra, mlad�í �áci II. � Petr Kováø,
mlad�í �ákynì I. � Dominika Drahá (Valdice), mlad-
�í �ákynì II. � Michaela �pínová (Valdice), star�í
�ákynì III. � Johana Plochá, dorostenky � �tìpánka
Hofmanová.

Tøetí soutì�í byl Pøebor ÈOS v sokolské v�estran-
nosti � vrchol celoroèního sna�ení, na který se sje-
dou cvièenci z celé republiky, aby ve dvou dnech za-
pùsobili na rozhodèí v gymnastice a pomìøili svoje
síly v disciplínách, které lze pøesnì zmìøit. V sobotu
12. èervna v�ichni absolvovali vìt�inu disciplín,
v nedìli dopoledne zaplavali svoje tratì a odpoledne
vyslechli celkové výsledky. V kategorii star�í �ákynì
III. obsadila Johana Plochá celkovì pìkné 16. místo,
kdy� její nejlep�í disciplínou bylo plavání, kde získa-
la 7. místo. Ostatní dobrá umístìní okolo 12. místa
trochu pokazil dlouhý bìh a akrobacie, pokud v�ak
vytrvá u cvièení, má velkou �anci svoji pozici pøí�tí
rok výraznì vylep�it. V kategorii dorostenky obsadi-
la �tìpánka Hofmanová jako loni dobré 5. místo,
kdy� její nejlep�í disciplínou bylo opìt plavání, kde
získala 1. místo. K bronzové medaili bylo velmi blíz-
ko, ale tentokrát pøeskok a kladina pokazily celkovì
dobré výsledky. Pøi �tìpánèinì pracovitosti a píli by
pøí�tí rok v kategorii �en mohl být pøinejmen�ím
stejnì úspì�ný. Sportovní zařízení

bude zavřené
 Z dùvodu pravidelné roèní odstávky bude celý

areál Sportovního zaøízení mìsta Hoøice uzavøen od
26. èervence do 20. srpna 2010.

Zdroj: Sportovní zaøízení mìsta Hoøice

V Jeřicích to vřelo
V sobotu 3.7.2010 byl za velké úèasti sportovní ve-

øejnosti uspoøádán ji� ètrnáctý roèník neregistrova-
ného turnaje v malé kopané nesoucí název O Pu-
tovní pohár starosty Jeøic XIV. Této kolosální
akce uspoøádané v útulném prostøedí místního
sportovního areálu se zúèastnilo 17 týmù (ve forma-
ci 4+1) rozdìlených dle náhodného losu do tøí sku-
pin. Jednalo se o týmy z Hoøic, Svitav, Hradce králo-
vé, Pardubic, Liberce, Vrchlabí a z na�eho hlavního
mìsta (aha Praha). Z jednotlivých skupin postupo-
vala první ètyøi dru�stva, kdy� první a druhý nejlep�í
postupoval ji� pøímo do ètvrtfinále. Po utkáních v
jednotlivých skupinách mìli hoøiètí pøíznivci sportu
velký dùvod k radosti, nebo� skupinu A (zvaná
,,smrtící ji�ní�) jednoznaènì vyhráli na�i Podlipáci z
Hoøic, ve skupinì B (,,ïábelský sever�) pøesvìdèivì
zvítìzili borci ze Celticu Hoøice a ve skupinì C
(,,krutý mráz z východu�) obsadil tým Global Hoøice
3. místo a bezproblémovì postoupil do dal�ích bojù.
Následné nelítostnì nastavené síto vyøazovacích zá-
pasù dokázala nejlépe absolvovat dvojice soupeøù
CELTIC Hoøice a FC COLT HK. Vyrovnaný finálový
duel, pøi kterém nervóznímu obecenstvu praskaly
nervy jak na bì�ícím pásu, nakonec skonèil po nor-
mální hrací dobì nerozhodným výsledkem 0:0.
V následujícím penaltovém rozstøelu bohu�el CEL-
TIC nepromìnil ano jeden z pokutových kopù, èím�
plaèmo podlehl týmu FC COLT HK 0:2 a celkovì
skonèil druhý (tým Celticu reprezentovali Martin
Marx, Tomá� Lacina , Zbynìk Neèesaný, Dan Tráv-
níèek, Ondra Kramule, Kuba Trejbal a Jindra Kul-
hánek). V boji o tøetí místo nakonec podlehli borci
z AC Plaèice svému hou�evnatému soupeøi Lilith
England v pomìru 3:4. V�emi oblíbení Podlipáci
Hoøice (Leo� Novák, Honza Paroulek, Robert Bøe-
zák, Pavel �i�ka, Petr Homola a Kuba Uher) obsadili
nakonec pouze sedmé místo, kdy� je
v pøedcházejícím penaltovém rozstøelu pøedbìhl i
dal�í hoøický tým Globál Hoøice (Ale� Vávra, Domi-
nik Dufek, Kuba Vestfál, Roman Koøínek, Honza
Stuchlík a Petr �abokrtský). Nejlep�ím støelcem tur-
naje se stal se �esti èerstvými záøezy na holeni Ro-
bert Bøezák a post nejlep�ího gólmana získal bez-
chybný Pavel �i�ka ze Celticu.

  V�ichni zúèastnìní byli nakonec odmìnìni nejen
graficky hezky provedeným diplomem, ale i záslu-
hou �iroké sponzorské obce i velkým mno�stvím pl-
nohodnotných cen a neèekaných pochutin. Vítìzné
dru�stvo dokonce obdr�elo finanèní hotovost ve vý�i
5 000,- Kè. Bezproblémový chod tohoto monstros-
ního podniku probìhl pod patronátem skupiny dob-
rovolníkù, sdru�ených okolo místního �sokolníka�
Zdeòka Rathouského. O trávící trakty soutì�ících i
divákù se vzornì postarala osvì�ovací stanice Ro-
mana Koøínka a Mí�i Volákové.

Sportu zdar V. Kotrbáèek

Mistři aikida vedli
mezinárodní seminář
v Hořicích

Nové noviny - Z Japonska do Hoøic pøiletìli na
pìt dní lektoøi bojových umìní, kteøí tam od støedy
do nedìle vedli ètvrtý roèník mezinárodního semi-
náøe aikido.

 Hlavní postavou byl Koji Yoshida, nositel 7. danu
aikido aikikai, který ka�doroènì vede kurzy napøí-
klad ve Spojených státech, Francii nebo na Ukraji-
nì. Na hoøický semináø, který pod jeho vedením
probíhal ve sportovní hale gymnázia, se sjeli lidé z
rùzných zemí Evropy. 

Koji Yoshida, který je jedním ze tøí hlavních pøed-
stavitelù stylu aikido, vytvoøeného Shoji Nishiem, je
zároveò také dr�itelem 7. danu iaido (cvièení s ja-
ponským meèem) a 7. danu kaligrafie (tradièní
�kola psaní japonského znakového písma). (jn)

Pátek 6. 8. a sobota 7. 8. ve 20:00

Zelená zóna
Adaptace knihy �Imperial Life in the Emerald City:
Inside Iraq�s Green Zone�, bagdádského �urnalisty

Washington Postu Rajiva Chandrasekarana, která z
velké èásti vychází z vlastích zá�itkù autora, by nám
mìla dát nahlédnout do nedávné minulosti války v

Iráku. Konkrétnìji pak do roku 2006, kdy se americká
armáda pokou�ela nastolit prozatímní vládu v okolí

paláce iráckého diktátora Saddáma Husajna.
Mláde�i pøístupný, 115 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Úterý 10. 8. a středa 11. 8. ve 20:00

Muži, kteří nenávidí ženy
Pøed ètyøiceti lety zmizela Harriet Vangerová z

rodinného setkání konaného na ostrovì, který vlastnil a
obýval mocný klan Vangerù. Pøesto�e nebylo Harrietino

tìlo nikdy nalezeno, je její strýc pøesvìdèen, �e �lo o
vra�du, jejím� pachatelem je nìkdo z jeho rodiny.

Rodiny, její� èlenové jsou mezi sebou sice spjati pevnými
pouty, ale která je jinak zcela nefunkèní. K vy�etøení

tohoto pøípadu si proto najme investigativního novináøe
Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná

poèítaèová hackerka Lisbeth Salanderová . Lisbeth
Salanderová je mladá �ena jako vystøi�ená z Tarantino-

vých filmù, s tajemnou minulostí, za kterou se mstí a
která z ní uèinila skuteèného outsidera. Je hackerkou

svìtového formátu - s naprostou samozøejmostí se
pohybuje ve virtuálním svìtì, kde je schopná získat

jakoukoliv informaci, kterou chce. Kromì toho je
neobyèejnì inteligentní a má skvìlou pamì�.

Pøístupný od 15, 152 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Čtvrtek 12. 8., pátek 13. 8., sobota 14. 8.
a neděle 15. v 17.30

Kuky se vrací
Kuky se vrací, film scénáristy a re�iséra Jana Svìráka,

je dobrodru�ný i poetický rodinný pøíbìh, v nìm� ov�em
hlavní role pøebírají hrdinové ze svìta dìtské pøedstavi-
vosti. �estiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze �zdravot-
ních dùvodù� musí pryè i jeho oblíbená hraèka - rù�ový

medvídek Kuky. Kdy� maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, zaène pracovat Ondrova fantazie, v ní�

pro�ívá medvídkovy pøíbìhy v neznámém pøírodním
svìtì. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se

Kuky skuteènì vydal za nejvìt�ím dobrodru�stvím svého
ply�ového �ivota?

Mláde�i pøístupný, 95 minut, èeská pohádka, 70,- Kè

Sobota 14. 8. ve 20:00

Oko nad Prahou
Film Oko nad Prahou je osobním i politickým �ivotopi-

sem Chobotnice neboli projektu pra�ské Národní
knihovny, ale také �ivotopisem zejména posledních let
�ivota autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si

ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal:
vyhrát soutì� a mít jednu lásku. Tímto zápisem,

pøeèteným v úvodu snímku Eli�kou Kaplicky, jakoby
èeský architekt svìtového formátu napsal nejen �scénáø�

svojí závìreèné �ivotní dekády, ale také filmu, který
sleduje dramatický spoleèenský pøíbìh tvùrèí imaginace

a také intimního vztahu mu�e a �eny.
Mláde�i pøístupný, 78 minut, èeský dokument,

65,- Kè

Úterý 17. 8. A středa 18. 8. Ve 20:00

Solomon Kane
Kapitán Solomon Kane (James Purefoy) je mimoøádnì

výkonný zabiják 16. století. Vyzbrojen pistolemi,
maèetami a rapíry on i jeho mu�i hájí èest anglického
království a ukájí krvelaènou �ízeò v bojích na v�ech

kontinentech. Setkáváme se s ním ve chvíli, kdy si klestí
krvavou cestu hordami protivníkù v exotickém mìstì v
severní Africe. Pøevá�ná èást filmu se natáèela v Èeské

republice (v roce 2008) a v jedné z vedlej�ích rolí se
pøedstaví i èeský herec Marek Va�ut.

Mláde�i pøístupný, 104 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Pátek 20. 8. a sobota 21. 8. ve 20:00

Počátek
Pøes v�echna oklepaná kli�é je v Inception tak velká

koncentrace neotøelých nápadù, které jsem jednou chtìl
vidìt na plátnì, �e nemám absolutnì co øe�it. Takhle

chytrý, vrstevnatý, dobøe zre�írovaný a vygradovaný
film se rodí zcela výjimeènì - nevzpomenu si, co by se

Inception v tìchhle ohledech za poslední roky vyrovnalo.
Mláde�i pøístupný, 148 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Úterý 24. 8. a středa 25. 8. v 17:30

Jak vycvičit draka
Pøedlohou k tomuto filmu je stejnomená kniha od

Cressidy Cowellové. Dìj se odehrává na dalekém severu
v dobì vikingù. Ka�dé jejich dítì musí projít zkou�kou,

která v�ak pro nì není �ádným problémem. Dìti odjí�dí
na protilehlý ostrov, kde si mají chytit a následnì
vycvièit svého vlastního draka. Ale ne v�dy to je

jednoduché. O tom se pøesvìdèí hlavní hrdina s ponìkud
slo�itìj�ím jménem: Hiccup Horrendous Haddock III.

Mláde�i pøístupný, 98 minut, èeský dabing, 70,- Kè

Úterý 24. 8. a středa 25. 8. ve 20:00

Predátoři
Legendární zabiják z vesmíru se po dvoudílném

crossoveru s vetøelci vrací na samostatnou dráhu. V
produkci Roberta Rodrigueze vzniká tøetí díl nazvaný

lakonicky - Predátoøi. Devìt lidí rùzného vìku, pohlaví a
národnosti se probudí v d�ungli. Nevìdí, jak sem tam

dostali, neznají se. Jedno ale mají spoleèné - v�ichni jsou
to rození zabijáci - bývalí vojáci, trestanci, dobrodruzi.

Mláde�i pøístupný, 108 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Pátek 27. 8. a sobota 28. 8. ve 20:00

Sex ve Městě 2
Zábava, móda, pøátelstvi´ � nejen toto v�echno znovu
pøiná�í film Sex ve mìstì 2, ve kterém se vrací Carrie

(Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall),
Charlotte (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon).

Poznejte jejich �ivoty a lásky po dvou letech...
Mláde�i pøístupný, 146 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Týden tenisu v Hořicích
V týdnu od 19. do 26. èervence se odehrály na

dvorcích hoøického TC tøi turnaje jednotlivcù. V
úterý a ve støedu se hrál turnaj mu�ù za úèasti 24
hráèù z �irokého regionu, vèetnì zástupcù pra�-
ských tenisových klubù. Za úmorného tropického
poèasí se nakonec vítìzem turnaje stal náchodský
Dopita, který ve finále porazil pøekvapení turna-
je, Krauseho z Nové Paky 6:2 6:3. Pora�enými se-
mifinalisty se stali Bro� z Pardubic a dal�í novo-
packý hráè Matou�. Ètyøhra se stala koøistí do-
mácí hoøické dvojice Jahelka - Makrlík (hostuje u
nás z Pardubic), kteøí ve finále porazili pár Dopita
- Melichárek (Hoøice) 6:3 a 7:5.

Ihned po mu�ích nastoupilo na kurty 12 �en vìt-
�inou z Pardubic a z Hoøic. Vítìzkou turnaje se v
pardubickém finále stala Makrlíková (letos hos-
tuje v Hoøicích), která porazila Tilkeridisovou 6:2
a 6:2. Obì spoleènì vyhrály i turnaj ètyøher, kdy�
ve finále porazily domácí pár sester Peterových ve
dvou setech.

Sobota a nedìle patøila turnaji dorostencù, kte-
rých se pøihlásilo dvacet. Dvouhra se stala koøistí
královéhradeckého Tlapy, který ve finále porazil
Rajse ze Dvora Králové. Ètyøhru vyhrála dvojice z
TC Karlín Kafunìk s Kratochvílem.

V nedìli a v pondìlí se potom hrál turnaj 16 do-
rostenek. Ve finále dvouhry zvítìzila Buøièová z
TC Neridé nad  Vlkovskou 6:1 6:2. Ve finále ètyø-
hry se støetly dvojice Buøièová s Bursovou (Klá-
novice) s párem Drábová a Malá z Hradce Králo-
vé. JK

Úspěchy sokolské všestrannosti

V�em sportovcùm  pøejeme mnoho zdraví a poho-
dy do dal�ího roku, aby pøi  nároèném cvièení i spo-
leèné zábavì získali potøebné dovednosti a sebedù-
vìru, poznali sebe i ostatní, umìli pomoci a dokázali
se spoleènì radovat z úspìchù i pouèit z nezdarù.
V�echny dìti i dospìlé zveme na cvièení v�estran-
nosti i do jiných oddílù, termíny pro pøí�tím �kolním
roce naleznete bìhem  záøí v sokolské vývìsce. Vítá-
me i pomoc rodièù, gymnastù, atletù a zástupcù ji-
ných sportù, ka�dý se mù�e v Sokole uplatnit. Na in-
ternetových stránkách www.sokol.cz nebo
www.sokol.eu mù�ete zjistit více.

V závìru vzpomeòme na smutnou událost z 15.
èervna 2010, kdy nás nav�dy po dlouhé nemoci
opustila MUDr. Hana Vo�enílková, dlouholetá èlen-
ka Sokola. Pøipravovala mnoho souèasných závodní-
kù i cvièencù v letech minulých, leto�ní sokolské
soutì�e sledovala s velkým zájmem, ale svùj tradièní
èlánek ji� napsat nestaèila. Její pomoc, rady, milý
pøístup a chápavý úsmìv nám budou chybìt.

Výbor TJ Sokol Hoøice

Milenci v noci po milování
Ona: �Má� mì rád?�
On: �Ano mám.�
Ona: �Udìlá� nìco pro mì?�
On: �V�echno na svìtì.�
Ona: �Nevyvolávej mì zítra z vlastivìdy.�

Sedí Indián u vodopádu
Sedí Indián u vodopádu a dívá sa na svoji �enu,

jak pere. V tom na �enu spadne z vodopádu ká-
men a zabije ji. 

Z Indiána vyletí: �Uff, uff, u� tøetí praèka, kte-
rou mi znièil vodní kámen!�

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294 k.simona@volny.cz

Věnuji okna
Vìnuji zachovalá výklopná okna jednodílná

v døevìných rámech, zasklená. Výklopná èást má
rozmìry 117 x 202,5 cm. 10 kusù.

Telefon 604 280 086.

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


