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 Hoøické noviny �ádají lep�í poèasí � Ztratil se rù�ový spacák s kytièkami � Hasièi chytili døevìného hada � V Austrálii
pokousal pes �raloka � DéPéHá bude 14 % nebo 20 % nebo 19 % nebo 10 % nebo 17,5 % � Plzeòské pivo má poøád 12° �

S Klokánkem bude zase v Ostromìøi sranda � Kvitová si uplete cop za 26 vteøin � Fatu a Suni se opakovanì páøili �
Nechoïte jen tak, v nedìli je Nábøe�í sochaøù �                                                            Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

SRPEN

Moudrost
Sex bez lásky je jen prázdný po�itek, ale ve srov-

nání s jinými prázdnými po�itky docela ujde. 

Nábřeží se těší
na sochaře,
Ulrich se odstěhoval

Hradec Králové 20.7. - Opìt po roce pøedstaví
úèastníci hoøického sochaøského symposia svá
díla na královéhradeckém námìstí Svobody.
A právì v souvislosti s akcí Nábøe�í sochaøù uvol-
nila své místo pro instalaci nových skulptur socha
Franti�ka Ulricha.

Nové sochy budou námìstí zdobit od 31. èerven-
ce, kdy se uskuteèní slavnostní vernisá�. Trans-
portu výtvarných dìl z Hoøic bude pøedcházet vý-
bìr umístìní jednotlivých soch po uvolnìní mís-
ta, na kterém dosud stálo souso�í Franti�ka Ulri-
cha a sluneèních hodin od Stanislava Hanzíka.
O uvedení námìstí do pùvodního stavu rozhodli
na èervnovém zasedání mìst�tí zastupitelé.  Sou-
èasnì námìstek Josef Krofta zahájil jednání o
vrácení sochy autorovi.

 �Pùvodnì bylo ve høe pøemístìní sochy na jiné
místo ve mìstì. Podle odborníkù i znaèné èásti
veøejnosti v�ak vykazuje konkrétní socha tak sla-
bou výtvarnou a øemeslnou kvalitu, �e by ani na-
vrhované varianty pøemístìní tento problém ne-
vyøe�ily, a vìt�ina zastupitelù tak podpoøila ná-
vrh na její vrácení,� øíká námìstek primátora Jo-
sef Krofta, který se profesnì celý �ivot vìnuje
umìní a kultuøe. Vìcí se zabývaly opakovanì
kulturní komise rady mìsta a výbor pro územní
plánování a rozvoj mìsta, problematika byla øe-
�ena i s odborem hlavního architekta a odbornou
veøejností.

�Jsem rád, �e jsme splnili èást usnesení zastupi-
telstva a vyhovìli tak vìt�inì Hradeèanù,� dodal
primátor mìsta Zdenìk Fink.

Transport pomníku na prozatímní úlo�i�tì pro-
vedla odborná firma, která je pro tento typ trans-
portù poji�tìna. Náklady na pøemístìní pomníku
mìsto vyèíslí a bude uplatòovat v rámci rekla-
maèního øízení. Do vyøe�ení problému si mìsto
poèíná tak, aby nebyla poru�ena autorská práva.

Magdaléna Vlèková, tisková mluvèí MmHK

Hoøiètí skauti z 2. oddílu Jitøenka se letos
v termínu od 1. do 16. èervence utáboøili ve Val-
dovì u Nové Paky. Leto�ní tábor se promìnil na
New Valdov City, kde se prohánìli kovbojové a
kovbojky. V èele stál �erif, který mìl po ruce spra-
vedlivého soudce. Cílem na�í táborové hry bylo
plnit rùzné zapeklité úkoly a za odmìnu jsme od
bankéøe získávali dolary, za které jsme si kupova-
li materiál na stavbu svého maketového mìsteè-
ka.  Postavit novou budovu, nebylo jen tak, ka�dá
budova musela projít kolaudaèním øízením vede-
ným mìstskou radou.

Obèas jsme se z divokého západu vzdálili a vy-
razili na výlet. Prvním výletem byl hrad Pecka,

pøedev�ím oblíbené místní koupali�tì. Druhý vý-
let nás zavedl  do Zadní �dírnice na táboøi�tì,
kde mnoho let táboøil ná� oddíl i celé støedisko.

 Letní tábor je pro dìti pøíle�itostí, kde mohou
prozkoumat své zku�enosti i schopnosti a také
mo�nost, jak jít spolu zase o kousek cesty dál.
Program byl postaven tak, aby dìti nejen odpoèí-
valy, hrály si a sportovaly, ale aby si z tábora od-
nesly neuvìøitelné zá�itky, stejnì jako spokojený
pocit toho, �e nìco dokázaly a strávily èást léta se
svými kamarády. K táboru patøí dru�inové dny,
kdy se �estkou èi dru�inou doháníte v�e, co jste
pøes rok nestihli na schùzkách a junácká praxe,
kdy jsme poslouchali o symbolice, nauèili jsme se

odlévat stopy, uvaøili bylinkový èajíèek èi pøipra-
vili táborový oheò.

Mezi dal�í na�e oblíbené aktivity patøily vodní
pistolky a vodní bitky, kde platilo pouze jen jedno
pravidlo, zmáèet co nejvìt�í poèet lidí.

Tábor skonèil, u� se probouzíme v posteli, ne-
vstáváme na hlídku, na rozcvièku, nejíme venku,
pøipojíme se na poèítaè, zapneme televizi a na ètr-
náctidenní táborový �ivot nám zùstanou jen
vzpomínky. A� nám bude nìkdy smutno, vzpo-
meneme na koupání na Pecce, na slu�bu v kuchy-
ni, na vodní bitvu, na táborovou hru, na táboro-
vou lásku èi hluboké pøátelství a hned nám bude
lépe.                            �pagetka, Lenka Bartoníèková

Jitřenka tábořila na Valdově aneb westernové dobrodružství

Asociace turistických informaèních center ve spo-
lupráci s Deníkem poøádá anketu o nejlep�í infor-
maèní centrum ÈR pro rok 2011. 

Hlasovat mù�ete na stránkách www.denik.cz/in-
focentra kliknutím v mapce na pøíslu�ný kraj,
po nìm� dojde k otevøení seznamu infocenter v kra-
ji. Napravo lze snadno oznaèit pøíslu�né infocent-
rum a dole pak potvrdit tlaèítkem. Anketa probíhá
od 18. èervence do støedy 31. srpna 2011. 

Vyhla�ovatel si pøi zji�tìní jakéhokoliv poru�ení
regulérního zpùsobu hlasování nebo pøi oprávnì-
ném podezøení na spáchání podvodného hlasování,
zejména pøi nestandardním nárùstu poètu hlasù
v nestandardním èase, vyhrazuje právo vyøadit
soutì�ící informaèní centrum ze soutì�e.

Hořické „íčko“ se vážně uchází o umístění
v soutěži o nejlepší (a nejhezčí) infocentrum.

Hlasujte o nejlepší
informační centrum

Hořičtí hasiči odchytili
hada. Byl ze dřeva

Ba�nice - Kuriózní výjezd za sebou mají hoøiètí
profesionální hasièi, kteøí v úterý 19. èervence ráno
zamíøili do Ba�nic, aby v jednom z domù odchytili
hada.

�Pøi pøíjezdu na místo ji� majitelka a její dcera èe-
kaly pøed domem a hasièe informovaly o tom, �e v
jedné z místností se ve stísnìném prostoru pod skøí-
ní nachází asi metr dlouhý had, kterému je vidìt
pouze èást hlavy,� informovala krajská tisková
mluvèí hasièù Martina �ahourková, která souèasnì
objasnila kurióznost výjezdu.

�Poté, co hasièi provedli odchyt, zjistili, �e se jedná
o velmi zdaøilou atrapu. Døevìného hada dali pod
skøíò vnuci majitelky domu.�                                       (ver)

Jak budou vypadat nové
kontejnery na textil

Odlo�ené o�acení a textilie budou pou�ity pro
dal�í výrobky, nositelné obleèení poputuje na
charitativní úèely pro sociálnì slabé obèany. Kon-
tejnery se budou svá�et jednou týdnì, najdeme je
na osmi místech � na parkovi�ti u Penny Marke-
tu, u firmy KarBox v Havlíèkovì ulici, v Riegerovì
ulici u Veèerky, dále na sídli�ti Pod Lipou u výmì-
níku, v ulici Strozziho v blízkosti volejbalového
høi�tì, v �torchovì u gará�í, v �i�kovì u prodejny
Globál a poslední poputuje do Libonic.

Tuto slu�bu poskytují spoleènosti INTREX-
CZECH a DIMATEX CS s podporou ministerstva
�ivotního prostøedí a pro mìsto je bezplatná. 

Zdroj: (ter)

Pozvánka

Nábøe�í sochaøù 2011
Slavnost zveøejnìní instalace soch

z leto�ního hoøického symposia probìhne
v nedìli 31. èervence veèer

na Tylovì nábøe�í v Hradci Králové.
Koncert filharmonie zaèíná ve 21 hodin,

následuje ohòostroj.
Zve Sdru�ení hoøického symposia.

Devátý ročník turnaje
v nohejbalu

Hoøická restaurace U Matou�kù poøádá v sobo-
tu 27. srpna devátý roèník tradièního nohejbalo-
vého turnaje trojic. Zaèátek v 8:30 na volejbalo-
vých kurtech. Startovné obná�í 150,- Kè za èlena
dru�stva. Ve startovném zaji�tìno obèerstvení.
Bude-li pøát poèasí nastane od 18:00 volná zába-
va v zahradì restaurace Na Rù�ku pøi country
muzice z Bìlohradu. Bude i ro�nìná kýta a skvìlé
pivo. Srdeènì zve Ludìk Matou�ek. Informace na
telefonu 608 280 861.

Cyklobus do Krkonoš
jezdí ve čtvrtek,
v sobotu a v neděli

Ji� ètvrtým rokem mù�ete vyu�ít pro letní puto-
vání na kole i pì�ky Krkono�ské cyklobusy.

Do Hoøic zají�dí cyklobus ka�dý ètvrtek,
sobotu a nedìli v 7:15 a pokraèuje dál
do Vrchlabí (pøes Miletín, Kuks, Dvùr
Králové � ZOO, Mostek, Hostinné) v ob-
dobí od 1. èervence do 28. srpna. 

Zde je mo�ný pøestup na linku smìr Horní Malá
Úpa, Pomezní Boudy a �pindlerùv Mlýn,
�pindlerovka v 9:15. Zpáteèní odjezd z Vrchlabí
v 18:25 hodin. Leták s dal�ími informacemi a
kompletními jízdními øády je k dispozici zdarma
v Informaèním centru, èi ke sta�ení na
www.horice.org.

Spoj lze vyu�ít jako pøímé spojení napøíklad do
zoologické zahrady ve Dvoøe Králové èi do Kuksu.

www.horice.org

Nové kontejnery jsou bílé a budou v Hořicích
rozmístěny prý co nevidět.
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Policejní zpravodajství

Kriminalisté dopadli
muže, kteří kradli
v miletínském zámku

Rekreaèní chaty a chalupy se staly na jaøe leto�ní-
ho roku �rájem� pro trojici mu�ù z Hoøicka. První
objekt, do kterého se vloupali, byla v nedìli 6. bøez-
na rekreaèní chalupa v Úhlejovì. Uvnitø v�e nejdøíve
øádnì prohledali a poté v obývacím pokoji odcizili
LCD televizor, v kuchyni ponorný tyèový mixér
Moulinex, digitální kuchyòské váhy a z lo�nice si
pak odnesli staré elektronkové rádio. Nakonec se
pøes pùdu dostali do pøístøe�ku, kde se jim hodila
motorová travní sekaèka Oleo-Mac, køovinoøez a
dal�í zahradní technika. Nakradené vìci si odvezli
vozidlem Volkswagen Polo. O dva dny pozdìji na-
v�tívili chalupu v Rohoznici, následoval dùm v Os-
tromìøi a rekreaèní objekt v Dob�i.

Naèerpané zku�enosti z jednotlivých vloupání zú-
roèili v noci na ètvrtek 24. bøezna v Miletínì, kde si
troufli vniknout do místního zámku. V kanceláøi od-
cizili stolní poèítaè a notebook, z expozice pak døe-
vìné loutky, obrazy, betlémové figurky a dal�í expo-
náty v celkové hodnotì 320 tisíc korun.

Poté se vrátili zpìt ke svým oblíbeným �rekreaè-
kám�. Na zaèátku dubna se vloupali do chalupy v
Horní Nové Vsi, následovaly objekty v Tøebnou�e-
vsi, Lánech, Ostromìøi, Lukavci, Chlumu a jako po-
slední pøi�la na øadu chalupa v Sobèicích.

S ka�dou úspì�nì provedenou akcí jim rostlo se-
bevìdomí, které je nakonec zradilo. Pøestali být toti�
ostra�ití a zanechávali po sobì neuvìøitelné mno�-
ství stop, které zku�ené jièínské kriminalisty doved-
ly a� k nim. V�ichni tøi mu�i ve vìku od pìtadvaceti
do tøiaètyøiceti let nikde nepracovali a �ili jen z lupu,
který prodávali v bazarech a na rùzných burzách.
Tam také bohu�el skonèila i díla z miletínského
zámku.

Dva z nich ji� kriminalisté zadr�eli a tøetímu jsou
na stopì. Je jen otázkou èasu, kdy se i on bude zpo-
vídat ze svých èinù. Bìhem dvoumìsíèního pùsobe-
ní se èlenové partièky v rùzném slo�ení vloupali do
12 chalup, jedné dílny a miletínského zámku. Celko-
vá �koda, kterou svým jednáním zpùsobili, byla vy-
èíslena na bezmála tøi ètvrtì milionu korun. Povede-
né trojici hrozí za trestné èiny kráde�e, poru�ování
domovní svobody a po�kození cizí vìci trest odnìtí
svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Policie dopadla i třetího
zloděje ze zámku

Jièínsko - V policejních poutech skonèil v úterý
12. èervence i tøetí z povedené party, kterému byli
kriminalisté na stopì. Jedná se o sedmadvacetile-
tého mu�e z Hoøicka, který si stejnì jako jeho dva
kumpáni vyslechl obvinìní z trestných èinù krá-
de�e a poru�ování domovní svobody, za co� i
jemu hrozí trest odnìtí svobody a� na osm let.
Dopustili se na jaøe vykradení nìkoli-
ka rekreaèních chalup a banda v bøeznu øádila i v
miletínském zámku.

Na základì rozhodnutí soudce Okresního soudu
v Jièínì skonèil ve vazební vìznici v Hradci Krá-
lové, kde si pomalu zvyká na vìzeòskou stravu.

Policie varuje: nevěřte
lákavým nabídkám

Jièín � Dva neuvìøitelné pøípady se staly v úte-
rý, �etøí místní policisté.¨

K prvnímu z nich do�lo kolem desáté hodiny do-
polední na dvoøe jedné z firem v Raisovì ulici.
Star�ího pracovníka zde oslovili tøi mu�i snìdé
pleti s tím, �e vlastní agenturu na vymáhání dlu-
hù, a tudí� mají mo�nost levnì sehnat elektroni-
ku. Jejich nabídka se oslovenému mu�i zamlou-
vala a hned se s nimi dohodl na koupi notebooku
za 3 tisíce korun.

Nakonec s nimi nastoupil do jejich vozidla
�koda Favorit tmavì modré barvy a v�ichni odjeli
na Lidické námìstí, kde zastavili a jeden z posád-
ky ode�el pro poèítaè. Po chvíli se v�ak vrátil s
tím, �e stojí ètyøi tisíce korun. I s touto cenou
koupìchtivý mu� souhlasil a nechal se dovézt ke
svému známému, od kterého si pùjèil tisícikoru-
nu.

Poté opìt krou�ili po Jièínì, a� dojeli zpìt na Li-
dické námìstí, kde �zákazník� s jedním z povede-
né trojice vystoupil a èekal, a� mu zbo�í pøivezou.
V té chvíli u� pojal podezøení, �e se zøejmì stal
obìtí podvodníkù. A nemýlil se. Nakonec i ten,
který s ním vystoupil, zmizel a u� se nevrátil.

Zøejmì stejná trojice mu�ù operovala v Jièínì i v
odpoledních hodinách, pouze s tím rozdílem, �e
nejezdila favoritem, ale felicií. V tomto pøípadì
dobìhli mu�e v Ruské ulici, kde mu pro zmìnu je-
den z nich nabízel mobilní telefon za 2 tisíce ko-
run. Opìt �lo o léèku.                                                 (kle)

Krádež prvotelky
V pondìlí 11.7. vyjeli mu�i zákona do kravína,

kde z volnì pøístupného výbìhu zmizela kráva
Hol�týnského skotu. Byla tu ustájena s dal�ími
252 straèenami. Dvouapùlletá prvotelka byla dle
záznamu naposled podojena v pondìlí 20. èerv-
na, od té doby ji nikdo nevidìl. Kde zvíøe v hod-
notì 35 tisíc skonèilo, zji��ují novopaètí policisté,
kteøí pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e.

Kolik stojí nové lampy
na Gothardě

Vandalové nebo sbìraèi drahých kovù?
V ka�dém pøípadì velký problém pro mìstskou

pokladnu. Ve fotogalerii si ka�dý mù�e prohléd-
nout �výsledky práce� tìchto spoluobèanù.

V poslední dobì probìhly v Hoøicích dvì vlny.
První byla vyèíslena na èástku 28 500 Kè
a proto�e pachatelé byli odhaleni, bude Mìsto vy-
máhat èástku po nich. Pachatelé �druhé vlny� za-
tím dopadeni nebyli, a tak èástka pøesahující
40 000 Kè jde na vrub nás v�ech. Jen pro zajíma-
vost by tato suma staèila na vybudování více ne�
30 m nového chodníku. Oprava po�kozené do-
pravní znaèky nás stojí nejménì 500 Kè, lampy
veøejného osvìtlení 2000 Kè, oprava nového
osvìtlení na Gotthardì 6-8000 Kè, v�dy podle
rozsahu po�kození. Jsou to peníze nás v�ech a tak
by mìlo být témìø povinností se k tìmto vìcem
chovat jak nále�í a v pøípadì jejich po�kozování
zasáhnout nebo zavolat Mìstskou policii na èíslo 
737 445 336.                Zdroj: www.horice.org /MB

Nízkoprahový klub PoHoDa v Hoøicích funguje ji�
2 roky. Jedná se o zaøízení urèené dìtem a mladým
lidem ve vìku od 10 � 21 let, kteøí se nacházejí
v obtí�né �ivotní situaci. V klubu si mohou mladí
lidé popovídat o svých starostech i radostech, najít
pomoc v tí�ivých �ivotních situacích, nauèit se nìco
nového a najít si tøeba nové pøátele.

Za celé dva roky si cestu do klubu na�lo asi 200
dìtí a mladých lidí. Dennì jich do klubu pøichází
zhruba 15. V prùbìhu své existence pro�el klub nì-
kolika zmìnami � rozrostl se poèet pracovníkù, pro-
story klubu se kompletnì zrekonstruovaly, vybavily
novým nábytkem a i dìti, které klub pravidelnì na-
v�tìvují, se více samy zapojily do úprav prostor. Oz-
dobily si zdi klubu svými siluetami, ke kterým si pøi-
psaly rùzné vzkazy. V prùbìhu letních prázdnin by
mìl do klubu novì pøibýt i kuleèník. Dal�í novinkou
jsou nové webové stránky klubu. Na jejich podobu
se mù�ete podívat na adrese www.pohoda-klub.cz.

Prùbì�nì se také obmìòuje i slo�ení skupiny dìtí,
které do klubu chodí. Nìkteøí nav�tìvují klub od
jeho otevøení, jiní chodí jen po urèitou dobu. Jsou i
tací, kteøí se pøijdou do klubu podívat jen jednou a
víckrát nepøijdou. I pøesto ale PoHoDa plní svoje
poslání, nebo� si do klubu nacházejí cestu stále noví
mladí lidé, kteøí slu�by klubu potøebují a vyu�ívají.

V PoHoDì probíhají rùzné akce. Mezi pravidelné
akce patøí úterní pokec s paní uèitelkou, bìhem kte-
rého si mohou u�ivatelé klubu nejen postì�ovat na
�kolu a uèitele, ale jeho souèástí je i douèování. Dal�í
pravidelnou akcí je skupinové povídání na témata,
která dìti a mladé lidi zajímají (napø. bezpeèné se-
znamování pøes internet, kouøení, alkohol, drogy,
bezpeèný sex, apod.). Tato témata mají výchovný,
vzdìlávací a preventivní charakter. Dal�ími akcemi
jsou rùzné výtvarné workshopy, výlety, exkurze a
letní dìtský tábor.

V poslední dobì to v�ak v PoHoDì �ije fotbalem.
PoHoDa má svùj fotbalový tým, který vznikl

Dva roky PoHoDy v Hořicích
z vlastní iniciativy jejich u�ivatelù. V leto�ním roce
se fotbalový tým NZDM PoHoDa zúèastnil dvou fot-
balových turnajù a odehrál nìkolik pøátelských
utkání. Nejvýznamnìj�ími a nejvíce lákavými jsou
pro hráèe PoHoDy pøátelská utkání hraná s panem
starostou a zastupiteli mìsta. Aèkoli mají hráèi na
svém kontì prozatím dvì prohry, jedná se o utkání,
která jsou hodnì vyrovnaná a která si v�ichni zú-
èastnìní skvìle u�ívají. A i kdy� hráèi PoHoDy dva-
krát prohráli, nevzdávají se nadìje, �e tým pana sta-
rosty a zastupitelù mìsta ji� na podzim v dal�ích
plánovaných zápasech porazí.

Klub je souèástí individuálního projektu Slu�by
sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt
je financován z prostøedkù ESF a státního rozpoètu
ÈR prostøednictvím Operaèního programu Lidské-
ho zdroje a zamìstnanost. Dále na jeho provoz pøi-
spívá Mìstský úøad Hoøice.

Zdroj: pracovnice NZDM PoHoDa

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

VHODNÉ I KE SKLADOVÁNÍ

Několik hlavních
důvodů, proč se mění
webové stránky

1. Hlavním dùvodem pro takto razantní zmìnu we-
bových stránek byla nepøehledná navigace na tìch
pùvodních. Hoøický web se v prùbìhu èasu rozrostl
o velké mno�ství informací, které se rùznì pøidávaly
a laicky øeèeno lepily na ji� existující stránky. Vý-
sledkem byl ne zcela pøehledný �chumel� stránek.
Nynìj�í navigace je rozdìlena do 4 hlavních sekcí. V
ka�dé jsou vidìt nejnav�tìvovanìj�í odkazy, které
byly vybrány na základì pøedchozích zku�eností
a statistik.

2. Dal�í zmìnou jsou mìnící se fotografie
na úvodní stránce, které poutavì upozorní
na aktuální informace � události, které se budou
konat o nacházejícím víkendu (plní funkci pozván-
ky), fotogalerie z ji� probìhlých akcí apod. Vyøe�il
se tak problém pùvodních stránek, kde bannery
(upoutávky) na dùle�ité akce byly umístìny nad ce-
lými stránkami, a to ponìkud provizornì.

3. Na první pohled asi nejviditelnìj�í zmìnou pro-
�el design stránek, který je nyní velmi jednoduchý.
Barevnost odkazuje nejen na Hoøice jako mìsto ka-
menné krásy, souèasnì ale dává vyniknout mìnícím
se fotografiím v záhlaví webu. Souèasnì design
webu respektuje souèasné trendy.

4. Nové stránky doznaly vylep�ení také v sekci Vol-
ný èas / turista, kde pøibyly nové stránky (koupání,
ly�ování, tipy na výlet), které jistì vyu�ijí nejen ná-
v�tìvníci mìsta, ale i obèané Hoøic.

5. Staronová je i mo�nost vést moderované diskuze
k tématu daného èlánku. Tím dáváme prostor veøej-
nosti vyjádøit svùj názor. Moderovaná diskuse zna-
mená, �e komentáø ke èlánku musí být nejprve au-
torizován správcem webových stránek. Dùvod je
prozaický, redakce ruèí za ve�kerý obsah zveøejnìný
na webových stránkách, tedy i v diskuzích (objevuje
se tak napø. problém s u�íváním vulgarismù).

Vìøíme, �e se nové webové stránky budou
náv�tìvníkùm líbit a �e ocení jejich novinky

i pøehlednost.
Redakce horice.org /MB

Za ka�dý zakoupený kus
zubní pasty

Elmex a Meridol
od 1. srpna 2011 do vyèerpání zásob

DÁREK ZDARMA
Nabízíme také �iroký sortiment ústních vod

a prostøedkù ústní hygieny v akci

Mìsíc zdravých zubù

Lékárna Agnes

Minulý týden se výraznì zmìnily oficiální hoøic-
ké stránky www.horice.org a zaèalo se o tom pilnì
diskutovat. Nìkterým se nové øe�ení líbí, jiným
nikoliv.K vìci se vyjádøili i jejich tvùrci:

Likvidace stavební suti
není zadarmo

Mìsto Hoøice se sna�í zachovat u�iteèné slu�by
pro své obèany, ale zároveò se musí chovat jako øád-
ný hospodáø. Vzhledem k velkému nárùstu mno�ství
odlo�ené suti v TS Hoøice muselo mìsto pøijmout
opatøení � zavedení symbolického poplatku za její
likvidaci.

Su� je nutné vytøídit, rozdíl v cenì vytøídìné
a nevytøídìné suti je 1128 Kè za tunu. Pokud likvi-
dujeme vytøídìnou su�, likvidace jedné tuny stojí
420 Kè, ale tuna nevytøídìné suti 1548 Kè!

Od 23.7.2011 èiní poplatek pøivezené vytøídìné
suti (malta, cihla, kamení�) na vozíku do 250 kg
100 Kè, vozík do 500 kg 150 Kè. TS Hoøice nemají
váhu a její drahé poøízení by se promítlo do ceny,
není proto mo�né dová�et su� na nákladních auto-
mobilech! Vytøídìná su� znamená zbavit ji kabelù,
lepenky, umìlé hmoty, polystyrénu, trubek apod.

Doposud bylo mo�né ulo�it su� zdarma hlavnì z
dùvodu, aby ji obèané nevyvá�eli do lesa nebo
na èerné skládky. Doufáme, �e ji budou lidé stále vo-
zit do TS Hoøice, proto�e i tak jde o symbolickou
èástku vzhledem k té skuteèné.

Lidem, kteøí potøebují odvézt vìt�í mno�ství suti,
nabízíme mo�nost pøistavení kontejneru.

Ceník dal�ích slu�eb TS Hoøice najdete na http://
www.tshorice.cz/cz/cenik-sluzeb/

www.horice.org MK

Prosba o spolupráci
Nizozemský obèan Harry Schutjes pátrá po

svých vzdálených pøíbuzných, potomcích kováøe
Aloise Pavlíka (1844-1887),  z Bøezovic èp. 20.

Zajímá jej, zda nìkteøí �ijí a také, zda bøezovická
kovárna je�tì existuje. Mù�ete-li pomoci, ozvìte
se hoøickému muzeu (493 624 497).
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SLOUPKY STAROSTY

Hlavou tøí slouèených hoøických støedních �kol
se stala Hana Richtermocová a od prvního srp-
na se ujímá funkce. Jièínský deník se jí zeptal,
jak se do øeditelského køesla tì�í a co se slouèe-
nými �kolami zamý�lí.

Otázky kladla Tereza Èerná:
O co se v nové funkci budete prvotně snažit?

Dùle�ité je dokázat tyto tøi stávající subjekty
spojit v jeden funkèní celek tak, abychom spoleè-
nì dobøe vycházeli, a to jak zamìstnanci, tak i
�áci. Nebude to asi lehké vzhledem k tomu, �e v
minulých letech si byla zaøízení spí�e konkurenty.
Chci také usilovat o to, aby na �ádném studijním
oboru nedo�lo k poklesu úrovnì vzdìlávání.
Jak to bude ve škole 1. září vypadat?

Oficiálnì nastupuji do funkce 1. srpna. Nejdøíve
bych tedy s mou koncepcí ráda seznámila své zá-
stupce, kteøí budou øídit edukaci na jednotlivých
èástech �koly. Urèitì bude ale potøeba zaèít brzy s
postupným vyklízením zadní èásti budovy gym-
názia. Do budoucna by se výuka z tohoto zaøízení
mìla pøesunout na obchodní akademii, ideálnì i
na zemìdìlskou �kolu. Ka�dopádnì, a� dojde k ja-
kýmkoliv zmìnám nebo pøesunùm, nebude to ná-
hle, ale v prùbìhu �kolního roku. Stále se je�tì
nabízejí nìkteré alternativy, je� budou pøedmì-
tem dal�ího jednání.
Co se stane s domovy mládeže obchodní
akademie a zemědělky?

Pokud budou naplnìny alespoò z takové èásti
jako v dne�ní dobì, to znamená kolem 70 a� 80
procent, tak budou urèitì zachovány. Pokud ale
budou ubývat studenti, kteøí �ádají ubytování,
mù�e dojít k jejich redukci. V rámci doplòkové
èinnosti se budeme sna�it i o spolupráci s dal�ími
subjekty.
Zrušení některých oborů s sebou musí jistě
přinést i personální změny.
Kolik zaměstnanců bude propuštěno?

Jeliko� od záøí zde bude v úhrnu o nìkolik tøíd
ménì, musíme se rozlouèit s nìkolika kantory.
Øe�ení je èásteènì v tom, �e výpovìï ji� pøed nì-
kolika mìsíci pøedali øeditelé bývalých subjektù,
nìkteøí uèitelé mìli zase smlouvu na dobu urèi-
tou. Jiní pedagogové budou operativnì pøesunuti
na jiná pracovní místa v rámci nové �koly. Dojde
také k úsporám u provozních zamìstnancù.

Jedním z hlavních důvodů sloučení hořických
škol jsou peníze. Kolik vlastně kraj ušetří?

Jedna z hlavních polo�ek je nájem za budovu
gymnázia, kterou vlastní mìsto. Tady jde o èástku
800 tisíc korun. U�etøí se také na platech propu�-
tìných pracovníkù. Letos úspory tolik viditelné
nebudou, pøí�tí rok se v�ak èástka mù�e pohybo-
vat kolem 1,5 milionu korun.
Sloučení škol a zrušení gymnázia brala hořická
veřejnost jako prohru po nerovném boji
s krajem, ale stalo se. Má takový velký subjekt
poměrně nesourodých škol nějaké výhody?

Zkusme se na to podívat z jiné stránky. I kdy�
budou �koly slouèeny do jakéhosi velkého celku,
významným pozitivem je to, �e v�echny budou za-
chovány. Klidnì se mohlo stát, �e zaøízení s
nejmen�ím poètem �ákù by bylo zru�eno úplnì.
Jsem vdìèná za to, �e Hoøicím byla dána alespoò
tato �ance. Vedení takovéto �koly a vlastnì
i politika není o hledání rozporù, ale o hledání
mo�ného, o nalézání spoleèných východisek vèet-
nì shodných závìrù, o tom to pøesnì je.
Nepotře se tím ale tradice jednotlivých vzdělá-
vacích zařízení? Obchodní akademie slavila
před pár lety dokonce 110 let.

To je pravda, ale kdy� se podíváme blí�e do his-
torických materiálù, zjistíme, �e také akademie
nepùsobila pod touto hlavièkou po celou dobu.
Nìkolikrát byla zru�ena a nahrazena dopravní
�kolou, drogistickým uèili�tìm a podobnì. Tím
chci øíct, �e Obchodní akademie mìla také svùj
vývoj a musela projít mnohými peripetiemi. Nyní
se ale neru�í, existuje dál, a i kdy� bude fungovat
jako èást celku, mù�e si ponechat èásteènì svoji
identitu.
Jaký máte názor na optimalizaci ve školství?

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí populaèní køivka,
tak se nic jiného ani oèekávat nedá a musí dochá-
zet k urèité regulaci, aby se nestalo, �e v jedné tøí-
dì bude jen nìkolik studentù.
Prvního srpna oficiálně nastupujete, na co se
těšíte nejvíce?

Hlavnì na komunikaci s lidmi, se kterou u� ze
svých bývalých pozic zku�enosti mám. Tì�ím se i
na práci se studenty. Zároveò je pro mì velkou
výzvou uvést �kolu k �ivotu.

Zdroj: Jièínský deník, Tereza Èerná

KONTEJNERY NA SBĚR
NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU

Na odbor �ivotního prostøedí se obrátila firma,
která se zabývá sbìrem nepotøebného textilu, s
nabídkou rozmístìní nìkolika kontejnerù. Tato
firma s podporou Ministerstva �ivotního pro-
støedí zaji��uje pro obèany umístìní kontejnerù
na sbìr této suroviny. Tento sbìr slou�í k dal�í
separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytøídìné odìvy a textilní materiály se recyklují
a dále pou�ívají pro výrobu èistících plachetek,
netkaných textilií a dal�ích. Èást o�acení, vhod-
né k dal�ímu no�ení, se v rámci charitativního
vyu�ití vìnuje jako pomoc pro sociálnì slabé a
potøebné v krizových situacích. Tímto sbìrem a
následnou recyklací v�ichni pøispíváme ke zlep-
�ení �ivotního prostøedí ve mìstech. Kontejnery
na sbìr textilu jsou bílé barvy s oznaèením TEX-
TIL. Ka�dý kontejner obsahuje návod k pou�ití a
popis co do kontejneru patøí a co nikoliv.

Firma DIMATEX CS poskytuje tyto slu�by ji� v
mnoha mìstech: Liberec, Jablonec n.N., Tur-
nov, Mladá Boleslav, Jièín, Láznì Bìlohrad a
dal�ích. V Jièínì bylo za dva mìsíce, kdy jsou
kontejnery pøistaveny, odvezeno 15 tun textilní-
ho odpadu.

Slu�ba je pro mìsto bezplatná. Mìsto pouze
poskytne prostor pro umístìní kontejnerù a fir-
ma zajistí kontejnery a pravidelné vyvá�ení tex-
tilního odpadu. V rámci mìsta Hoøic se poèítá s
rozmístìním cca 8 kontejnerù. Samozøejmì by-
chom rádi èasem získali tìchto kontejnerù více,
abychom si nemuseli mnohdy opakovat  na�e
známé �kam s ním?� Rada mìsta Hoøice schvá-
lila uzavøení smlouvy o rozmístìní kontejnerù.
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO
VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ ŠIPKOVÝ
SVAZ

Ve dnech 24.-26.6.2011 probìhlo v DK Koruna
v Hoøicích zakonèení východoèeské �ipkové se-
zóny. Místní Východoèeský oblastní �ipkový
svaz poøádá ka�doroènì nejvìt�í �ipkovou akci v
severovýchodních Èechách s rozpoètem více ne�
300.000 Kè. �ipkový svaz se sídlem Palackého
nám., Hoøice, zastoupený pøedsedou Janem
�ubrem, pøedlo�il mìstské radì �ádost o finanè-
ní pøíspìvek na èásteènou úhradu nákladù za
pronájem sálu v DK Koruna a nákup sportov-
ních pohárù.

Rada mìsta Hoøice schválila �ipkaøùm finanè-
ní pøíspìvek ve vý�i 5.000 Kè.
ARTROSA OPĚT ZAKONČÍ LETNÍ SEZONU
NA DACHOVECH

Stalo se ji� tradicí, �e vìhlasná skupina hoøic-
kých mu�oretù organizuje �Rozlouèení s prázd-
ninami na hoøickém koupali�ti Dachova�. Roz-
louèení se tentokrát uskuteèní dne 3. záøí 2011.
Akce, která se letos doèká tøetího pokraèování,
je urèena pro �irokou veøejnost. Pozvánka bude
vèas publikována na internetu i v Hoøických ob-
èasných novinách. Tématem celé akce bude:
�Dachova ve 30. letech�.

V pøede�lých dvou roènících mìla akce velký
ohlas, a proto�e se zúèastnilo i mnoho dìtí, roz-
hodl se poøadatel, kterým je právì taneèní usku-
pení ART rosa, uspoøádat v leto�ním roce dobo-
vé soutì�e pro dìti. K poslechu bude hrát hoøic-
ký AKUSTIC BAND.

Rada mìsta se rozhodla tuto akci finanènì
podpoøit.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST
KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ

Rada mìsta Hoøice schválila finanènì podpo-

øit èinnost krou�ku mladých hasièù, který je vel-
mi zodpovìdnì veden jejich vedoucí Vìrou Bíl-
kovou. Na�i mladí po�árníci se pravidelnì úèast-
ní na soutì�ích v po�árním sportu a dosahují
dobré výsledky.

V krou�ku mladých hasièù je pøipravována
nová generace po�árníkù, která se uèí pomáhat
øe�it krizové situace, do nich� se mnohdy dostá-
váme v souvislosti s neposlu�nými pøírodními
�ivly.
KLIDOVÁ ZÓNA V ULICI SADOVÁ
U TENISOVÉHO HŘIŠTĚ

Na základì pøipomínek nìkterých obèanù, na
odstranìní kvìtináèù z ulice Sadová, se rada
mìsta zabývala zprùjezdnìním této ulice, která
sousedí s tenisovými kurty.

Vzhledem k tomu, �e se jedná o klidovou zónu
mìsta, vyu�ívanou vozíèkáøi, ma�oretkami a di-
váky tenisu, není vhodné tuto ulici zprùjezdnit.

�i�kovu ulici se nám podaøilo v rámci evrop-
ského projektu Mìsto bez bariér uvést do stavu,
kdy majitelé nemovitostí ji� nejsou zatì�ováni
pøi prùjezdech automobilù otøesy a ulice není ni-
kterak zatì�ována nadmìrným provozem.

Rada mìsta Hoøice schválila, aby ulice Sadová
byla klidovou zónou, bez prùjezdu motorových
vozidel.
KLUB KLOKÁNEK V JANDEROVĚ ULICI

Rada mìsta odsouhlasila vysly�et �ádost Asoci-
ace rodièù a pøátel zdravotnì                    posti�e-
ných dìtí v ÈR, o.s. Klub Klokánek a pronajmout
opu�tìné prostory v pøízemí po peèovatelské
slu�bì tomuto sdru�ení. Prostory bývalé peèova-
telské slu�by mají bezbariérový pøístup a pøileh-
lé pozemky jsou velmi vhodné pro èinnost Den-
ního centra sociálních slu�eb zdravotnì posti�e-
ných dìtí. Vý�e nájemného bude stanovena dle
platné smìrnice o sazbách z nebytových prostor
ve vlastnictví mìsta. Smlouva bude uzavøena na
dobu 15 let s úèinností od 1.8.2011. Dùvodem pro
uzavøení dlouhodobé nájemní smlouvy bylo ne-
vylouèit obèanské sdru�ení Klokánek od mo�-
nosti získání dotací na opravy, údr�bu a provoz
budovy.
UKONČENÍ PROJEKTU MĚSTO BEZ BARIÉR

Nechce se tomu ani vìøit, ale sedmimílovými
kroky se nám pøibli�uje zakonèení evropského
projektu �Mìsto bez bariér�. Projekt, který obsa-
hoval 64 stavebních objektù, a který nejen zpøí-
stupnil øadu jinak nepøístupných míst pro vozíè-
káøe a tìlesnì posti�ené, neodvratnì pøichází do
svého finále. Tento týden bylo dokonèeno klade-
ní asfaltových povrchù od Ústavu pro tìlesnì po-
sti�ené po novì vzniklé parkovi�tì u fotbalového
høi�tì TJ Jiskra Hoøice. Do úplného konce pro-
jektu nám zbývá dodìlat úpravy vstupù do Mìst-
ské nemocnice Hoøice, bezbariérové vstupy a
úpravy budoucího klubu dùchodcù na poliklini-
ce II a rekonstrukce Komenského ulice, kde nám
dokonèení této èásti projektu komplikuje nepøí-
znivé poèasí posledních dní. Právì zrekonstruo-
vaná

Komenského ulice by mìla být tøe�nièkou na
dortu celého projektu. Harmonogram ukonèení
prací na rekonstrukci jedné z na�ich nejstar�ích
ulic nám øíká, �e Komenského by mìla být do-
konèena do konce prázdnin. To v�e za pøedpo-
kladu, �e poèasí k nám bude výraznì shovívavìj-
�í, ne� v uplynulých dnech.

Slavnostní zakonèení projektu bude probíhat
v prostoru na Gothardì u Riegrova obelisku
pravdìpodobnì 22. záøí.

Ivan Dole�al

STØÍPKY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA  13.07.2011

Grafika, kterou vytvořil František Koubek pro první výroční zprávu hořického gymnázia (1946).
Jakoby už tenkrát tušil, jak se jednou osudy hořických škol zapletou a propletou.

Nová práce je pro mě výzvou
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HURÁ PRÁZDNINY
Dne 25.6.2011 poøádal Klub Maják Hoøice o.s.

ve spolupráci s Mìstem Hoøice a II. skautským
oddílem Jitøenka Hoøice akci nazvanou Rozlou-
èení se �kolním rokem aneb hurá na
prázdniny. Zábavné odpoledne ve Smetano-
vých sadech v Hoøicích bylo urèeno nejen pro èle-
ny klubu, ale hlavnì pro veøejnost. Letos jsme
uspoøádali ji� II. roèník a nejvìt�ím pøáním nás
organizátorù bylo, aby se leto�ní akce povedla
alespoò stejnì úspì�nì jako loni.

Pro dìti byly pøipraveny soutì�e, kde prokazo-
valy svou zruènost a dovednost, kromì chození
na chùdách, házením na terè, skládání puzzle,
shazování ku�elek, si dìti také vyrábìly hraèku,
tak�e si domù ze sadù odná�ely princezny, zvíøát-
ka, stra�idýlka a dal�í postavièky podle vlastní
fantazie. Za ka�dý splnìný úkol dostaly dìti ma-
lou odmìnu a razítko na kartièku a po splnìní
v�ech disciplín balíèek sladkostí a medaili. Pøí-
jemným pøekvapením oproti loòsku byla dlouhá
lanová dráha a malování na oblièej, které organi-
zaènì zaji��oval II. skautský oddíl Jitøenka Hoøi-
ce. Dále si dìti mohly zaskákat na trampolínì, vy-
zkou�et obøí bublifuk a zakoupit tombolu,
ve které vyhrával úplnì ka�dý. Zpestøením bylo
vystoupení ma�oretek z DDM v Hoøicích a celým
programem provázel hudebnì i vtipným slovem
DJ Kamil. Poèasí se pøece jen nakonec vydaøilo,
svítilo sluníèko, sem tam nìjaký ten mráèek, ale
soudì dle ��astných výrazù dìtských tváøí, pro
které hlavnì to celé bylo uskuteènìno, se akce
skuteènì vydaøila.  Na dobrovolném vstupném se
vybralo  1965 Kè a stejnì jako výtì�ek z tomboly
bude pou�it na psycho-rehabilitaèní pobyt dìtí se
zdravotním posti�ením pod stanem.

Celá tato akce by se nemohla uskuteènit bez fi-
nanèní podpory Mìsta Hoøic a hmotné a finanèní
podpory sponzorù: Jana Hátlová � Tabák,  Auto-
Moto Bure�, Jiøí Slavík � MikroS, STRIX Hoøice,
s.r.o., Hraèky Hoøice � Petra Karasová, Lékárna
AGNES, KERAMOART � Hana Barto�ová, SUSY
s.r.o. DROGERIE, Koloniál � Koøínková Renata,
Lékárna Niké, Hoøická cukrárna, Kooperativa
a.s., Briliant -nábytek  Jaroslav �ubrt, �maspol,
�vamberg  potraviny, Kvìtiny EVA � Soukupovi,
Kubi�tovy hoøické trubièky � Janka a organizaè-
ní pomoci II. skautského oddílu Jitøenka. Tímto
bychom v�em rádi podìkovali za pomoc.

Tato akce u� se pomalu stává tradicí a tak  u�
teï pøemý�líme o programu na dal�í roèník.

V�em pøejeme hodnì sluníèka a krásnì pro�ité
prázdniny.

Helena Hindrová,  www.klubmajak.cz

MY SE NENUDÍME
U� se pomalu stává tradicí, �e první pátek

v èervenci si èlenové Klubu Maják Hoøice vezmou
stany, spacáky, karimatky a vyrazí do Tereziných
Darù stanovat. Tak tomu bylo i letos, kdy 1. 7.
2011 v odpoledních hodinách zaèaly na zahradì
rodinného domu vyrùstat stany. Kdy� v�ichni do-
stavìli svá doèasná obydlí, mezi kterými se letos
objevilo i indiánské týpí, opekli jsme si na ohni
buøty. Pøed spaním se je�tì dìti jako správní indi-
áni vykoupaly � v tomto pøípadì v krytém bazé-
nu.

V sobotu, hned po snídani, jsme mìli pro dìti
pøipravené výtvarné dílny, které jsou souèástí
programu Celoroèní èinnosti ve volném èase dìtí
a mláde�e pod názvem Tvoøíme a Plaveme, reali-
zovaný za finanèní podpory Královéhradeckého
kraje a Mìstem Hoøice, Ka�dý si mohl pomocí re-
liéfní barvy ozdobit kvìtináèek nebo kyblíèek na
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V sobotu 18. èervna se uskuteènil 9. roèník Evrop-
ského poháru ruèních kol (European handbike cir-
cuit � EHC), který poøádala ASK Elna Poèerady
z povìøení UCI- mezinárodní cyklistické unie.  Je to
závod registrovaných handicapovaných handbikerù,
tricyklistù a vlo�ené závody veøejnosti na kolobì�-
kách a koleèkových bruslích. Celkovì se letos na
start postavilo cca 130 závodníkù z patnácti zemí
svìta, od svìtové elity mezi handicapovanými spor-
tovci a� po závodníky, kteøí jezdí jen tak pro radost.
V kategorii T1 (závodníci na tricyklech s nejtì��ím
posti�ením) startoval Jirka Hindr z Hoøic, v katego-
rii T2 ( závodníci na tricyklech s posti�ením lehèím,
ale takovým, které jim neumo�òuje jezdit na klasic-
kém kole) startovali David Vondráèek z Valdic a Ro-
man �ejna z Èestic, v�ichni za TJ Spastic Sport Pra-
ha. Start byl pøipraven na desátou hodinu dopoled-
ní. Nejprve se jela èasovka z Loun do Poèedìlic a
zpìt. Jirka jako závodník zaèínající s cyklistikou mìl
povoleno jet s doprovodem a ukázalo se, �e to bylo
dobré øe�ení. Jirka svou kategorii s pøehledem vy-
hrál. Za ním zùstali takoví borci jako je Matthias Ne-
umann z Nìmecka, ostøílený mezinárodními závody
a z Èeské republiky Pavel Opl, oba pravidelní úèast-
níci závodù Evropské poháru. V kategorii T2 si ví-
tìzství nenechal ujít ná� v souèasnosti nejrychlej�í
tricyklista David Vondráèek � loòský druhý mu� cel-
kového poøadí Evropského poháru a korunovaný
král cyklistiky za rok 2010, jeho týmový kolega  Ro-
man �ejna skonèil ètvrtý.  V kritériu s hromadným
startem se situace ponìkud obrátila. Jirka Hindr si
zpoèátku vedl velmi dobøe, pak ale najel rychleji do
jedné ze zatáèek, upadl a v následné stíhací jízdì
je�tì staèil vybojovat druhé místo za Nìmcem Neu-
mannem. V T2  zvítìzil po neskuteèném závodì a
napínavém fini�i Roman �ejna a za ním o necelé
3 vteøiny druhý David Vondráèek. V�ichni tøi si tím-
to umístìním vyjeli nominaci na Mistrovství svìta v
paracyklistice na silnici, které se uskuteèní letos
první záøijový týden v dánském Roskilde.

Bohu�el i ve sportu handicapovaných  se projevuje
nedostatek financí, mo�ná je�tì drastiètìji, ne� ve
sportu zdravých. Je zajímavé pozorovat rozdíly mezi
závodníky rùzných zemí, jejich národními týmy,
mateøskými oddíly, atd. a to nejen ve vybavení, ale i
v pøístupu a podmínkách, které jim jsou poskytová-
ny. Sponzoøi ubývají, v�ude se �etøí, i organizace
takto rozsáhlé evropské akce také není zadarmo. Je
proto zatím otevøenou otázkou, zda bude mìsto
Louny usilovat o zaøazení tohoto závodu do seriálu
Evropského poháru a zda se vùbec 10. roèník EHC
Louny uskuteèní.

Za TJ Spastic Sport Praha Helena Hindrová

Zemřel Marius Kotrba

VESELÉ KLOKÁNKOVSKÉ
ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

Léto je v plném proudu, prázdniny se pøe-
houply do své druhé poloviny a pomalièku se blí-
�í jejich konec. To v�ak v Klokánku není dùvod ke
smutnìní. Stalo se ji� tradicí, �e konec prázdnin
není v Klubu Klokánek vnímán jako nostalgické
ohlédnutí za dny volna, sluníèka a pohody.

Dìti se naopak na poslední prázdninovou nedì-
li tì�í, proto�e ji ji� tradiènì tráví v ostromìøské
støelnici. Letos si vás dovolujeme pozvat na ji�
VIII. roèník Srandiády, který zaèíná ve
14,00 v nedìli 28. srpna 2011 v areálu ostro-
mìøské støelnice.

S prázdninami se rozlouèíme vesele, tentokráte
ve farmáøském stylu. Èeká na vás spousta  legraè-
ních disciplín, divadélko pod �irým nebem, peèe-
ní palaèinek, �ivá hudba, obèerstvení a samozøej-
mì bohatá tombola.

Na v�echny náv�tìvníky bez rozdílu vìku se tì�í
Klub Klokánek, obec Ostromìø, Støelecký klub a
Klub �en v Ostromìøi.                   Jana Kocourková

KLOKÁNKOVSKÝ
CHARITATIVNÍ BAZAR

Od 21. do 23.záøí 2011 poøádá Klub Klokánek v
KD Koruna Klokánkovský charitativní ba-
zar, kde mù�ete levnì nakoupit, nebo prodat své
vìci, které ji� nepotøebujete, ale tøeba je�tì dobøe
poslou�í nìkomu jinému. K prodeji bude pøijí-
máno obleèení v�ech velikostí, hraèky, kojenecké
potøeby, drobné domácí spotøebièe a dárkové
pøedmìty. V�e musí být èisté a funkèní. Poøada-
telé si vyhrazují právo vyøadit neodpovídající vìci
z prodeje.

Výtì�ek bazaru bude pou�it na èinnost Klubu
Klokánek, nevyzvednuté vìci budou vìnovány
Oblastní charitì Hradec Králové.

Bli��í informace a pravidla prodeje naleznete
na www.klubklokanek.eu.

Jirka Hindr z Hořic vyhrál

Den otevřených ateliérů
i v Hořicích

První roèník zájmovì-turistické akce, bìhem ní�
veøejnost bude mít mo�nost si prohlédnout interiéry
ateliérù, kde tvoøí svá díla malíøi, architekti
a umìleètí øemeslníci probìhne v sobotu 30. èer-
vence na rùzných místech Královéhradeckého kraje.
v Hoøicích to bude v dílnì Mgr. Jarmily Gregorové v
ulici Èsl. armády 2124 (u vily Anny) od 9 do 18 ho-
din. Cílem projektu je pøedstavit tvorbu a techniku
výtvarníkù a umìlcù v jejich domácím prostøedí i
osobní setkání a rozhovor s nimi. Akce se koná pod
zá�tiou Královéhradeckého kraje a ve spolupráci
s o.s. INEX-SDA, na jejich� webových stránkách na-
leznete i seznam v�ech dílen, kde akce probìhne.

17. května nečekaně zemřel vynikající český
sochař Marius Kotrba. Hořice měl rád, poprvé

sem přijel přijel na symposium 1996 a zanechal
na Gothardě pěknou sochu (na snímku).

Pravidelně se sem pak vracel se svými žáky
z Ostravské university a v lomu U Josefa je učil

práci v kameni. 30. září by mu bylo 52 let.

tu�ky. Sluníèko sice nebylo, ale na koupání pøesto
do�lo a dìti pod vedením paní Hindrové v krytém
bazénu i rehabilitovaly. Po odpoledním odpoèin-
ku jsme opìt tvoøili a dodìlávali pomocí barev,
barevného lýka a pedigu, keramické ptáèky a slu-
níèka, které jsme si udìlali na keramických díl-
nách. Odpolední program byl opravdu nabitý, po
soutì�ích, kterých se úèastnily nejen dìti, ale i ro-
dièe, za námi pøijela paní Alena Honegrová a
v rámci muzikoterapie jsme si spoleènì zazpívali.
Po setmìní byla pro dìti pøipravena oblíbená
stezka odvahy, kde samozøejmì nechybìla ani
stra�idla.

V�ichni jsme si víkendového stanování opravdu
u�ívali, a tak nám ani nevadil dé��, který nás
v nedìli ráno probouzel a provázel nás skoro celé
dopoledne. I pøesto postupnì zaèal mizet jeden
stan za druhým a poté co dìti obdr�ely odmìny za
odvahu a stateènost, jsme se naobìdvali a zaèali
se pomalu rozjí�dìt domù. Jediné velké pøání
znìlo od v�ech dìtí témìø unisono - a to: a� se tu
pøí�tí rok zase sejdeme.

Na pobyt byl pou�it výtì�ek z dobrovolného
vstupného z akce Rozlouèení se �kolním rokem
aneb hurá na prázdniny, konané dne 25.6.2011 ve
Smetanových sadech v Hoøicích ve vý�i 1925,- Kè.
Za Vá� pøíspìvek na tomto vstupném dìkujeme
my a pøedev�ím na�e dìti, pro které byl celý zá�it-
kový stanový víkend organizován.

Renata Bro�enská, www.klubmajak.cz

Maják ani Klokánek se nenudí
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Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 7. a 21. srpna.

Výstavy

Nábøe�í sochaøù
Slavnost instalace soch z leto�ního

hoøického symposia probìhne
v nedìli 31. èervence

na Tylovì nábøe�í v Hradci Králové.
Koncert filharmonie zaèíná v 9 veèer,

následuje ohòostroj.
Vystavují Shin Ae Park, Trin Kittikanampol,

Tanzer Arig a Stefan Curelaru,
zve Sdru�ení hoøického symposia.

Zmizelé Hoøice
Pøipraveno k vydání stejnojmenné publikace,

která se v muzeu zároveò prodává.
�torchova síò dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Pøíbìh støedovìké tvrze
Výstava archeologického materiálu

ze sbírek muzea uspoøádaná u pøíle�itosti
90 let vykopávek v Tøebovìticích.

Malá síò muzea 9-12/13-17 mimo pondìlí.

Sochaøský park
U Sv. Gotharda

Výsledky sochaøských symposií 1966-2000.

Sochaøský park
U Sv. Josefa

Výsledky sochaøských symposií po roce 2000.

Východoèeský výtvarný salon
Pravidelná èlenská pøehlídka hradecké

podoèky Unie výtvarných umìlcù.
Galerie Na Hradì (budova Lékaøské knihovny
LFUK Hradec Králové). Otevøeno po-pá 8-18,

so 8-12 od 23. èervna do 5. záøí 2011.
Zavøeno 2. - 14. srpna (dovolená).

Frank Dituri, fotografie
Galerie plastik od 3. èervence do 28. srpna,

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Jan Nepomuk Franti�ek
hrabì Harrach

(ze �ivota èeského kavalíra)
Krkono�ské muzeum Správy KRNAP

v Jilemnici a Národní památkový ústav.

Zmizelé Hořice:
Proměny hospod (3)

Kuželkářská sezóna
se blíží

Kromì oficielních soutì�í poøádaných Králové-
hradeckým ku�elkáøským svazem se blí�í i soutì-
�e neregistrovaných hráèù. Jednou ze soutì�í, kde
se valem blí�í uzávìrka pøihlá�ek je i amatérská
liga v Hradci Králové - HALK. Pravidelnými a
úspì�nými úèastníky HALK jsou i hoøická dru�-
stva Basket a Tespo Cerekvice A a B.

Poøadatel HALK � SKP Ku�elky Hradec Králové
si touto cestou dovoluje pozvat v�echny zájemce
na �padavou ku�elnu� s cílem doplnit soutì� o
dal�í dru�stva. Soutì� se hraje dlouhodobì systé-
mem podzim - jaro a mo�nost pøihlásit se je do
15. srpna 2011. Hracími dny je úterý a ètvrtek, v
jarní èásti soutì�e jsou termíny pøizpùsobeny tak,
aby nedocházelo ke kolizím hracích èasù s ama-
térskou soutì�í v Hoøicích.

Podrobné informace lze získat na webu:
www.skpkuzelkyhk.cz, èi vy�ádat na mailu:

info@skpkuzelkyhk.cz
S pozdravem �A� to v nové sezonì padá� (JaNe)

Milkovice zvou na kozí
mejdan

Po roèní pøestávce a 10 letech osmidenních mejda-
nù tentokrát víkendové setkání bìhem srpnového
úplòku probìhne od pátku 12. srpna odpoledne do
pondìlního rána 15. srpna 2011.

 Milkovice jsou statek na samotì s chovem koz a
oslù u Libánì  (mezi Kopidlnem a Sobotkou a zámky
Dìtenice a Staré Hrady).

Kozí mejdan je vìnován kozám a svobodomyslné-
mu zpùsobu �ivota. Koná se za ka�dého poèasí.
Vstupné je dobrovolné a ceny lidové.

 Èeká Vás nepøetr�itá hudební produkce rùzných
stylù , �ánrù a provedení na dvou pódiích (ve stodo-
le a na louce). Autorská ètení, divadlo, promítání fil-
mù, malování, dìtské hry, pøedná�ky, koupání, pro-
cházky po okolí a dal�í. K tomu bar, èajovna, vegeta-
riánská kuchynì, mouèníky, pekaøské výrobky, WC,
sprchy, pivo, víno, limo, zmrzlina  a dal�í zaji�tìno.

 Stanování v místì mezi stromy v sadì, dìti, psi a
dal�í rodinný miláèci vítáni. Lep�í je vyu�ít k cestì k
nám hromadnou dopravu. Vlakem do Kopidlna
nebo Dolního Bousova, autobusem do Libánì, jeli-
ko� parkování je u nás omezené.

 Chcete-li u nás vystoupit s hudbou nebo diva-
dlem, pøípadnì pøeèíst kousek ze své tvorby, nebo o
nìkom takovém víte, neváhejte nás kontaktovat.

 Informace o programu na www.kozy.cz, nebo
také : www.kozitelevize.cz.

Nemáte co dìlat a chcete pomoci pøedem, mù�ete
po telefonické dohodì pøijet v podstatì ji� teï. Mù-
�ete u nás se stanem zùstat i po skonèení Kozího
mejdanu a zapojit se dle va�ich mo�ností do prací na
statku.                           Na setkání se tì�í Stanislav Penc

tel. 605/701081, e-mail: info@kozy.cz.
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Bořek Jančík letos získal 
už dva mistrovské tituly 

Na start zatím dvou závodù mistrovství republiky
se v tomto roce postavil hoøický atlet Boøek Janèík a
v obou získal ve své veteránské kategorii 45 a� 49 let
titul. Nejprve v Tøebíèi obhájil loòské prvenství v sil-
nièním bìhu na 10 kilometrù z Úpice, aby se poté
poprvé stal mistrem republiky také v krosu. V pra�-
ské oboøe Hvìzda to byl pro Janèíka premiérový
start na domácím �ampionátu v této bì�ecké disci-
plínì a hned mu pøinesl v jeho kategorii zlatou me-
daili. Do konce leto�ní sezony mù�e bì�ec Svartesu
Hoøice svoji leto�ní mistrovskou sbírku roz�íøit je�tì
o tøi dal�í mistrovské úspìchy, postupnì ho na konci
léta a na podzim èekají mistrovství republiky v bìhu
do vrchu, kde ve své kategorii bude obhajovat loòské
prvenství, dále veteránské mistrovství republiky v
bìhu na dráze a koneènì domácí �ampionát v pùl-
maratonu. Evropský den židovské

kultury
První sobotu v záøí (3.9.) probìhnou v hoøické

synagoze ji� podeváté oslavy Evropského dne
�idovské kultury, které ji� tradiènì ve 14 hodin
zahájí spoleèná ekumenická bohoslu�ba. Krátká
pøestávka nabídne úèastníkùm nejen mo�nost
drobného obèerstvení, ale i prohlídky hoøické sy-
nagogy a seznámení s projektem na její rekon-
strukci. Od 15,30 hodin bude program pokraèo-
vat koncertem turnovské kapely MACKIE MES-
SER KLEZMER BAND pod vedením p. Jaroslava
W. Kotka. Tradièní �idovskou hudbu doplní pás-
mo �idovských anekdot a moudrých i humorných
pøíbìhù v umìleckém podání p. Jana Noska.
Dobrovolné vstupné bude vìnováno na rekon-
strukci synagogy. Poøádá Církev èeskoslovenská
husitská a hoøické muzeum.

E. Zapletalová a O.Tomíèková

V Hořicích vyroste nový
sklad soli pro silničáře

Nový sklad soli za pìt milionù korun vyroste v
Hoøicích. Do konce roku ho tu chce postavit
Správa a údr�ba silnic Královéhradeckého kraje
(dále jen SÚS).

Sùl z cestmistrovství, které se od roku 2005 na-
lézá u mimoúrovòového nájezdu na obchvat Ho-
øic, silnièáøi pou�ívají v zimním období k zaji�tìní
sjízdnosti silnic na Hoøicku.

Dle informací Karla Charouska, vedoucího od-
dìlení pøípravy a realizace staveb SÚS, starý
sklad se sklolaminátovou støechou do�ívá a svou
kapacitou potøebám silnièáøù u� nestaèí. �Kvùli
tomu musela být v prùbìhu zimní sezóny naku-
pována dra��í sùl, ne� kdy� ji kupujeme mimo se-
zónu, tedy v létì,� upozornil Karel Charousek.

Nová skladovací hala, kterou staví hradecká sta-
vební spoleènost Matex s.r.o., vyjde správce silnic
na pìt milionù korun. Sklad by mìl být dokonèen
v záøí tohoto roku, aby jej silnièáøi mohli pou�ít
u� pro nastávající zimu.

Vzhled nové haly bude korespondovat se stáva-
jícími budovami technického zázemí a kanceláøí,
které byly uvedeny do provozu v roce 2005 a je-
jich� výstavba pøi�la krajské silnièáøe na více jak
40 milionù korun. Starý sklad soli byl jedinou pù-
vodní stavbou souèasného areálu SÚS, který
vznikl z nutnosti pøesunu cestmistrovství ze sta-
rého areálu nacházejícího se mezi krytým bazé-
nem a sídli�tìm Pod Lipou. Bývalý areál je od
roku 2006 majetkem mìsta Hoøice a ji� dva roky
je z èásti vyu�íván nízkoprahovým klubem Poho-
da.            Tomá� �tayr,

regionální zpravodajský portál mojejicinsko.cz

Ondra Hák přivezl
z Turecka zlatou medaili

Na univerzitì v Ankaøe probìhl ve dnech 9. �
18. èervence 2011 43. roèník Mezinárodní che-
mické olympiády. Letos se zúèastniílo 273 soutì-
�ících ze 70 zemí svìta.

Èeská výprava dosáhla vynikajícího úspìchu,
získala dvì zlaté, jednu støíbrnou a jednu bronzo-
vou medaili. Student hoøického gymnázia Ondra
Hák se stal majitelem zlaté medaile. Gratulujeme
a pøejeme dal�í úspìchy.

Zdroj: RNDr. Lenka Bednáøová

Hlasujte v anketě
o orientačním systému

Orientaèní systém je zpravidla dnes ji� nedílnou
souèástí témìø ka�dého vìt�ího mìsta. Obvykle hnì-
dé, modré èi zelené smìrovky s názvem cíle a jeho
zjednodu�eným logem mají turistu, obèana èi ná-
v�tìvníka navést tam, kam potøebuje. Z toho dùvodu
se v souèasnosti zpracovává nový, vylep�ený systém
orientaèních �ipek, který by mohl u� v pøí�tím roce
doplnit mobiliáø Hoøic. Vyjádøete o potøebnosti
a souèasném stavu znaèení v na�em mìstì i vy svùj
názor. Hlasujte na www.horice.org.

Šanderův hostinec na počátku dvacátého století.  Už v 18. století bývala u gothardské studánky
jakási bouda poskytující občerstvení, v roce 1781 tam postavil první hostinec Jan Flégl, byly tam

i malé lázně. V průběhu 19. století jej získala rodina Slámova a naposled Šanderova.

Zděný hostinenechal  roce 1909 postavit Alois
Šandera. Byl v něm velký sál, výčep, hostinské
i obytné místnosti. Dřevěný přístavek vlevo

sloužil jako letní výčep pro oblíbenou zahradu.

Chalupa vpravo dosloužila po roce 1930.
Marie Šanderová dala na jejím místě vystavět

moderní tančírnu podle pěkného projektu
Ing. Vaška, profesora sochařské školy.

Celkovou fotografii tančírny nemáme k dispozici, tato je ze svatby, která se tam konala
v roce 1935. Vdávala se tenkrát dcera majitelů a svatebčané pózují před vchodem do sálu.

Taneční sál začal sloužit v roce 1934, u příležitosti konání tehdejší Podkrkonošské výstavy ve
Smetanových sadech. V téže době byl na pražském Barrandově dokončen známý podnik Miloše

Havla zvaný Barrandovské terasy. Podobné umístění na svahu s vyhlídkou a asi hlavně také
podobný architektonický výraz přirozeně sváděl ke srovnání obou objektů a naší stavbě se

okamžitě začalo říkat Hořický Barrandov, později už jen Barrandov (ostatně i hořická stavba měla
na střeše vyhlídkovou terasu). Ten název se udržuje dodnes, i když všechny Šanderovy objekty

už kompletně z Gothardu zmizely. A pravděpodobně jej zdědí i občerstvovací zařízení právě
v těchto týdnech budované na základech slavné tančírny.

Poslední taneční večer se konal už v troskách někdejšího podniku 24. června 2005.
Pamětníci si přišli připomenout mládí a chvíle pro leckoho nezapomenutelné, dokonce osudové.

A nechali se přitom společně vyfotografovat.
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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

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

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

OK-PLASTSTAV
V�E V JEDNOM

PLASTOVÁ OKNA
DVEŘE•ROLETY•VRATA

PLASTOVÉ  PARAPETY  NEBO  �ALUZIE ZDARMA

NOVINKA: PARAPETY Z UMĚLÉHO KAMENE
(výbìr v jakékoliv barvì � levné � trvanlivé)

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÈINNOSTI
Výmìna oken + zednické zapravení � rekonstrukce bytových jader a koupelen

obklady, dla�by, zámkové dla�by � sádrokartony, pùdní vestavby, zateplení, fasády, omítky,
betony, malby, nátìry + zaji�tìní elektroinstalace a vodoinstalace

604 858 053      734 585 836
e-mail: ok-plaststav@seznam.cz

INFORMAÈNÍ KANCELÁØ:
DÙM  KULTURY  KORUNA, Hálkova 105 , 508 01 Hoøice

Nebo osobní náv�tìva a konzultace pøímo u Vás v pohodlí Va�eho domova

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: 774 137 179
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00
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OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

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

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
MÁME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS POSILOVACÍCH STROJÙ A CYKLODOPLÒKÙ

MARTIN LUÒÁK
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

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL

Ji� 11. finálový víkend populární soutì�e I+H Cup
jednotlivcù a dvojic v  elektronických �ipkách spoleè-
nì s finálovým turnajem VO�S dru�stev a turnajem
o Mistra VO�S probìhl ve dnech  24.-26.6. 2011 
v Kulturním domì Koruna v Hoøicích.

Tento tøídenní marathon v �ipkových kláních od-
startoval ji� v pátek 24.6.2011 v 11 hodin finálovým
turnajem VO�S dru�stev za úèasti osmi nejlep�ích
týmù po dlouhodobé èásti soutì�e. Nejvìt�ími favori-
ty byla urèitì dru�stva Rychlých �ípù Lodín (obhájci
loòského vítìzství)  a  vítìz dlouhodobé èásti � Expi-
vovar I+H team Hoøice �B�.

Lep�í tabulkové postavení  v�ak týmùm ve finále
spí�e svazovalo ruce.  Pátý tým  po dlouhodobé èásti
soutì�e � �K �moula team Velké Poøíèí hned na úvod
porazil 4. nasazené � tým Novoveských Èuòat z Nové
Vsi u Bakova.  Tøetí nasazení � Èerný Kùò Èervený
Kostelec dokonce nestaèil na 6. tým tabulky � Standa
na Káru team Rù�ovka Jaromìø. Rychlý �ípy Lodín �
jako druzí nasazení � museli tvrdì bojovat o postup
se 7. týmem DC Kumburk Nová Paka a zdolali jej a�
tìsnì 10�8.  �Domácí reprezentace� -  I+H team Ho-
øice nejprve �pøejel�  SK Tacl Letohrad 10�3, aby
v dal�ím kole �nasekal� �K �moulùm je�tì víc � 10�
2! To R� Lodín jako obhájce titulu nestaèil na ��tiku�
finálového turnaje � Standa na Káru team �
a podlehl nad�enì bojujícím �Jaromìøákùm� 9�10 !   
Depresi a zmar z prvního kola ze sebe nekokázali se-
tøást Èerní Konì Èervený Kostelec ani Novoveský Èu-
òata a jako tøetí resp. ètvrtí nasazení se ze soutì�e
�porouèeli� na 7.-8. místì. �K �moula team v dal�ím
kole pøehrál DC Kumburk (5.-6. Místo).  R� Lodín
na dìleném 5.-6.místì následnì nechali SK Tacl Leto-
hrad.  Ètvrté místo po prohøe s R� Lodín (5�10) patøí
�moulùm z Velkého Poøíèí.  Na pravé stranì pavouka
znovu øádil I+H team Hoøice � tentokrát
to �pøídìlem�  10�3 �odnesl� Standa na Káru team,
který se touto prohrou odsoudil k opakovanému zá-
pasu s R� Lodín.  Kdo by èekal  je�tì tvrd�í odpor loò-
ského suveréna z Lodína, nedoèkal by se. V totální ex-
tázi a euforii hrající �Standovci� dokázali Rychlý �ípy
porazit i podruhé a nominovali se tak k opakované-
mu  zápasu s I+H teamem Hoøice. Hoøièáci z I+H tea-
mu  nedopustili opakování loòského kolapsu
ve finálovém utkání s Lodínem a po leto�ní finálové
výhøe 10�5 nad Standa  na Káru teamem Jaromìø 
zaslou�enì  leto�ní finále dru�stev ovládli !!!Podle èa-
sového harmonogramu zakonèení VO�S byl v pátek
je�tì na poøadu finálový turnaj  dvojic. Tento nomi-
naèní turnaj mohlo hrát 32 nejlep�ích párù podle �eb-
øíèku VO�S. Do turnaje se jich pøihlásilo 29.  Shodou
náhod a svým umem se do finále probojoval 2× Pavel
Pospí�il.  Tento hráè byl do turnaje nominován
se dvìma rùznými spoluhráèi a tak s Petrem Pa�tou
z Lodína turnaj vyhrál, zatímco Dan Flégl z I+H tea-
mu se musel spokojit s druhým místem. Tøetí byli
borci ze Skoøenic � Míra Mòuk s Ale�em Brande-
jsem. V sobotu pøesnì o pùl druhé ráno  byl páteèní
program vyèerpán.

Sobotní program sice oficiálnì zaèínal v 10 hodin,
pøesto ji� v pùl deváté první nedoèkavci pøe�lapovali
pøed Korunou. Sobota zaèínala  finálovým nominaè-
ním turnajem I+H Cupu 2010 jednotlivcù. Do turnaje
se pøihlásilo 84 mu�ù a 29 �en.

V turnaji �en chybìla loòská vítìzka Alena Procház-
ková z Velkého Poøíèí, kterou èekají mateøské povin-
nosti, tak�e bylo jasné, �e hlavní cenu � motocykl
scooter � si odveze jiná vítìzka. Celkem podle oèeká-
vání se mezi poslední ètveøici  probojovala Pavlína
Jedlièková z Kuksu, Dana Dobiá�ová ze Smr�ovky,
Hanka Chmelíková z Jaromìøe a Marcela Rajmanová
z Liberce.  Dana Dobiá�ová, bojující od prvního kola
na levé stranì pavouka, dokázala v souboji o bednu
porazit Pavlínu Jedlièkovou � 4.místo. Na 3. místì
Dana skonèila po prohøe s Marcelou Rajmanovou,
která se tak vrátila do souboje o první místo s Hanou
Chmelíkovou. Ve finálovém zápase u� nedala své sou-
peøce �ádnou �anci a po setech 3�0 a znovu 3�0
se hlavní cena � scooter,  stìhuje do Liberce 
za vítìznou Marcelou Rajmanovou.

To ve finálovém pavouku soutì�e mu�ù by se u��í
okruh potencionálních vítìzù hledal velmi �patnì.
Snad jen na loòského vítìze Pavla Pospí�ila z Jilemni-
ce by vsadilo nejvíc otázaných. Mezi favority urèitì
patøili hráèi ze Skoøenic � Míra Mòuk a Ale� Bran-
dejs (nakonec 9.-12.místo), dále hráèi a tahouni vítìz-
ného I+H teamu Hoøice � Jirka Lieser (9.-12.místo)
a Dan Flégl (7.-8. Místo), kteøí v�ak svoji pou� turna-
jem skonèili rukou týmového kolegy Áji Hochiminha
Poura (po prohøe s finalistou P. Pospí�ilem koneèné
5.- 6.místo). A tak kdy� se jich mnoho pere, jeden
se ti�e a nenápadnì krade a� na vrchol. Ale pojïme
postupnì. Výbornì celý turnaj hrál Jiøí Krejza z Trim-
Ohio Pardubice, stopku mu na 4. místì vystavil a� P.
Pospí�il.  Je�tì o stupínek vý�e, tedy na 3. místì opìt
rukou Pavla Pospí�ila, skonèilo jedno velké pøekvape-
ní finálového turnaje mu�ù jménem Jaroslav Èeøov-
ský z týmu Bìlských Gum. A jak je z výètu umístìní
zøejmé, dospìli jsme k finálovému zápasu. Tím nená-
padným,  o to v�ak nebezpeènìj�ím hráèem, byl Jura
Brovdi z Jilemnice, hájící barvy DC Kumburk Nová
Paka , který celým turnajem pro�el bez jediného zavá-
hání. Jeho finálovým soupeøem byl ji� mnohokrát
zmiòovaný týmový kolega Pavel Pospí�il-obhájce tro-
feje.  Ve finále na Juru v�ak ji� nestaèil a tak velice,
velice pøekvapivý vítìz turnaje  mu�ù byl na svìtì.
Jura Brovdi se tak mohl tì�it na nedìlní pøedávání
cen a svou výhru � ètyøkolku.

Program finálového turnaje  pokraèoval soubì�nì
dál. Hráèi a hráèky, kteøí vypadli z hlavního turnaje
na 17. a hor�ím místì a volnì pøíchozí-nenominovaní
hráèi do finálového turnaje se mohli pøihlásit do tzv.

Turnaje odpadlíkù. Vìt�ina z nich tak uèinila a proto 
�ipková klání  pokraèovala bez pøestání dál.

Turnaj �en �odpadlic� mezi 21 soupeøkami ovládla
Aneta Petrová, kdy� ve finále udolala Lenku Daniel-
kovou z Èerveného Kostelce. Výborného výsledku do-
sáhla hráèka dru�stva �Z Kuksuklanu Kuks�  �árka
Behrová svým 3. místem. Ètvrtá skonèila Ivana Per-
syová z Trim-Ohio Pardubice. Mezi �edesátkou mu�ù
kraloval Josef Klika ze Standa na Káru teamu Jaro-
mìø, kdy� si ve finále dokázal poradit s Milanem Ve-
selým. Tøetí místo doslova vydøel, celý víkend se se
�ipkami nesmírnì trápící, Ruda Chmelík z Letohradu.
Sbírku 4. míst pro Trim-Ohio roz�íøil Martin Po�ík
(bylo to ji� tøetí !!! ètvrté místo pro hráèe tohoto klu-
bu z pìti odehraných turnajù-holt smolaøi�).

A dostáváme se k poslednímu turnaji sobotního
programu. Tím je ji�  tradiènì turnaj trojic (2 mu�i
a 1 �ena), tzv. Turnaj triplemixù v Cricketu. Tento po-
pulární turnaj získává rok co rok na oblibì, v�dy� letos
si ho pøi�el zahrát se svým týmem i Slávek Vali�
a s ním v trojici exreprezentant Èeské republiky Petr
Pa�ta a dámská �ipkaøská legenda � Dá�a Komoro-
vá!  Nelze se proto divit, �e �No rokkies�, jak se tato
trojice jmenovala, celý turnaj vyhrála. Ve finále si po-
radili s neménì zvuèným souborem jmen � �Pohodá-
øi�, ve slo�ení Klika,Talavá�ek,Petrová Aneta se v�ak
museli spokojit s  2.místem. Tøetí se umístila ji� nìko-
lika spoleènými turnaji ostøílená trojice �Hubeòouøi�
ve slo�ení Pavel Pospí�il,Hynek Doèekal a Hana
Chmelíková.  A nemohu nezmínit  osazenstvo
na 4.místì�ano, je to neuvìøitelné, ale  hádáte správ-
nì. Trojice Jiøí Krejza, Martin Po�ík a Ivana Persyová
nemù�e být odjinud, ne� z Trim-Ohio teamu  (6.tur-
naj a ètvrté 4.místo � neuvìøitelné) !!! Tím byl sobot-
ní program vyèerpán.

A ne� jsme se okolo pùl tøetí dostali do postele, u�
abychom se skoro vraceli zpìt a zahájili program po-
sledního hracího dne, kterým byla  logicky nedìle
26.6.2011. Nedìlní program v 10 hodin zahájily soutì-
�e �ebøíèkovì nejlépe umístìných  16-ti �en a 32 mu�ù
� tzv. Turnaje Top 16 �en a Top 32 mu�ù. Obhájci
loòských vítìzství -  Jiøí Lieser z I+H teamu Hoøice
�B� a Hana Chmelíková z Lexa teamu Rù�ovka � le-
tos své tituly neobhájí � museli svá vítìzství pøene-
chat jiným.

Mezi �enami se sice Hana Chmelíková dostala na 3.
místo, ale dál u� to ne�lo. Lep�í byla Pavla Jedlièková
z Kuksu (2.místo) a vítìzkou pro leto�ní rok se stala
Lenka Danielková z Èerveného Kostelce.

Turnaji mu�ù dominoval Ale� Brandejs ze Skoøenic,
který za svými zády nechal druhého Zbyòka Borskiho
ze Smr�ovky a tøetí místo obsadil Bohou� Hejlek. Ob-
hájce Jirka Lieser skonèil na dìleném 7.-8. místì.

Novinkou pro leto�ní rok se stal vlo�ený smí�ený
turnaj jednotlivcù na podporu psího útulku pana
Jana Musila na Chlumu u Hoøic. Jako poøadatelé
jsme se sami obávali, kolik hráèù a hráèek bude je�tì
v nedìli pøed turnajem o Mistra VO�S ochotno hrát
vlo�ený turnaj. Na�e obavy v�ak byly za�ehnány ihned
po vyhlá�ení této dobroèinné akce. Pøedem bylo sta-
noveno, �e polovina startovného bude rozdìlena mezi
nejlep�í trojici hráèù a nejúspì�nìj�í hráèku. Druhou
polovinu startovného vìnuje poøádající Východoèeský
oblastní �ipkový svaz a firma I+H sportovní poháry
a trofeje Hoøice � Iveta �ubrová na provoz  zmínìné-
ho psího útulku pana Musila. Nejen, �e se do turnaje
pøihlásili prakticky v�ichni pøítomní, nìkteøí pouze
zaplatili startovné bez nároku na úèast v turnaji
a nìkteøí dokonce zaplatili startovné dvojnásobné. 
Výsledky turnaje v tomto pøípadì nejsou vùbec dùle-
�ité, pøesto bych  ètveøici nejlep�ích rád vyjmenoval.
Pavlína Pospí�ilová (aè studentka, bez vlastních pøí-
jmù), jako nejúspì�nìj�í hráèka, vìnovala útulku ce-
lou svou výhru !!! Tøetí Pavel Vanìk ml. z Èerveného
Kostelce se své výhry vzdal také. Druhý Bohuslav Hej-
lek si ze své výhry nechal vyplatit symbolickou 1,� Kè
a zbytek vìnoval pejskùm (699,� Kè). Vítìzka Marce-
la Rajmanová z Liberce se vzdala poloviny své výhry 
a tak se na provoz psího útulku díky solidaritì v�ech
pøítomných �ipkaøù vybralo a majiteli pøedalo bezmá-
la 6.000 Kè !!! V�em, kdo tímto zpùsobem pomohli,
patøí velký dík. A aby dobrých skutkù nebylo málo,
Petr  Nový z Jablonce n.N. � Kokonína si osvojil jed-
noho z �ubytovaných� pejskù a zajistil mu tak nový
domov.

A to u� nás èekal poslední turnaj tohoto marathonu
� O mistra a mistryni VO�S. V soutì�i �en
se koneènì doèkala Hana Chmelíková, která po ne-
smírnì tuhém boji porazila populární �babèu� Kvìtu
Doleèkovou z Letohradu, které fandil snad celý sál.
Tøetí skonèila Marcela Rajmanová z Liberce a ètvrtá
Dana Dobiá�ová ze Smr�ovky.

Soutì� mu�ù se nesla ve znamení návratu nìkolika
�ipkaøských legend. Za v�echny bych jmenoval hoøi-
èáky � Pavla Hlavatého, kterého si vìt�ina bude pa-
matovat jako �Pafku Lahváèe� a pak také Slávka Vali-
�e. Jestli�e �Lahváè� velkou díru do svìta neudìlal,
pøesto ani po letech �ipky urèitì hrát nezapomnìl,
Sláva Vali� pøi�el, vidìl a vyhrál! Za zády nechal dru-
hého Dádu Chrásku st. Z Èerveného Kostelce, tøetího
Josefa Kliku a ètvrtého Jirku Liesera.

Následovalo pøedávání v�ech vìcných i finanèních
výher, o které se bojovalo prakticky celý rok � tento
finálový víkend byla ji� jen tøe�nièka na pomyslném
dortu. Jako zlatý høeb byla vylosována populární tom-
bola, po které se v�ichni rozjeli sbírat síly na sezónu
pøí�tí, která  nám startuje ji� v záøí.

�ipkám zdar a nashledanou v nové sezonì se  tì�í 
kolektiv pracovníkù Východoèeského oblastního �ip-
kového svazu a firma I+H s.r.o. Sportovní poháry
a trofeje Iveta �ubrová a za v�echny Vás zdraví vá�
Ája Hochiminh Pour                                     Zdroj: -AHP-

Šipkaři měli finále

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
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nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

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

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

Telefon 605 218 294, ksimona@volny.cz

Pronajmu 1+1+ dvì soc. zaøízení v rodinném domku
i jednotlivì, nájem a pøíplatky za pou�ití zaøízení,

elektr, vody, pøímotopy, kach. kamna.
Cena dohodou, nutno vidìt, jsem velmi klidná
tolerantní, nájemkynì v invalidním dùchodu,

spìchám,. Telefon 608 135 519.

Letní ráno bylo docela svì�í. V èerváncích bled-
lo obrácené céèko pøibývajícího mìsíce pøe�krt-
nuté èarou výfukových plynù a páry, kterou tam
zanechalo letadlo spìchající k severu.  Bìhem do-
poledne se kraj promìnil ve �havou konèinu rov-
níkové Afriky.

Václav le�el v trenýrkách pod oøechem. Vedra
nemiloval, práci si udìlal buï èasnì zrána, nebo
naveèer.  Pes le�el rozplácnutý v nejchladnìj�ím
koutì zahrady a pøedstíral, �e uhynul horkem.
Jen man�elka Jiøina se v plavkách sklánìla nad
záhonkem a libovala si, �e se koneènì trochu
ohøeje. Václav ji s despektem pozoroval a uva�o-
val o porouchané termoregulaci.

Nasadit ji plynovou masku, pøilbu, atomkecky a
kopøivový mundùr! A celý den v poklusu! Pak by
si vá�ila chládeèku, napadlo ho a pøedstavil si ji,
jak se plahoèí vojenským prostorem s bedýnkou
nábojù do samopalu.

 �Potøebovala bych koupit v zahradnictví nìjaké
sazenice,� vytrhla ho z líbezných pøedstav. Nave-
èer bych je zasadila a zalila.�

�To ti tam jako mám dojet!? A hned teï v tom
vedru, jo?!� trefil do èerného a s nepøedstíranou
nechutí se posadil.

�Myslela jsem si, �e by ti to nic neudìlalo. Mù�e�
jet tak, jak jsi, v�ak bude� hned zpátky. Potom si
otevøe� piveèko. Dala jsem ti dvì láhve do ledniè-
ky,�

Znal ji u� pár desítek let a vìdìl, �e co mu je sou-
zeno, to ho nemine.  Vlezl loudavì do pantoflù,
vzal od ní padesát korun a z gará�e vyvlekl peèli-
vì nale�tìné kolo. Peníze zastrèil do kapsièky u
trenýrek, pøidal nezbytný mobil a podíval se mr-
zutì na psa. Ty ses umìl narodit, potvoro, na�e-
re� se a má� pokoj, pomyslil si závistivì a za se-
bou zaklapl vrátka. Co kdyby se pes probudil�

V ulicích mìsteèka se pracovalo. Rozkopané
chodníky i vozovka ztì�ovaly prùjezd i prùchod.
Na køi�ovatkách se mìnily znaèky o pøednosti
v jízdì podle toho, jak pokraèovaly práce.

Aby kvùli krátkodobým zmìnám v dopravì ne-
nastal naprostý chaos v ulicích, vykonávala poli-
cie zvý�enou hlídkovou èinnost. Dobøe vìdìla,
kde se dají nejlépe vybrat peníze na pokutách,
proto�e starousedlíci se nacházejí v �elezném se-
vøení dávných zvyklostí a zmìnìné znaèky nevní-
mají.

Na jedné z hlavních køi�ovatek pøed námìstím
se pomìry upravily teprve dnes ráno. Dojí�dìl
krokem za auto, které zastavilo pøed znaèkou
�Stùj, dej pøednost v jízdì!� a pøibrzïoval kolo,
aby nemusel seskoèit, kdyby se vùz hned nerozjel.

Podaøilo se! Auto vèas vyklidilo prostor a Vác-
lav spokojenì a bez pøeru�ení plynulé jízdy po-
kraèoval je�tì asi tøicet metrù, ne� zaregistroval
policejní plácaèku, pøikazující zastavení.

Ááá, ho�i zase vybírají, pomyslel si, na to je u�i-
je. Nìkdo za mnou asi nedal pøednost v jízdì. �e
ale ta nová auta jezdí potichu! Èlovìk o nich ani
neví�

�Vy nám snad chcete ujet, obèane,� vy�adoval si
hlas policisty jeho pozornost. �Vy nevidíte, �e vás
zastavuji?� Václavovi teprve teï do�lo, �e i cyklis-
té patøí do holportu a mohou být ovládáni èerve-
nobílým terèíkem.

�Ujet? To ne, jen jsem si neuvìdomil, �e by to
mohlo platit pro mì,� zmìnil smìr jízdy ke kraji
silnice a zabrzdil. �Nìco jsem provedl?�

�Jistì, jinak bych vás nestavìl. Podívejte se
támhle!� ukázal rukou smìrem ke køi�ovatce. �Vi-
díte, co tam je za znaèku?�

�To vidím, stopka, znaèky znám.�
�A co nám øíká tato pøíkazová znaèka, to taky

víte?
�No pøece, �e máme zastavit a dát pøednost

v jízdì vozidlùm na hlavní silnici,� vynasna�il se
Václav.

�No vidíte, jak to ovládáte!  Tak proè jste neza-
stavil?�

�Nezastavil? Já jsem pøece pøibrzdil za autem.
To se rozjelo, tak jsem jel taky. Kdyby nìco jelo
zleva, tak by to auto taky nemohlo vyjet.�

�Vy jste zpomalil, to je pravda, ale neuvedl jste
své vozidlo do klidu, jak to pøedepisuje zákon o
provozu na pozemních komunikacích. To zname-
ná, �e se vám kola nesmí  o t á è e t . Vám se ale
otáèela.�

�No, jo, ale v�dy�� To auto��
�Tady neplatí �ádné no jo,� pøimíchal se do ho-

voru druhý policista, který dosud sledoval køi�o-
vatku. �Pøedpisy neznají �ádné v�dy�. Vy je musí-
te znát a dodr�ovat! Takhle to je na pokutu.�

�Proè hned pokutu?� oponoval Václav, �pøece
jsem to neudìlal schválnì. Zmìnila se tam pøed-
nost v jízdì a��

�Nevymlouvejte se, máte poøádnì sledovat situ-
aci na vozovce. V ulicích se kope, mìní se pøed-
nost jízdì a vy jste povinen si v�ímat znaèení.�

�Já vím. Dobøe! Udìlal jsem chybu, pøiznávám
omlouvám se, ale to neznamená, �e bych nedbal
zákona. Nejsem zloèinec. Podívejte se, jak mám
v poøádku kolo! Brzdy, svìtla, odrazky� Dokon-
ce i zvonek mi funguje,� zacinkal na dùkaz své po-
ctivosti.

�My vám to rádi vìøíme, ale za chyby se platí.
Teï jsem povinen se vás zeptat, jste-li ochoten za-
platit pokutu hotovì na místì.�

�Vy neumíte nic jiného, ne� napaøit pokutu! Do-
mluva by nestaèila? �e byste mi poøádnì vyna-
dali a já bych si z toho vzal ponauèení pro pøí�-
tì.�

�Dìláte si legraci nebo co? To bychom mohli
celý den domlouvat, a vy byste � Víte co?� nedo-
konèil vìtu, �bude to za dvì stovky. A bez diskuzí.
Jste ochoten zaplatit?�

�Kdy� to nejde jinak, tak musím být ochoten.
Ale nerad!  Jen�e mám u sebe jen tuhle kovovou
padesátikorunu na nákup.�

�Tak to je nìco jiného. Obèanský prùkaz máte?�
�Prosím vás, vidíte, �e jsem v trenýrkách! Kam

bych ho asi tak dal? Je�tì bych ho tak mohl ztra-
tit. V kapse mám mobil a tyhle peníze.�

�Tak to si vás musíme provìøit.�
�To nebude tì�ké, mám u sebe mobil. Zavolám

své man�elce a ona vám potvrdí, kdo jsem.�
�Aha! Na to klidnì zapomeòte. To se dnes dìlá

jinak. Na to máme vybavení. �ijeme
v jednadvacátém století. Øeknìte mi jméno a ad-
resu s datem narození. Kdybyste vìdìl rodné èís-
lo, bylo by to ideální.�

Václav poskytl po�adované informace a poli-
cista ode�el k policejnímu vozu, kde dlouho nìco
kutil. Koneènì se vrátil a podával Václavovi slo-
�enku. �Mù�ete jet, v�echno souhlasilo. Tím je to
vyøízené. Vy si dojdete na po�tu a po�lete pokutu
podle této penì�ní poukázky. A zbyteènì neotá-
lejte, abyste si to je�tì víc nezkomplikoval.�

Václav pøevzal s nechutí podávaný kus poti�tì-
ného papíru.

�Tak se holt nedá nic dìlat. Ale sem rád, �e jsem
se mohl pøesvìdèit, �e neplatím danì nadarmo.
Vy tedy opravdu pøísnì dbáte o moji bezpeènost
na silnici! Za moje peníze, samozøejmì,� rozlouèil
se a nasedl na kolo.  O sto metrù dál spatøil svého
kamaráda Josefa, který se vlekl celý upocený
z obchodu k domovu. Prudce zabrzdil a dal se
s ním do hovoru. Barvitì mu líèil, co právì pro-
�il.  Josef mu nabídl dvì stì korun, aby mohl po-
kutu zaplatit hned a nemusel bìhat na po�tu a
platit po�tovné.  �V�ak mi to vrátí�, a� se uvidí-
me,� øekl a vytáhl z kapsy penì�enku. Václav na-
bízenou pomoc s nad�ením pøijal a bez odkladu
se vrátil na stanovi�tì policejní hlídky.

�Vy se nás nìjak nemù�ete naba�it,� konstato-
val policista, který mu pøed chvíli dal slo�enku.

�Právì, �e vás chci mít co nejdøív z krku,� vyve-
dl ho Václav z bludù �Nesu ty dvì stovky a poku-
tu zaplatím hned teï. Nechce se mi bì�et na po�-
tu.�

�To budete muset stejnì. Ono to toti� takhle ne-
jde. U� jste v databázi dlu�níkù a odtud my vás
vymazat nemù�eme. Máte smùlu. Na po�tu holt
musíte.�

�To jsem se vùbec nemusel vracet?�
�Ne! Je mi líto. A pokraèujte. Támhle nám pøi-

jí�dí dal�í zákazník,� ukázal na upoceného tlou�-
tíka blí�ícího se od køi�ovatky.  Václav ustoupil o
pár krokù do stínu stromù a zvìdavì vyèkával,
co se bude dít.

Nic netu�ící cyklista �lapal na dámském kole.
Pánské by mu parnì nevyhovovalo, proto�e by
nemìl kam ulo�it nadmìrnì vyvinutý bøi�ní sval.
V jedné ruce udr�oval se zruèností ekvilibristy
v rovnováze tøi kopeèky zmrzliny v kornoutu,
z nich� ulizoval mìknoucí sladkou hmotu. Na no-
sièi byl pøivázán z ka�dé strany jeden sí�ovaný
pytlík s okurkami na nakládání. Jeho bicykl pa-
matoval jistì lep�í èasy. Na otluèeném rámu pøe-
bíjel rez poslední zbytky pùvodní barvy, pøední
kolo se trochu �i�atìlo kvùli vyra�enému drátu,
brzdy dávno ztratily schopnost cokoli zarazit. Na
policistovu výzvu k zastavení musel tlou�tík se-
skoèit a doskákat krátkými poskoky jako vrabec
ke koòské kobli�ce. Jeden z pedálù ho dvakrát
bolestivì udeøil do lýtka.

 Václav se zájmem sledoval, jak kopeèky zmrz-
liny nìkolikrát poskoèily a opìt se vrátily na své
místo pøitahovány gravitací.  Upocený cyklista
si nebyl vìdom pøestupku a mìl za to, �e se ho po-
licista chce na nìco zeptat. Místo otázky vyslechl
stejné zaklínadlo jako pøed chvílí jeho pøedchùd-
ce a oznámení o pøestupku.

�Já si toho vùbec nev�iml, �e tam nìjaká znaèka
je,� pøiznal se upøímnì. �Byl jsem rád, �e zleva
nic nejede, proto�e bych to nezastavil. Moc mi to
nebrzdí.�

 �To va�e kolo by stálo za pozornost. Jestli se
tomu vùbec dá øíkat kolo. Teï jde ale o pøestu-
pek. Tady ten pán,� ukázal hlavou smìrem
k Václavovi, �dostal pøed chvílí pokutu za dvì stì
korun. Taky nezastavil. Myslím, �e zùstaneme u
stejné sazby. Není dùvod ji mìnit.�

Cyklista stál schlíple na palèivém slunci. Na
trièku bez rukávù se mu rýsovaly mapy vytvoøe-
né potem, který volnì stékal po oblièeji na tøe-
soucí se podbradek a odtud odkapával na vy-
stouplé pandìro. Zmrzlina zaèala pod vlivem
sluneèního �áru razantnì mìnit skupenství. Nej-
prve se v kapkách vydala po prstech na høbet
ruky. �lutá a rù�ová se dostaly nejdál. Zelená vá-
hala u koøene palce. Olízl je v�echny, ani� by vní-
mal jejich nasládlou chu�.

�Za co pokutu? Copak se nìco stalo? Jedu pøece
na kole, znám to tady, jezdím tudy ka�dou chvil-
ku, tak o co jde?�

�Cyklista je stejným úèastníkem provozu jako
ka�dý jiný øidiè. Dokonce i chodec je úèastníkem!
Jste ochoten pokutu zaplatit na místì?�

�Nejsem, nemám u sebe prachy! Jel jsem man-
�elce pro okurky a zbylo mi na zmrzlinu,� vysu-
nul �pièku jazyka a olízl pøedloktí, kam se po
dlouhém otálení vypravila pistáciová.  Nestaèil
to dotáhnout do konce a zelenou následovaly i
vanilková a jahodová. Znovu pøejel dvakrát za
sebou jazykem upocené pøedloktí. Potùèky zmrz-
liny u� nabraly slanou pøíchu�. Svìtlá stopa za
jazykem vyzradila, �e není tak opálený, jak se na
první pohled zdálo.

�Obèanský prùkaz máte? Doufám, �e to s vámi
nebude jako tamhle s tím obèanem,� podíval se
smìrem k Václavovi.

�Doufáte marnì. Nemám. Bydlím kousek odtud,
tak proè bych ho mìl s sebou poøád tahat? Aby
mi ho nìkdo ukradl, ne?�

�Tak jméno a adresu!� otevøel notes a stiskl pro-
pisku. Kdy� ode�el k autu, aby provedl identifika-
ci neznámé osoby, pøi�oural se druhý policista.
Zøejmì proto, aby doèasnì zadr�ený nenasedl na
kolo a bez rozlouèení nezmizel.

Mlèeli a rozpaèitì pozorovali jeden druhého.
Zmrzlina povzbuzována sluníèkem se mezitím

sna�ila slepit tlou�tíkovi prsty do nerozebíratel-
ného spoje a potom uprchnout na svobodu. Je�tì
nìkolikrát se ji pokusil zastavit jazykem.

Vyhledávání identity stále je�tì nebylo u konce.
Tlou�tík na slunci trpìl. O jahodovou kulièku, kte-
rá se pøed chvílí rozhodla opustit kornout a
sklouznutím do dlanì, se zaèala zajímat vosa. Zá-
roveò mu kapka potu pronikla hustým strni�tìm
oboèí a po prùniku do levého oka pùsobila jako
pepøový sprej. Pokusil se ulevit oku høbetem vol-
né ruky.  Pustil øidítko, èeho� kolo vyu�ilo k tomu,
aby se zhroutilo policistovi k nohám. Se zaklením
ho zvedl a postavil. Jedna ze sí�ových ta�ek se
mírnì po�kodila pádem. Ani vosa neustala ve
svém úsilí ochutnat jahodovou zmrzlinu a vyèká-
vavì bzuèela cyklistovi blízko ucha. Nedovolil se
po ní ohnat, aby opìt neupustil kolo. Podíval se
na pøedloktí, kde u� zase pochodovaly barevné
potùèky, rozlouèil se s kornoutem i rozbøedlou
hmotou v nìm a pra�til vztekle celým obsahem o
zem. Pøistála pøesnì v místì, kde se nacházely
policajtovy nale�tìné boty.

Ten udivenì pohlédl pod sebe. �To má být útok
na veøejného èinitele? Proè jste to udìlal? �

�Proto�e jste mì nasrali! Já si na chvilku odsko-
èím do mìsta a vy mì tady takovou dobu buzeru-
jete v horku na sluníèku pro blbost! �

�Pro va�i blbost, obèane! Tak se uklidnìte!� vy-
zval ho pøíslu�ník a otøepával z boty lepkavou
ka�i. �Máte si dávat pozor na cestu.�

�V�dy� dávám! Copak se nìco stalo? Já blbec
jsem se nabídnul man�elce, �e jí dojedu do obcho-
du a mám s tím takové opletaèky.� V návalu zlos-
ti, kterou si potøeboval nìjak vybít, popadl kolo
obìma rukama a silnì s ním, zatøásl.  To dalo po-
pud prvnímu okurku, aby vykoukl ze zajetí a
opatrnì vypadl na silnici. Za ním se vysouval
druhý a zji��oval, jestli to není moc vysoko. Neby-
lo.

�Padají vám okurky,� cítil pøíslu�ník policie po-
vinnost upozornit cyklistu na mo�né ztráty.

Oslovený se podíval dolù. To u� jich na silnici
le�elo v prachu nìkolik.

�Hergot, tohle mi je�tì chybìlo. Nic jiného u�
jsem nepotøeboval! Já s tím pra�tím a vyka�lu se
na to!�  Zvedl kolo a prudce s ním uhodil o asfalt.
Dosáhl zvý�ení úniku z první sí�ové ta�ky a pro-
tr�ení druhé. �To jste tomu dal, teï u� se vám to
sype z obou stran. To vás man�elka moc nepo-
chválí.�

Slova policisty zapùsobila jako rozbu�ka. Hodil
kolo na zem a zbìsile zaèal dupat v okurkách.
Pøihlí�ející policista jen ti�e pozoroval, co bude
dál. Václav si pøipadal jako v americké grotesce.
Opøel se o strom a nenechal si ujít ani jediný po-
hyb.

Od auta se vrátil velitel hlídky se slo�enkou.
Otevíral ústa, aby udìlil pouèení provinilému
cyklistovi a zùstal s nezavøenými èuèet na pro-
mìnu scény. Zaklapl, a� kdy� udýchaný tlou�tík
zdecimoval nákup a trochu se uklidnil.

�Tak tady máte slo�enku, zaplatit musíte vèas
k uvedenému datu, jinak byste mohl mít dal�í vý-
daje,� varoval ho a tázavì se podíval na kolegu.
Ten nenápadnì zavrtìl hlavou.

�Tak vám pìknì dìkuji! Za v�echno� vy�tìkl ne-
��astný cyklista a chystal se nasednout.

�Poèkejte, to nemù�ete jen tak odejet! Vy jste
zneèistil vozovku, musíte ji po sobì uklidit,� za-
stavili ho.

�Je�tì to, já se na to mù�u tak akorát�.� a navr-
hl, �e by mohl poskvrnit tu pitomou køi�ovatku,
celou ulici i s nedalekou zastávkou autobusu,
vèetnì obou pøíslu�níkù policie a Ministerstva
vnitra.

�Dìlejte si, co chcete, ale kdy� to tady po sobì
neuklidíte, zavoláme Technické slu�by. A vy po-
tom zaplatíte za výjezd vozu, úklid a dal�í výdaje.
To u� bude stát nìkolik tisíc��

Zarazil se. Zdeptán vývojem událostí ode�el do
protìj�ího obchodu se zahrádkáøskými potøeba-
mi a vypùjèil si lopatku a smetáèek. Udìlal døep
u hromádky rozdupaných okurek a zaèal ji na-
metat na lopatku.

Václav opustil pozorovatelnu. Byl rád, �e vyvá-
zl jen s pokutou. Mohlo to být hor�í.

(c) Miloslav Kusý

Horký letní den� MILOSLAV KUSÝ

Venda �matolán mezi profesionály opìt exceluje.
Jako v�dy nejmlad�í jezdec mezi elitou u� dáv-
no nehraje druhé housle, ba naopak. V pøípravì
na odjezd na Mistrovství Saska v Nìmecku, které
se koná 30. � 31. èervence a kde bude Venda repre-
zentovat ÈR, pota�mo i Hoøice, si ji� nyní vybírá k
pøípravì pouze velké soutì�e. 

5. èervence skákal v Hradi�tku u Nymburka a z
57 úèastníkù si vyskákal v ZL 3. místo, tuto sobotu
skákal v Jaromìøi � Josefovì a byl jak pro jezdce,
tak i pro diváky velkou atrakcí. Závody probíhaly
prakticky od rána a� do noci, svùj poslední
a nejtì��í parkur jel Venda a� kolem 20:30 hod. Ni�-
�í soutì�e Z a ZL skákal se svou novou klisnou Grá-
cií, se kterou se pomalu sehrávají a v�dy �el
za chybu. Pak �el s Vibrací své 4. L (120/130cm)
a neudìlal �ádnou chybu  ani v rozeskakování
a skonèil 5. Pøi zapadajícím slunci pak jel své první
�ivotní S (130/140cm), bìhem nìho� se v�ichni
jezdci i diváci nahrnuli ke kolbi�ti, aby jim nic neu-
niklo a fandili. Základní parkur 130 cm zajel bez
chyby, po nìm� potlesk nemìl konce, a to i od jeho
dospìlých kolegù. Nikdo ale neèekal, �e si Va�ík
troufne jet je�tì finále � rozeskakování, a to 140 cm,
ale Va�ík se nenechal zahanbit a nastoupil
na start. Diváci nechápali, �e si na to v 12 letech
troufá. Pøekvapení pro nì bylo je�tì vìt�í v tom,
�e �el bez chyby i v rozeskakování a kdyby trochu
nezabloudil v parkuru a nenabral nìkolik vteøin na-
víc, tak by jistì zvítìzil. I tak skonèil na výborném
4. místì. Gratulace a potlesk od soupeøù a divákù
nebrala konce. Doufejme, �e se mu bude takto daøit
i v Nìmecku a v polovinì srpna na Mistrovství ÈR.

Chceme tímto podìkovat Radì mìsta Hoøice
za pøíspìvek k výjezdu do Nìmecka pro reprezenta-
ci mìsta. �koda, �e se nena�el je�tì dal�í sponzor,
který by mu pomohl v jeho nadìjné dal�í sportovní
kariéøe.                      Václav �matolán st., otec a trenér

Foto Lucie Bure�ová

Upozornìní: Biograf Na �pici má v srpnu do-
volenou a tì�í se na své náv�tìvníky v záøí.

Letní kino Na Bohánce celý srpen promítá, pro-
gram najdete na www.bohanka.org.

Venda zazářil v Jaroměři


