
Podle návrhu nového jízdního řádu Českých 
drah by ale mělo dojít k porušení hodinového 
taktu rychlíků tím, že by z rychlíkových spojů, 
které podle současného jízdního řádu odjíždějí 
směrem na Prahu 10.42 a 12.42 a večerní spoj 
ve 21.42, se měly stát expresní vlaky (EuroCity či 
InterCity), které nemají v Hořovicích zastavovat. 
Podobně i obráceně směrem na Plzeň, s odjez-

dem („postaru“) v 10.07 a 12.07 a večerní spoj 
ve 21.07. 

Nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem 
jsme poslali jednak na Úsek dopravy Integro-
vané dopravy Středočeského kraje, tak se také 
náš (otevřený) dopis dostal k řediteli odboru 
osobní dopravy Českých drah, a v upraveném 
znění jsme jej poslali rovněž na Odbor tvorby 

Poděkování patří firmě Saint-Gobain/
Sekurit, jmenovitě její obchodní ředitelce 
Ing. Martině Hasmanové za velkorysý příspě-
vek na zvýšení bezpečnosti dopravy v Hořo-
vicích.  Z příspěvku se podařilo pořídit zaří-
zení na měření rychlosti vozidel a vybudovat 
i vybavit bezpečnější přechody pro chodce 

na komunikacích v Tyršově ulici a na Pražské 
mezi radnicí a hotelem Zelený strom. Trvalého 
zájmu o rozvoj našeho města si vážíme a dlou-
hodobá cílevědomá snaha o bezpečnost provo-
zu už zjevně povznesla úroveň více přechodů 
ve městě. - Vše nejlepší v Novém roce 2012! 

Dokončeno bylo a předáno do užívání par-
koviště v ulici U Nádraží (šikmá, zatím nevy-
značená stání po levé straně jednosměrné ko-
munikace). Prosíme všechny, kdo v této ulici 
parkují, aby využívali nového parkoviště a už 
neodstavovali auta na pravé straně ulice. As-
faltový povrch parkoviště získá na jaře příštího 
roku. Pozor, od nádražní budovy ČD směrem 
k Tyršově ulici (na křižovatku s ulicí Spojovací) 
je tato komunikace dvousměrná, takže kdo jede 
na nádraží od Žebráku, nemusí už objíždět přes 
město. (U nádraží ČD se ale musí otočit.) Tento 
provoz pokládejme za zkušební, technický a do-
pravní odbor ho po čase vyhodnotí.  

Dozorčí rada Vojenských lesů a statků, s.p., 
vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města 
Hořovice ze dne 29. 11. 2011, kterým zastu-
pitelé schválili „koupi areálu Starého zámku 
od Vojenských lesů a statků za kupní cenu 35 
mil. Kč + 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny 
bude provedena ve splátkách během šesti let. 

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bez-
úplatný převod Panské zahrady do majetku 
města“. V současné době VLS (ve spoluprá-
ci s námi) připravují prodejní (resp. kupní) 
smlouvu, vycházející z našeho usnesení, kte-
rou by kompetentní orgány VLS měly schválit 
v březnu příštího roku. Do té doby město může 
projednávat jednak nájemní vztah s Policií ČR, 
která by v části Starého zámku měla sídlit, tak 
také pracovat na studii využití a stavebních 
úprav prostor zámku, zejména tzv. hospodář-
ského křídla (bývalé sídlo VLS), tedy I. etapě. 

K 31. 12. 2011 končí nájemní smlouva se 
současným provozovatelem plaveckého areálu. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel trvale vyka-
zoval ztrátové hospodaření areálu, rada rozhodla,  
že smlouvu již neprodlouží. Od 1. 1. 2012 bude 
plavecký areál provozovat město prostřednictví 
své příspěvkové organizace, kterou je Městská 
správa bytového a nebytového fondu. Vynasna-

žíme se o plynulý převod správy tohoto zařízení 
(vč. převodu permanentek) tak, aby bazén mohl 
být i po dobu převodu správy pro veřejnost ote-
vřen v obvyklých hodinách. Pokud by snad k ně-
jakému přechodnému omezení provozu mělo 
dojít, věřím, že to plavecká veřejnost přijme s po-
chopením. 

Rada města se postavila odmítavě k zámě-
ru „zkapacitnění“ stáčírny, skladování a výdeje 
PHM v areálu Cintlovka. Firma, jež tento zá-
měr hodlá realizovat, přislíbila dořešit dopravní 
studii: navážení PHM má probíhat po železnici 
v max. množství 720 m3 denně, odvoz však mají 
zajišťovat autocisterny. Obáváme se, že dojde 
k neúměrné dopravní zátěži na nevyhovují-
cích komunikacích (až 30 autocisteren denně) 
a k zátěži životního prostředí. Nicméně areál 
leží v katastru obce Tlustice a naše možnosti 
jako samosprávy  jsou při vyjednávání podmí-
nek provozu omezeny - ale budeme jednat!

Přeji Vám, vážení občané, za všechny zastu-
pitele našeho města v Novém roce 2012 zdra-
ví, optimismus, rozvahu, radost, zdrženlivost 
ve zbytečných požitcích - a také štěstí, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a to dokonce 
i v našem městě!

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

Plavecký bazén po rekonstrukci otevřen
Po uzávěrce únorového čísla 
Hořovického Měšťana byl po rozsáh-
lé rekonstrukci slavnostně otevřen 
plavecký bazén. Stalo se tako týden 
později než bylo původně plánováno. 
Proč tomu tak je, nám prozradil Miro-
slav Kočárek z firmy Koeko: „Otevření 
plaveckého bazénu v Hořovicích bylo 
naplánováno na 22. ledna, ale z tech-
nologických důvodů bylo zprovoznění 
o týden posunuto. Poslední práce 
probíhají velmi pomalu. Jedná se 
hlavně o detaily, které dokončí vzhled 
obou bazénových hal. Dětský bazének 
je hotov a zbývá jen obložit sloupy 
kolem celého prostoru. Velký bazén je 
napuštěn a byla odzkoušena činnost 
technologie a nového chemického 
hospodářství.

Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
náklady na stavební práce budou 
4 111 763 korun, vybavení učeben 
bude stát necelý milion korun. Pro-
jekt je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy ve výši 
92,5% způsobilých výdajů.

-gvh-

Město Hořovice v lednu zahájilo re-
alizaci projektu Modernizace Gym-
názia Václava Hraběte v Hořovicích. 
Cílem projektu je zlepšení kvality 
výuky a rozšíření možnosti vzdělávání. 
Součástí projektu je nákup nového 
vybavení, modernizace technického 
vybavení školy, snížení energetické 
náročnosti budovy, kterou zajistí 
výměna oken, rekonstrukce sociálního 
zařízení a výměna osvětlení. Celkové 

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

U příležitosti 20. výročí obno-
vení skautingu v Hořovicích 
po listopadu 1989 si vás
dovolujeme pozvat na setkání 
oldskautů, bývalých členů skautského 
střediska a přátel Junáka, které se 
uskuteční v sobotu 6. února od 15 ho-
din ve skautské klubovně u Dražovky. 
Během setkání si zavzpomínáme 
na uplynulá léta od počátku vzniku 
Junáka v Hořovicích v roce 1923 až 
do současnosti. Povíme si o dnešní sit-
uaci a o našich plánech do budoucna.

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

První vzorky vody byly odebrány a 
výsledek je výborný, kvalita splňuje 
všechny parametry vyhlášky. Nyní 
se jen čeká na dodavatele stavby, 
který dokončuje poslední úpravy
a mohl být po kolaudačním řízení 
spuštěn zkušební provoz. 

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

V chodbách a sociálních zařízeních byly 
osazeny nové panely ústředního topení 
a instalovány nové sušáky REZ s ra-
darovou technikou.

dokončení na 2. straně

Bohumila Vojíře, pořadem provázel 
Karel Vydra. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení dětí z taneční školy 
Blanky Vášové, stejně tak jako mladých 
kytaristů ze Základní umělecké školy 
Rožmitál pod Třemšínem. Vyvrc-
holením bylo vystoupení tanečního páru 
Veronika Hrubcová- Štěpán Lukeš z Klu-
bu tanečního sportu Příbram, jejichž 
předvedené tance byly skutečným 
uměleckým zážitkem. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dle ohlasu účastníků je možno kon-
statovat, že akce přispěla ke zpestření 
života hořovických seniorů a měla u 
většiny z nich úspěch. Zaměstnanci i 
obyvatelé Domova Na Výsluní, Hořovice 
rádi uvítají návštěvníky i na akcích 
pořádaných nejen pro obyvatele a klien-
ty Domova Na Výsluní přímo v objektu 
zařízení.

Domov Na Výsluní Hořovice

Již tradičně se sešli senioři ve velkém sále
hořovické radnice na předvánočním 
setkání pořádaném Domovem na 
Výsluní, Hořovice. K poslechu i tanci 
hrála Hořovická muzika
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Uzavírka silnice
u Harmoniky
V době od 1. 8. do 30. 11.2010 je plá-

nována rekonstrukce železničního mos-
tu u Harmoniky. V této době bude silni-
ce II/114 uzavřena a příjezd na Sklenář-
ku bude možný pouze přes Cintlovku tj. 
ulicí Plzeňskou.

V této době nebude obsluhována za-
stávka Hořovice, Sklenářka I náhrad-
ní zastávkou pro linky C9 MHD Hořo-
vice, C31 Hořovice - Příbram, C33 Ho-
řovice - Všeradice - Nesvačily, C34 Ho-
řovice - Zbiroh, C35 Hořovice - Komá-
rov - Strašice, C43 Hořovice - Podlu-
hy - Křešín, C44 Hořovice – Praskolesy, 
C45 Hořovice - Zadní Třebaň, C49 Ho-
řovice – Lochovice, 470810 Cekov - Ka-
řez - Hořovice bude zastávka Hořovice, 
Cintlovka. Obsluha sídliště Sklenářka 
bude prováděna pouze linkami jedou-
cími přes zastávku Hořovice, Sklenář-
ka II. Přeprava zdarma bude z/do zastá-
vek v Hořovicích do/z zastávky Hořovi-
ce, Sklenářka I možná při použití linky 
C 32 210032 Hořovice - Žebrák - Brou-
my náhradou za linku C34.

Ing. Miroslav Vacek, vedoucí provozu 
osobní dopravy PROBO BUS a.s.

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

dión přivítal v sobotu 17. července účastní-
ky oslav 100 let založení organizované kopa-
né v Hořovicích. V rámci celého dne se setkala 
řada známých, kteří se okolo fotbalu pohybovali 
nebo pohybují a setkání využili k zavzpomíná-
ní. Ti nejstarší si prohlédli kabiny a zázemí v tri-
buně, ti o něco mladší nastoupili na trávníku.

 Prvním bodem oslav 
přímo na zeleném paži-
tu byl zápas staré gardy Ho-
řovic s Viktorií Plzeň. Ta, ve-
dená Ivanem Bicanem, při-
jela ve velmi dobrém slože-
ní, jenže hořovický tým měl 
také svojí kvalitu. Vždyť se 
v něm objevili i bývalí prvo-
ligoví hráči Grund, Mojžíš 
a Vyskočil. Zápas přinesl zají-
mavé momenty a skončil vý-
sledkem 2:2. 

Po skončení zápasu 
si na trávníku zatrénova-
la mladší přípravka a ostat-
ní si to zamířili do přísálí Společenského domu, 
kde se konalo slavnostní posezení. V jeho rámci 
všechny přivítal předseda FK Hořovicko Luboš 
Bureš, přítomné pozdravili i senátor Jiří Ober-
falzer a krajský zastupitel Jan Skopeček. Hlavní 
slovo pak měl bývalý divizní hráč, městský za-
stupitel a ředitel hořovického gymnázia Jiří Vl-
ček, který věcně a vtipně glosoval výročí sta let. 
Pak již nastala chvíle k tzv. „pokecu“, ve kterém 
někteří pokračovali přímo na místě a další smě-
řovali své kroky opět na hřiště, kde od půl dru-

hé začínal Podbrdský pohár dospělých. Ten při-
nesl v úvodním zápase doslova šok, když domá-
cí jedenáctka porazila jeden z předních celků B 
skupiny divize Admiru Praha nevídaným způ-
sobem 8:1. O góly se podělili dvakrát Veselý, Šu-
bert a Hruška, jednou se přidali Rampa a Kova-
řík. V dalším zápase zdolaly Horní Měcholupy 
Litvínov 2:0. Po druhém semifinále nastoupili 

na plac hráči mladších přípravek FK Hořovicko 
a Olympie Zdice, kteří předvedli své dovednosti 
před zraky přítomných diváků. Domácí zvítězili 
3:0 a byli odměněni potleskem.

 V zápase o 3. místo Podbrdského poháru 
se střetla Admira Praha s Litvínovem a zvítězi-
la po dramatickém boji 3:2. Před finálovým zá-
pasem předali domácí funkcionáři rozlučkové 
předměty dorostencům, kteří přešli do dospělé 
kategorie a senátor Jiří Oberfalzer prezentoval 
svůj dar ke sto letům od Nadačního fondu Leto-

rosty. Nutno podotknout, že celá akce se konala 
za finančního přispění hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha a starosty Hořovic Luboše 
Čížka. Oba se však nemohli dostavit kvůli zane-
prázdněnosti stejně jako předseda ČMFS Ivan 
Hašek. Všichni zaslali omluvu a blahopřání.

 Do finále nastoupili domácí proti Horním 
Měcholupům a zápas skončil i přes několik šan-
cí na obou stranách bez branek. O vítězi tak roz-
hodovaly penalty, v nichž pražský tým zvítězil 
4:2 a získal tak hlavní trofej. Vítěz turnaje při-
jel s kvalitním kádrem, který bude po propojení 
s Viktorií Žižkov B nastupovat ve třetí lize, tak-
že to byl těžký soupeř a Hořovicko obstálo vý-
tečně. Po předání cen se ještě diskutovalo přede-
vším o fotbale, který v sobotu 17. července v Ho-
řovicích vyhrál na celé čáře!

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

ba kanalizační sítě v Hořovicích. Nová kana-
lizace včetně veřejných částí přípojek v dél-
ce 1,57 km bude vybudována v ulici U Kou-
paliště, Cihlářská, Rpetská a na sídlišti Karla 
Sezimy. Realizací akce bude vytvořen před-
poklad pro nové připojení 180 ekvivalent-
ních obyvatel Hořovic. Na ČOV Hořovi-
ce bude možno odstranit navíc 7,20t/rok 
CHSKCr a 3,40 t/rok NL.  Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Projekt bude dokon-
čen v roce 2011. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu jsou 5 968 428 Kč, dotace z fon-
du EU činí 5 073 164 Kč a dotace SFŽP ČR 
298 421 Kč.
odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

Město Hořovice vyhlašuje, na základě 
usnesení rady města Hořovice č. 22/2011 ze 
dne 24. 11. 2011, výběrové řízení o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města pro rok 2012. 
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství, 2. kultura a církev, 3. sport, 4. zá-
jmová činnost dětí a dospělých, 5. zdravotní 
a sociální, 6. práce s dětmi a mládeží, 7. ostat-
ní blíže nespecifikované

Žádost o dotaci může předložit ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předklá-
daného projektu. Znamená to, že veškeré 
náklady a příjmy související s projektem musí 
projít přes účetnictví. Dotace se poskytuje 
na neinvestiční výdaje.

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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O jednom dopravním zlepšení!

n Ve čtvrtek 24. srpna krátce po 11. hodině odjeli autobusem Městské hromadné dopravy i cestující, 
jejichž vlaková souprava přijela až po stanoveném čase odjezdu červeného autobusu dle jízdního 
řádu. Řidič na ně počkal. Foto: Radka Kočová

jízdních řádů Ministerstva dopravy ČR. I tento 
dopis jsme pojali jako otevřený a je publikován 
v Podbrdských novinách č. 15. 

Pro náš nesouhlas máme tyto základní argu-
menty: Podle návrhu nového jízdního řádu dojde 
ke zhoršení dopravní obslužnosti občanů města 
Hořovic i okolních obcí do Prahy, Berouna, Ro-
kycan  a Plzně, kam lidé pravidelně cestují za pra-
cí, do škol, do institucí veřejné správy, do nemoc-
nic a zdravotnických zařízení a také za kulturou, 
sportem a společenskou zábavou. Ve všední dny 
jde cca o 400 cestujících tam i zpět.  Vypuštěním 
těchto šesti spojů, jichž denně využívá v Hořo-
vicích celkem několik desítek cestujících, dojde 
nejen ke zhoršení dopravní dostupnosti ze všech 
míst našeho kraje a ke zhoršení integrace do-
pravy, k níž se Středočeský kraj zavázal, ale také 
k porušení hodinového taktu v denní době pro 
vlakové spojení mezi Prahou a Plzní. Od roku 
1990 trvalo několik let, než jsme dosáhli toho, že 
Hořovice se staly rychlíkovou stanicí pro všechny 
rychlíky a než hodinový takt byl zaveden. Proto 
návrh nového jízdního řádu vnímáme jako neu-
váženou destrukci pracně zavedeného optimální-
ho dopravního režimu. 

Vzdálenější města, jako jsou Hořovice, sta-
ví návrh úpravy jízdního řádu pro rok 2018 
opět do pozice odtržených regionů. 

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, 
aby v Hořovicích hodinová taktová rychlíko-
vá doprava mezi Prahou a Plzní byla po celý 
den dodržena, tak jak tomu bylo dosud.

Děkuji za spolupráci Ing. Ladislavu Ludví-
kovi, Ing. Jiřímu Konrádovi a zastupiteli Kar-
lu Červenému.

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

Od 3. 9. 2017 platí nový (resp. upravený) 
jízdní řád Městské hromadné dopravy (MHD) 
– linka210009, která jako C09 obsluhuje spojení 
na trase „Cintlovka“ – železniční stanice – Ná-
městí Boženy Němcové – nemocnice. Tato úpra-
va jízdního řádu vychází vstříc lepší návaznosti 
MHD na odjezdy a příjezdy vlaků, zejména 
ke vztahu k rychlíkům, z Prahy i Plzně. 

Rychlíky jezdí v hodinovém taktu, od Plzně 
přijíždí vždy v celou hodinu a 42 minut, od Prahy 
vždy v celou a 7 minut. Jízdní řád MHD je nyní 
koncipován tak, aby minimální čas na přestup 
z autobusu (jedoucího od nemocnice) na vlak byl 
alespoň 7 minut, s výjimkou spoje č. 18, který při-
jíždí na nádraží ČD v 11.40.

Na přestup ve směru opačném, tedy pro ces-
tující, kteří přijedou rychlíkem od Prahy a přese-
dají na MHD směr centrum a nemocnice, je také 
minimálně 5 minut, s výjimkou spoje č. 17 (s od-
jezdem od nádraží  v 11.10) a  spoje č. 25 (s odjez-

dem od nádraží  v  14.10). Předpokladem ovšem 
je, že řidič na pomalejší cestující počká a neujede 
jim. 

Ani upravený jízdní řád není  ideální, ale 
po jednání s panem Janem Pitelkou, odpověd-
ným pracovníkem dopravního podniku, jímž 
je ARRIVA, a. s., jsme dospěli ke kompromisu 
na základě poznání, že při dodržení dalších do-
pravních souvislostí naší MHD a technických 
možností dopravce (např. vzhledem k obrátko-
vosti autobusu) to asi lépe nejde. 

Tento upravený jízdní řád bude platit do 9. 12. 
2017, kdy také vejde v platnost nový jízdní řád 
Českých drah, který je už znám. Zůstane-li jízd-
ní řád MHD, jak je nyní, tak souběhem šťastných 
okolností se dřívějšími příjezdy rychlíků od Pra-
hy a pozdějšími odjezdy rychlíků na Prahu bude 
přestupní doba na a z MHD v obou směrech 
delší. Pokud ovšem do jízdního řádu MHD nějak 
nevhodně nezasáhne ARRIVA. 

O jednom dopravním zhoršení?



Co hodláte jako ředitel Městského spor-
tovního centra Hořovice místním sportov-
cům nabídnout?

Na současných sportovištích chci nastavit 
jasná pravidla pravidelné údržby, postupně 
zlepšit jejich stav a služby. To vidím v součas-
nosti jako prioritu.

Sledujete výkony místních sportovců? 
Kteří v současné době podle vás nejvíce 
vynikají? Jaký sport má ve městě podle vás 
největší tradici?

Ano, sportovní výsledky a výkony zdejších 
sportovců sleduji. V současnosti, badminto-
nista, trojnásobný účastník olympijských her 
Petr Koukal a parkurový jezdec Aleš Opatrný 
jsou, co se týče mezinárodního věhlasu, zřej-
mě nejvýraznější postavy. Fotbal jistě bude 
patřit mezi sporty, které mají největší tradici.

 
S otevřením haly se výrazně zlepšily 

podmínky pro sportovce. Co dalšího by se 
mohlo zdokonalit?

Jak jsem nastínil, prioritou je zlepšit cel-
kový vzhled, funkčnost a služby stávajících 
sportovišť. Do budoucna by byla vhodná 
umělá tráva pro fotbal i možnost využití při-
lehlé plochy. Zajímavé by bylo i obnovení 

atletické dráhy, opětovné propojení a poskyt-
nutí odpovídajících služeb v areálu koupaliště 
– restaurace Florida nebo zpřístupnění hřiště 
u 1. základní školy. Vizí je více. Vše bude zá-
ležet na úspěšnosti podávání žádostí o dotace 
a finančních možnostech města.

Jaké sporty se v hale hrají? Jsou zde 
možnosti i pro zájemce z řad veřejnosti?

V hale jsou nalajnovaná hřiště pro volejbal, 
badminton, florbal, tenis a nohejbal. Je zde 
horolezecká stěna, v plánu je dovybavení posi-
lovny, máme dva přenosné basketbalové koše. 

Z bývalé kotelny jsou dva menší sportovní sály 
s možností využití například pro pilates, jógu 
nebo strečink. Veřejnost samozřejmě může 
navštěvovat sportovní halu. Jsou zde ovšem 
omezené možnosti vzhledem k jejímu vytí-
žení. V průběhu týdne již moc volného času 
není. Zato soboty a neděle jsou přes zimu z še-
desáti procent volné.

 
Na co byste návštěvníky rád upozornil?
Je důležité, aby věnovali velkou pozornost 

výběru vhodné sportovní obuvi. Bota nesmí 
zanechávat šmouhy, vhodná je ta, která má 
označení „non-marking“ (nebarvící guma). 
Je těžké se orientovat v bohaté nabídce sálové 
obuvi, která je tak rozmanitá jako i její ceny.  
I tady platí, že není úplně dobré kupovat nej-
levnější obuv, je dobré investovat do kvalitní 
obuvi. Pro návštěvníky, kteří na podzim vy-
dloubají kamínky, hlínu  a antuku z podrá-
žek svých ,,sálových bot“, máme upozornění:  
Vstup pouze v čisté a vyhovující obuvi!

Co byste rád dodal?
Věřím, že se nám společně s nájemci spor-

tovních areálů podaří vytvořit síť místních 
sportovišť, které budou svou kvalitou odpo-
vídat dnešní době. (rak)
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Partnerství Hořovic a německého města Gau-
Algesheim trvá již několik let. Žije vzájemnými 
návštěvami, dětskými tábory i studijními poby-
ty. Poslední partnerská cesta vedla z Německa 
do Hořovic, kdy v sobotu 5. srpna zastavil na ho-
řovickém Palackého náměstí autobus s padesáti 
hosty. Přivítal je starosta Hořovic Jiří Peřina, poté 

s partnery prošel město. Yvetta Hájková z Infor-
mačního centra Hořovice skupině poskytla vý-
klad v německém jazyce. Návštěvníky provedla 
centrem, Panskou zahradou i areálem Starého 
zámku. Hosté se podívali do Informačního cent-
ra, Muzea Hořovicka i městské galerie a v závěru 
navštívili státní zámek Hořovice. Jak sami uvedli, 

Partneři z Německa si prohlédli město i zámky
n Po společném fotografování si turisté z Německa prohlédli areál Starého zámku i Starý zámek. Foto: (rak)

Jaroslav Sedlák: Na sportovištích chci nastavit jasná pravidla údržby
S novou sportovní halou vzniklo v Hořovicích Městské sportovní centrum. Činnost této příspěvkové organizace měs-

ta začala v červenci a jeho ředitelem se stal Jaroslav Sedlák. Kdo podle něj patří k výrazným sportovním osobnostem 
města a co by se pro ně dalo ještě udělat? Jaroslav Sedlák odpovídá v rozhovoru.  

n Ředitel Městského sportovního centra Hořovi-
ce Jaroslav Sedlák (vpravo) společně se zastupiteli 
Jiřím Vavřičkou a Jiřím Vlčkem. Foto: (rak)

zaujal je nejen areál Starého zámku, ale i výborné 
jídlo a káva. „Nedá se říci, co bylo nejlepší. Všech-
no se nám líbilo,“ konstatovala jedna z návštěvnic 
z Gau-Algesheim.

Němečtí partneři přivezli víno ze svého kra-
je Porýní-Falc. Bude se prodávat na říjnovém 
Cibulovém jarmarku. Víno z Porýní se na Cibu-
lovém jarmarku prodávalo již před dvěma lety, 
získané peníze byly věnované na sport a rozvoj 
mládeže. (rak)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
V Informačním centru Hořovice 

v areálu Starého zámku, Vrbnovská 
30/1, Hořovice probíhá předprodej 
vstupenek na:
n ZÁBAVNOU SHOW 
ZDEŇKA IZERA AUTOKOLEKTIV
úterý 26. 9. 2017 od 19:30 hodin
Společenský dům Hořovice
n KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ 
– MARTA NAPOSLEDY
středa 18. 10. 2017 od 19:00 hodin
Společenský dům Hořovice
n ČECHOMOR
- KOOPERATIVA TOUR 2017
čtvrtek 30. 11. 2017 od 19:00 hodin
Společenský dům Hořovice

Volejte 732 512 821,
 pište na ic@mkc-horovice.cz!
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Festival je především o dobré hudbě a o se-
tkávání. To mohli potvrdit kromě dalších hráčů 
i manželé Fišerovi, pro které jsou Hořovická 
heligónka i samotné město místem, kde se před 
třiceti lety seznámili. Festivalové setkání se na-
víc stalo inspirací pro hudebníky na Slovensku, 
kde před pětadvaceti lety vznikla jeho obdoba, 
Oščadnická heligónka.

Na začátku čtyřicátého ročníku hudebního 
festivalu Hořovická heligónka moderátor Karel 
Vydra pozval na pódium Společenského domu 
místostarostu Hořovic Ondřeje Vaculíka a ře-
ditele Městského kulturního centra Hořovice 
Přemysla Landu, kteří hráče i diváky přivítali 
a pozvali je také na další zajímavá místa Hořo-
vic, jako je například areál Starého zámku.

Pak už pódium Společenského domu patřilo 
hráčům, tím prvním byl Jiří Tomáš. Než ale za-

zněly první tóny jeho nástroje, moderátor Karel 
Vydra divákům připomněl pravidla diváckého 
hlasování. To probíhalo po celou dobu festiva-
lu, který trval až do odpoledních hodin.

A kdo získal od diváků nejvíce hlasů? Třetí 
místo obsadili Marie a Pavel Fišerovi, druhé 
místo patří Ladislavu Beranovi a nejvíce hlasů 
získala šestiletá Anežka Strážnická. „Ať ti hraní 
vydrží na celý život,“ popřál nejmladší účastni-
ci a zároveň vítězce diváckého hlasování Ho-
řovické heligónky 2017 ředitel MKC Hořovice 
Přemysl Landa.

Součástí akce byla výstava historických i no-
vých modelů heligónek a akordeonů společnosti 
Delicia Hořovice. Její zástupci festival podporují 
pravidelně, a to i formou bezplatného servisu 
nástrojů, který mohou využít všichni hráči. Spo-
lečnost navíc poskytla ceny pro vítěze.

Program festivalu si mohli ná-
vštěvníci užívat i v zahradě Spole-
čenského domu. Představili se zde 
nejen jednotliví účastníci přehlíd-
ky, ale i hosté. K nim již radu let 
patří Kladenská heligónka a Li-
berečtí harmonikáři.  V zahradě 
nechyběly stánky regionálních 
výrobků a potravin.

Za zmínku stojí i to, že sobot-
nímu programu Hořovické he-
ligónky předcházelo neformální 
páteční setkání v místním klubu 
Labe.

Hořovičtí děkují všem, kteří se 
40. ročníku přehlídky Hořovická 
heligónka zúčastnili.  (rak)

Návštěvníky Hořovické heligónky 
nadchla šestiletá Anežka

n Program Hořovické heligónky si lidé užívali v sále Společenského domu i v přilehlé zahradě. Foto: (rak)

Více než dvě desítky heligónkářů a téměř tři stovky diváků. To je čtyřicátý ročník 
Hořovické heligónky v číslech. Jubilejní setkání tradičního festivalu se uskutečnilo 
v sobotu 12. srpna v areálu hořovického Společenského domu a rozhodně nebylo jen 
o sčítání hráčů a návštěvníků.

n Největším potěším hráčů byl rozezpívaný sál. To nejde ničím 
zaplatit, prohlásil jeden z nich. Foto: (rak)

FESTIVALOVÉ 
STŘÍPKY 
n  Anežka Strážnická - 1. místo

Hraje od čtyř let. Do Hořovic přijela po-
prvé loni, kdy obsadila v diváckém hlasování 
třetí místo. Letos jí patří příčka nejvyšší, z če-
hož měla ona i její rodina velkou radost. Jak 
sama uvedla, v příštím roce přijede na Hořo-
vickou heligónku znovu. 

n  Ladislav Beran - 2. místo
Na Hořovickou heligónku 2017 přijel ze 

Slavičína od Luhačovic. Hraje od 14 let, tj. 59 
roků. Zúčastnil se přehlídek po celé České 
a Slovenské republice. Na hořovický festival 
přijíždí pravidelně.

n  Maruška a Pavel Fišerovi - 3. místo
Seznámili se v srpnu roku 1987, a to 

na Hořovické heligónce. Od tohoto setká-
ní jsou partneři ve hraní i manželé. Za tuto 
dobu navštívili různá setkání harmonikářů 
nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Ra-
kousku, Německu a Belgii. (rak)

HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA 2015 
 

Městské kulturní centrum Hořovice pořádá ve dnech 14. a 15. srpna 
2015 již 38. setkání heligónkářů. Oblíbená akce probíhá již tradičně 
ve spolupráci s firmou Akordeon Servis Koutný, pod záštitou starosty 
města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny. 
 

Heligonkáři, kteří by chtěli na přehlídce vystoupit, se mohou přihlásit do 31.7.2015 na 
adrese MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice, na tel. čísle 603 199 304 nebo 
na e-mailu mkc@mkc-horovice.cz. 

 
Program: 
 
Pátek 14. srpna 2015 od 19:00 hodin v klubu Labe 
NEFORMÁLNÍ VEČER 
Setkání hráčů, kde zazní heligónka i akordeon v různých hudebních žánrech. 
 
 
Sobota 15. srpna 2015 od 10:00 hodin v areálu Společenského domu 
 

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA HELIGÓNKÁŘŮ 
se soutěží o cenu diváka 
 

10:00 Zahájení přehlídky 
12:00 Oficiální přivítání účastníků 
 

V sobotním programu vystoupí hosté: 
 

od 12:00 hodin  -  sál Společenského domu 
KLADENSKÁ  HELIGÓNKA  Stanislava Waise 
 

na závěr přehlídky  -  sál Společenského domu 
LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI 
 

Po celý den budou probíhat doprovodné akce firmy Akordeon Servis Koutný: 
• Výstava heligónek a akordeonů - jedinečná výstava nejen historických modelů starých 

akordeonů a heligónek, ale také nových, současných modelů.  
• Bezplatný servis a poradenství pro účinkující 
 
Další informace na tel. číslech: 
• 603 199 304, 311 512 564 (MKC Hořovice) 
• 311 512 915 (Společenský dům) 
• 311 545 317 (Informační centrum) 
a na www.mkc-horovice.cz 
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Kateřina Valachová se na hřišti haly postavila proti Petru Koukalovi

Kateřina Valachová zmínila badminton ne-
jen kvůli tomu, že v hale v době její návštěvy 
vyznavači tohoto sportu trénovali, ale i proto, 
že se zde sešla i s olympionikem Petrem Kou-
kalem. Dokonce proti sobě s  raketami nastou-
pili. A jak se jim společně hrálo? „Prohnal mě, 
ale já jsem se ho také snažila prohnat. Jsem 
rekreační badmintonista, snad jsem zde neu-
dělala ostudu,“ prohlásila Kateřina Valachová, 
která navíc ráda běhá i plave.

Hořovice jsou podle ní zajímavé tím, že 
zde všichni táhnou na jednu branku, a to jak 
ve školství, tak ve sportu.  Drží pěsti, aby to tak 
bylo i nadále. Také by si přála, aby to tak bylo 
i v dalších městech.

Hru si užil i Petr Koukal. „Jednou jsme si 
slíbili, jestli zde bude nová hala, pozvu ji, aby si 
v Hořovicích zahrála. Do staré haly jsem jí vzít 
nemohl. Jsem rád, že se dnes podařilo, co jsme 
plánovali. Mrzí mne ale, že už není ministryní, 
stále je ale naší kamarádkou. Jako sportovec 
ji velmi obdivuji, protože jsem ji jako minis-
tryni zažil na olympiádě. To jak nás přijímala 
– po dlouhé době jsem viděl politika, kterému 
na nás záleží,“ sdělil Petr Koukal.

Jak dále řekl, stojí hala, kterou si vždy přál. 
„Trénovali jsme ve velmi skromných podmín-

kách. Když jsem sem přivedl své kamarády 
z republiky nebo ze zahraničí, nikdo nevěřil, 
že jsme v takovém prostředí, jaké tady bylo, 
tréninky mohli vůbec mít. A že se v těchto 
skromných podmínkách povedlo probojo-
vat až na tři olympiády,“ zmínil Petr Koukal. 
„Akorát mne mrzí, že halu už jako hráč neza-
žiju. Podlaha je měkká, neničí se na ní kolena, 
klouby. Jsem rád, že moji následovníci mají 
lepší výchozí pozici, než já. Nemají se na co 
vymlouvat,“ poznamenal s úsměvem olym-
pionik, který kdykoliv jede do Hořovic, halu 
navštíví. Jeho otec zde trénuje mladé nadějné 
talenty, i Petr Koukal se jim snaží své zkuše-
nosti předávat.

A jak sám vnímá hořovické sportovní na-
děje? „Mají obrovské štěstí, že mají takové 
možnosti a podmínky, které já jsem neměl. 
Měl jsem úžasného tátu a mám ho dodneš-
ka, díky tomu, jak mne vedl, jsem se dostal až 
na zmíněné olympiády. Vede i je, na trenéra si 
stěžovat nemůžou, mají výborného. Nyní mají 
i úžasnou halu, mají i podporu města, kraje. 
Navíc se jim nesmějí děti ve škole, když řek-
nou, že hrají badminton, protože dneska tento 
sport již své jméno má. Přeju jim dobré výsled-
ky,“ doplnil Petr Koukal. 

Jak na závěr sdělil starosta Hořovic Jiří Pe-
řina, zástupci města zvali ministryni Kateřinu 
Valachovou už na otevření haly: „Cítili jsme to 
vůči ní jako dluh, protože naši žádost o dotaci 
na ministerstvu školství podpořila. Slibovali 
jsme, že jí novou halu ukážeme. Nyní se to po-
dařilo.“ (rak)

n Kateřina Valachová navštívila hořovickou 
sportovní halu. Přivítal ji zde nejen starosta 
Hořovic Jiří Peřina, ale i badmintonista Petr 
Koukal. Foto: (rak)

Krásná práce. To byla první slova Kateřiny Valachové, když ve čtvrtek 10.  srpna vstoupila do hořovické sportovní 
haly. „Byla jsem zde už na samotném začátku při pokládání základního kamene. Musím říci, že zde všichni odvedli 
velkou práci. Mám velkou radost, že hala žije a například i badmintonisté zde zuřivě trénují a věřím, že nejenže jsou, 
ale i nadále budou světoví,“ prohlásila bývalá ministryně školství při návštěvě v Hořovicích. 

Kromě  toho,  že  ve  čtvrtek  10.  srpna 
navštívila  Hořovice  Kateřina  Valachová, 
do  města  přijel  i  náměstek  hejtmanky 
Vít Rakušan. Zatímco se prvně jmenova-
ná  návštěva  točila  kolem  sportu  a  nové 
multifunkční  haly,  druhé  setkání  bylo 
zaměřené  na  Brdy,  respektive  na  jejich 
budoucí podobu. 

Vít Rakušan se svou kolegyní Hanou Musílko-
vou z oddělení cestovního ruchu přijeli do Hořo-

vic představit podobu vznikajícího spolku, jehož 
pracovní název je Turistická oblast Brdy a Pod-
brdska. Jeho aktivity mají být zaměřené na obě 
oblasti, které jsou v názvu zmíněné. Cílem cesty 
Víta Rakušana nebyly jen Hořovice, zahájil jí 
v Mníšku pod Brdy a pokračoval směrem na zá-
pad, kde putování po městech a obcích mělo 
končit v Rožmitále pod Třemšínem. „Setkání se 
starosty obcí je pro nás důležité především pro-
to, že pokud chceme nový spolek, potřebujeme 
regionální podporu,“ konstatoval Vít Rakušan. 
Zároveň upozornil, že Středočeský kraj nemá být 
dominantním členem, aby ostatní přehlasoval. 

Jak dále uvedl, největším úkolem spolku 
bude určení vhodných výchozích míst pro brd-
skou turistiku. Hovořil o úpravě cest, o jejich 
značení, o dřevěných přístřešcích nebo o par-
kovištích. O všech těchto tématech se hodlá 
bavit s představiteli obcí. Hlavně těch, které leží 
na strategických místech. „Chceme pomoci s vy-
budování infrastruktury, chceme pomoci s roz-
vojem informačních center,“ prohlásil náměstek 
hejtmanky s tím, že kraj hodlá do této záležitosti 
vložit nemalé finanční prostředky.

Zazněla i slova o tom, jak by budoucí podoba 
Brd rozhodně vypadat neměla. „Pokud má ně-
kdo na Brdy developerský zálusk, tak to fungo-
vat nebude,“ zdůraznil Vít Rakušan. Jak doplnil, 
důležité je, aby se podpořila přírodě blízka turis-
tika. 

S tím souhlasil i starosta Hořovic Jiří Peřina: 
„Chceme, aby Brdy zůstaly stejné, a to s tím, že 
se tam projedou lidé na kole nebo projdou s ho-
lemi. Je důležité, aby byla zachovaná unikátní 
příroda v takovém stavu, v jakém je.“ Slova se 
ujal i místostarosta Hořovic a předseda dobro-
volného svazku obcí Mikroregion Hořovicko 
Ondřej Vaculík. Podle něj by bylo vhodné, kdy-
by se k nově vznikajícímu spolku nepřipojilo 
pouze samotné město Hořovice, ale zmíněný 
Mikroregion Hořovicko, který v současné době 
sdružuje dvaadvacet obcí Hořovicka. Tím by 
došlo ke zjednodušení administrativy. Kromě 
toho by měl Mikroregion Hořovicko větší vliv, 
než jednotlivé obce.  S tímto názorem Vít Ra-
kušan souhlasil. 

Mikroregion Hořovicko o případném připo-
jení ke spolku už jednal. „V jednáních o vstupu 
do spolku bychom se starosty rádi pokračovali 
koncem září, a to na schůzce, která se uskuteční 
v úterý 26. září v Multifunkčním domě v obci 
Felbabka. Začátek setkání je naplánovaný na 16. 
hodinu,“ upřesnil místostarosta Hořovic a před-
seda Mikroregionu Hořovicko Ondřej Vaculík. 

Hořovičtí ocenili koncepci, kterou Vít Raku-
šan na hořovickém setkání se starosty představil. 
„Souhlasíme s tím, že Brdy by měly zůstat zhruba 
v režimu, ve kterém jsou. Nemělo by se v nich nic 
budovat, měly by být otevřené takzvané měkké 
turistice,“ doplnil Ondřej Vaculík. (rak)

Vít Rakušan: V Brdech hodláme podpořit přírodě blízkou turistiku

n Vít Rakušan (vpravo) představil v Hořovi-
cích podobu spolku, jehož aktivity se zaměří 
na Brdy a Podbrdsko. Foto: (rak)



jsme nabízeli,“ pokračuje hořovický účastník 
přehlídky s tím, že v rozpravách, které následují 
po představeních, následovala kritika dvou žen. 
Jedna z nich označila představení jako oplzlé 
a perverzní. Další byla ve svém projevu ještě vul-
gárnější, než předchozí.  Ludvík Říha Řeřicha byl 
už na místě ale toho názoru, že spíš než aby šlo 
o rozhovor, projevil se obraz osobností.  K domu 
dodal, že diskuze měla dohru v emailové poště: 
„Jedna z porotkyní napsala, že toto představení 
v myslích diváků jen tak nezanikne, že na rozdíl 
od jiných představení, která budou zapomenutá, 
zanechalo velký otisk.“ 

Na rozpravě ale zazněla i kladná kritika. Na-
víc byla oceněná výprava a scénografické pojetí 
představení. Herci hořovického Divadla Na holou 
odjížděli z Chrudimi s pocitem, že zde zanechali 
stopu, že se na jejich provokativní parodii dlouho 
nezapomene. A to přeci také stojí za to. 

V Hořovicích budou hrát v rámci akce Brdské 
múzy, která se uskuteční na podzim. Diváci se 
mohou těšit nejen na Mayovku, ale i na pohádku 
O čertovi. (rak)
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n Na nádvoří Starého zámku hrál Pražský salónní orchestr. Foto: (rak)

V pořadí již pátý koncert Hořovického 
kulturního léta se nesl na vlně folkových 
písniček. Na nádvoří Starého zámku je stov-
ce posluchačů nabídli zpěvačka Šárka Pexo-
vá a místní skupina Trapas.

Všechny účinkující prostředí Starého zám-
ku nadchlo. „Je úžasné, určitě se sem rádi vrátí-
me,“ prohlásila Michaela Bernatová ze skupiny 
Trapas. Zároveň připomněla, že nádvoří s bý-
valou tvrzí není jediným hořovickým místem, 
kde se koncerty skupiny konají. V pátek 10. 
listopadu to bude hořovický klub Labe. „Zde 

budeme hrát už potřetí. Vždy je to moc pěkná 
akce, sejdou se zde s námi kamarádi a známí, 
se kterými jsme se dlouho neviděli. Labe je pak 
zaplněné známými tvářemi,“ těší se na další 
vystoupení Michaela Bernatová. Hořovické 
kulturní léto pokračovalo první srpnovou ne-
děli koncertem Pražského salónního orchestru. 
Jeho hudebníci návštěvníky přivítali pocho-
dem. Nechyběly ani valčík, polka a další sklad-
by promenádních salónních těles. Na závěr 
srpna bylo naplánované hudební vystoupení 
originální skupiny Brass Band Rakovník. (rak)

Kulturní léto nabídlo folk i promenádní hudbu

Inspiraci  pro  současné  představení 
Mayovka  aneb  ve  stínu  Šumavských 
hvozdů  našli  členové  hořovického  Di-
vadla Na holou před dvěma lety na ce-
lostátní  přehlídce  amatérského  lout-
kářství ve Chrudimi. Na výstavě  je zde 
zaujal  komiks,  který  nahlíží  na  život 
Boženy  Němcové  zcela  odlišným  způ-
sobem, než tomu bylo dosud. Do roka 
podle  něj  vznikla  hra,  kterou  Divadlo 
Na holou uvedlo nejen v Hořovicích, ale 
například i na akci Knihex v Praze.

Po dvou letech Hořovičtí herci vyjeli 
s Mayovkou i do Chrudimi. Zatímco ve svém 
regionu diváci nový kus přijali, na Loutkář-
ské Chrudimi vyvolal vekou diskuzi, někteří 
diváci při diskuzi nešetřili kritikou a členové 
poroty pomocí Google pátrali po komiksové 
předloze, jestli skutečně viděli, to co viděli.

O zážitcích z místa přehlídky se podělil 
člen souboru Divadla Na holou Ludvík Říha 
Řeřicha: „Do Chrudimi jsme jeli s obavami, že 
představení budeme muset odehrát čtyřikrát 
v jeden den. Nakonec se ukázalo, že to jde, 
zahráli jsme je bez velkých výkyvů. Na festival 
jsme ale vznesli rozruch. Téma, kde se Božena 
Němcová ukazuje jako nymfomanka, což dnes 
už není žádným tajemstvím, je kontroverzní.  

Dnes se už hodně mluví o tom, že nebyla jen 
autorkou slavných děl, ale že byla i člověkem, 
který má své prohřešky a problémy.“ 

Hercům Divadla Na holou bylo předem jasné, 
že když přeženou životní osudy Boženy Němcové 
a z Karla Maye udělají naopak ještě většího ase-
xuála, než byl, musí počítat s tím, že mohou u di-
váků takzvaně narazit. Překvapilo je, že se tak ne-
stalo v Hořovicích, ani v Praze, kde lidé hru brali 
s nadsázkou a bavili se při ní. 

Na Loutkářské Chrudimi se ale ukázalo, že ne 
všichni jsou schopni takové představení skous-
nout.  Ludvík Říha Řeřicha se domnívá, že jedním 
z důvodů může být unavené publikum. Letošní 
ročník byl totiž extrémní v počtu zhlédnutých 
představení. „Byl jsem účastníkem semináře, také 
jsem se snažil vidět co nejvíce. Přehlídka trvá tý-
den a její tempo je hrozně únavné. Kdo to bere 
poctivě, spí tři čtyři hodiny denně, nebo i hodi-
nu. V hledišti se pak objevili i spící diváci, a to 
i na našem představení.  Kolega, který byl v pří-
mém kontaktu s publikem, hovořil o zvrácených 
hlavách, otevřených ústech a zavřených očích,“ 
popsal Ludvík Říha Řeřicha. 

Herci z Hořovic loutkářskou přehlídku svým 
představením uzavírali. „Jedna z porotkyní 
k tomu uvedla, že unavení diváci nejsou schop-
ni vnímat jemný provokativní humor, který 

Provokativní parodie Divadla Na holou zanechala výraznou stopu

n Představení Divadla Na holou Mayovka aneb 
Ve stínu Šumavských hvozdů rozpoutalo na Lout-
kářské Chrudimi velkou diskuzi. Foto: archiv Di-
vadla Na holou

Nenechte si ujít představení 
Divadla na Vísce Hořovice

NA ÚTĚKU!
  2. 9. od 18:00 - Zvířátkov Olešná 
15. 9. od 19:30 - Klub Labe Hořovice 
– obnovená premiéra  
22. 9. od 20:00 - Chaloupky  
Hrají: Lenka Korejčíková, Magda Weiger-
tová. Hudba: Laco Deczi. Zvuk: Ca Has-
man. Režie: Slávka Hozová.

Zájezd do zábavního 
parku Mirakulum
Odjezd: v neděli 10. 9. 2017 v 8:15 hodin 

autobusem od 2. ZŠ. Příjezd: asi v 18:45 hodin 
ke škole. Cena za osobu: 380 Kč, členové TOM 
Vlaštovka 340 Kč (doprava + zvýhodněné vstup-
né). Zájezd je určen pro rodiče s dětmi. Po zvá-
žení rodičů mohou jet děti starší 10 let samy. 
Další informace o zájezdu získáte na e-mailu: 
janeschner@seznam.cz nebo tel. 775140842 In-
formace o parku: https://www.mirakulum.cz/
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Nejvyhledávanější a nejžádanější prázd-
ninovou aktivitou pro školní děti jsou beze-
sporu letní tábory. V Domečku Hořovice bylo 
možné vybírat nejen podle termínu, ale i pod-
le délky tábora od 7 do 14 dnů, nebo podle 
místa konání tábora. Nabízeli jsme tři tábory 
na zelené louce v Hlincích a jeden ve Vranovi-
cích, dva tábory na Zbirožském potoce, nebo 
komfortnější tábor na horské chatě Slovanka 
v Hraběticích. Letní tábory pro děti připravo-
vali kvalifikovaní vedoucí a táborový personál. 
Každý tábor měl svou celotáborovou hru, díky 
níž se nikdo neměl šanci na táboře nudit.  Bě-
hem prázdnin se děti mohly setkat třeba se 
Šrekem, hobity z Pána prstenů nebo s posta-
vami z Avengers.  Na druhém běhu na Zbirož-
ském potoce se z dětí stali členové vesmírné 
expedice, která měla za úkol těžit v dalekém 
vesmíru cenné Unobtanium a prozkoumávat 
planety v cizích galaxiích. Naše táborové po-
byty si během prázdnin užilo 446 dětí.

Vzhledem k stoupajícímu zájmu o příměst-
ské tábory jsme navýšili jejich počet.  Zatímco 
například v roce 2012 organizoval Domeček 
Hořovice pouze tři příměstské tábory, letos 
jsme jich nabídli osm. V Hořovicích jsme re-
alizovali pět příměstských táborů, po jednom 
pak v Komárově, Litni a Karlštejně, kterých se 
zúčastnilo 128 dětí.

Další skupinou letních klientů Domeč-
ku Hořovice jsou rodiče a děti. Pro mamin-
ky a předškolní děti jsme uspořádali 2 běhy 
na Zbirožském potoce, které byly zaměřené 
na hry pro děti, pobyt v přírodě a maminkov-
ské tvoření. Pro sportovně zaměřené rodiče 
a školáky byly určeny 2 běhy v rekreačním za-
řízení Eustach nedaleko Pelhřimova. Celkem 

využilo táborů pro rodiče a děti 177 účastníků.
Léto s Domečkem 2017 uběhlo jako voda. 

Celkově jsme uspořádali dvacet pobytových 
a příměstských táborů pro 751 účastníků, kte-
ré by v řadě za sebou trvaly dohromady 156 
dnů. A nejen výsledné počty svědčí o tom, že 
léto v Domečku nebylo promarněným časem. 

Prázdninová dobrodružství se totiž neměří 
na čas, ale na množství zážitků, legrace, dob-
rodružství a malých i velkých úspěchů a pře-
konání sebe sama. A toho všeho jsme si spo-
lečně užili vrchovatě.

Tomáš Klokočník
Středisko volného času Domeček Hořovice

Táborníci prozkoumali planety cizích galaxií
Když se řekne „letní prázdniny“, vybaví se většině z nás léto, zábava a dovolená. Pro spoustu dospělých ale přibývá ještě věčná otáz-
ka, kam s dětmi.  Jak je zabavit, jak najít bezpečné prostředí a nabídnout možnost aktivního využití prázdninového volna. A každá 
rodina nemá možnost poslat děti k hlídacím babičkám.

n Domeček Hořovice připravil pro děti několik táborových setkání. Konala se na zelené louce v Hlin-
cích a jeden ve Vranovicích, dva tábory na Zbirožském potoce, nebo komfortnější tábor na horské 
chatě Slovanka v Hraběticích. Foto: archiv Domečku Hořovice

n Tři po sobě jdoucí srpnová čtvrteční odpoledne si mohli milovníci dechové hudby zpestřit 
koncerty Hořovické muziky. Letní vystoupení mají v Hořovicích dlouholetou tradici, konaly se 
na Palackého náměstí, v sále radnice a letos ve Společenském domě. Závěrečná akce této prázd-
ninové řady koncertů se uskutečnila 17. srpna a jejím moderátorem byl Karel Vydra. Uváděl 
jednotlivé skladby, k tomu přidával zajímavosti o jejich vzniku a autorech. (rak)

Hořovická muzika hrála ve Společenském domě
Dny zámecké  kuchyně 
na zámku v Hořovicích

Navštivte ve dnech 9. - 10. a 16. - 17. září 
od 10 do 16 hodin zámeckou kuchyni, kde 
to  bude  vonět  pokrmy  připravovanými 
podle  starých  zámeckých  jídelníčků. 
V kuchyni  pak  zavoní  speciální  pivní 
polévka  pro  šestinedělky  nebo  oblíbená 
knížecí paštika.

Speciální prohlídka zaměřená na gastronomii 
na zámku v době počátku 20. století vás seznámí 
s chodem panského sídla od ranních hodin při 
snídani po odpolední čaj a společnou večeři. 
Prohlídka povede kolem jídelního výtahu, malé 
jídelny se snídaní, knihovny s odpoledním čajem, 
ložnice se snídaní, salónu s ukázkou nápojového 
skla, velké jídelny s bohatou slavnostní tabulí, 
oválné knihovny s ukázkou stolování v přírodě, 
herny a dále modrým salónkem s ukázkou 
teplých nápojů do ložnice s prostřeným post-
ním stolem. Prohlídka s odborným výkladem 
o stolničení potrvá cca 90 minut. 
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KDE SE STAVÍ 

n  Součástí opravy lesní cesty Mohykán-
Podlužská  v lesoparku Dražovka je její zpev-
nění, tři propustky, odvodnění i přístřešek. 

n  V ulicích Masarykova a Nová začala v létě 
oprava chodníku. V těchto stavebních úpra-
vách se bude pokračovat v ulici Příbramská.

n  V srpnu postoupila oprava fasády radni-
ce. Součástí akce je také výměna oken, ta byla 
v předchozím měsíci zajištěná. 

n  O letních prázdninách se začalo s rekon-
strukcí lávky k tělocvičně 1. základní školy 
Hořovice. Její zprovoznění mířilo na datum 
1. září. Součástí je oprava schodiště.

n  Zásadní část výstavby parkoviště ve Füg-
nerově ulici zajistili pracovníci Městské správy 
bytového a nebytového fondu Hořovice. As-
faltový povrch doplní vybraná firma. Akce je 
hrazená z peněz vybraných v rámci parkova-
cích automatů. K dalším stavebním úpravám 
v Hořovicích patří oprava ulice Nerudova. 
Práce zde mají začít v září. S tím bude spoje-
ná i kompletní uzavírka, o které byly místní 
s předstihem informováni. V příštím roce se 
má pokračovat v ulicích Dlážděná a Vilová.  

V kostele sv.  Jiljí téměř dohrávají cenné 
varhany z roku 1896 od pražského varhanáře 
Emanuela Štěpána Petra. V kostele Nejsvě-
tější Trojice (na Palackéhonáměstí) jsou var-
hany jen o něco mladší (z roku 1914), které 
ale využívají starou, barokní skříň. Posudek 
stavu obou varhan a návrh na způsob opravy 
zpracoval organolog Arcidiecéze pražské Ště-
pán Svoboda. Pro opravu původních varhan 
v kostele Sv. Jiljí navrhuje tři varianty obnovy, 
od opravy dílčí (spíše havarijní) do tří set ti-
síc korun, po kompletní obnovu varhanního 
stroje za cca 800 tisíc korun. 

Nejen varhany samé jako historický ná-
stroj, ale zejména jejich velebný zvuk patří 
do kulturního dědictví Hořovic. Nejde toliko 
jenom o hudební doprovod liturgií, ale také 
o varhanní koncerty sólového nástroje, jindy 
jako doprovodného nástroje koncertních těles 
vážné hudby, určené pro širokou veřejnost.

 Aby varhany v Hořovicích neutichly jed-
nou provždy, potřebují naši pomoc. Nyní 
alespoň častěji používané varhany v kostele 
Sv. Jiljí. Hořovická farnost nás prosí o pomoc 
a vyhlašuje sbírku na jejich záchranu. Garan-
tem je zdejší administrátor (hořovický farář 
sídlící v Praskolesích) Mgr. Stefan Wojdyla, 
jenž obnovu varhan zajišťuje. 

Nemalou částku 800 tisíc korun lze složit 
i z malých příspěvků, pokud budou hojné. 
Jsme přesvědčeni o tom, že lidí, kteří mají 
k hořovickým varhanám vztah, je v našem 
městě i v jeho okolí dost. Přispějete-li, může-
me se vbrzku těšit na čisté a radostné tóny bez 
intonačních defektů a dalších pochmurností. 
Varhany povznášejí! 

Číslo účtu Římskokatolické farnosti Ho-
řovice:  0362926329/0800

Heslo: varhany
Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

Záchrana varhan v kostele Sv. Jiljí

Hořovické 
skládkování

V příjmech letošního rozpočtu byla vý-
razně snížena částka za ukládání odpadů 
na městské skládce, kterou má pronajatou 
společnost AVE CZ Hořovice a sváží na ho-
řovickou skládku odpady ze širokého okolí. 
Rozdíl je 5 milionů korun oproti předchozím 
obdobím. Zajímám se, proč k tomuto velké-
mu ponížení došlo a hlavně zdali město má 
množství ukládaných odpadů pod řádnou 
kontrolou. Dotazem radním na minulém za-
stupitelstvu jsem dostal pouze matoucí a ne-
pravdivou odpověď. Postupnými následnými 
dotazy směrem k vedení úřadu jsem složitě 
zjistil jakým způsobem vlastně spolupráce 
města a AVE CZ Hořovice funguje. Smlouva, 
která upravuje podmínky ukládání a vyúč-
tování odpadů vznikla výběrovým řízením 
za starosty Čížka v roce 2009, v roce 2016 byla 
za mně záhadných okolností radou města 
doplněna dodatkem a tím i prodloužena její 
platnost bez výběrového řízení do konce roku 
2023. Závažným zjištěním pro mne bylo, že se 
vlastně žádná kontrola množství ukládaných 
odpadů se na úřadě města neprovádí. Měření 
na váze a měsíční vykazování množství odpa-
dů totiž provádí nájemce sám a podává pouze 
“měsíční hlášení”. Na úřadu hořovické radnice 
není určený úředník ke kontrole a hlavně není, 
kdo by o pravdivosti milionových částek od-
povídal. Pří celkové částce za ukládání odpa-
dů okolo sta milionů korun celkem zajímavé, 
pravda že? Další nepřekvapivé zjištění bylo, 
když jsem opakovaně v pozdních odpoledních 
a nočních hodinách navštívil skládku a zjistil, 
že na skládce byl vozy AVE ukládán odpad, 
vrata otevřené, pracoviště na váze zamčené 
a nikdo zde nebyl přítomen. Mám obavy, že 

takto ukládaný odpad není evidován a pro-
to dávám podnět radě města, aby urychleně 
učinila nápravu, aby radní zajistili průběžné 
zjišťování množství ukládaného odpadu a za-
jistili řádnou kontrolu vykazovaných hodnot. 
Zároveň žádám, aby byla skládka zajištěna 
oproti možnému ukládání bez řádné evidence 
na váze a to nejlépe pracovníkem města.

Obávám se, že se radní nechovají jako 
řádný hospodář a to dlouhodobě tři volební 
období.

Ing. Petr Karban
zastupitel za Hnutí ANO

Dovětek starosty
Na pátek 25. srpna byla svolána pracovní 

schůzka s odpovědnými představiteli společnos-
ti AVE, které se má zúčastnit i pan zastupitel 
Karban. Musím se ohradit zejména vůči jeho 
tvrzení, že mu k poklesu příjmů ze skládkování 
za rok 2016 byla poskytnuta nepravdivá a ma-
toucí informace. Co je nepravdivého a matou-
cího na informaci, že část odpadu, který v mi-
nulých letech končil na skládce v Hořovicích, 
byla zavezena na skládku Stašov a částečně 
také do nové spalovny Chotíkov u Plzně? Proč 
by tedy měl pokles příjmů za jeden rok ve výši 
několika miliónů korun připravit město o sta-
milióny za tři uplynulá volební období? Ještě si 
dovolím informovat občany, že na odboru tech-
nickém a dopravním pracuje úředník, v jehož 
náplni je kontrola skládkování, otázkou snad 
může být jen to, jak intenzívně je tato kontro-
la prováděna. Považuji názor pana zastupitele 
Karbana o neplnění role řádného hospodáře ze 
strany současné rady za unáhlený a věřím, že 
výše uvedená schůzka jeho znepokojení uklid-
ní. Osobně zveřejňuji své názory až po jejich 
náležitém ověření, a to i v průběhu volebních 
kampaní.

S úctou 
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD)

starosta Hořovic
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usnesení rady města

Z usnesení Rady města 
Hořovice

ze dne 26. července 2017

n Rada souhlasí se zněním darovací 
smlouvy v podobě finanční částky 
ve výši 198.348,60 Kč, mezi společ-
ností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. 
s r. o., (dárce) a městem Hořovice 
(obdarovaný), pro účel výstavby 
dřevěné lávky v lesoparku Dražovka 
v místě přítoku do rybníku Dražov-
ský velký, včetně souvisejících zem-
ních prací pro úpravu koryta toku. 
n Rada souhlasí se zněním dodat-
ku ke smlouvě o dílo na zpracování 
územní studie Pod nemocnicí, kdy 
dodatek mění znění smlouvy o dílo 
v bodě č. 4 tak, že termín dokonče-
ní a předání díla je stanoven tímto 
dodatkem nejpozději do 28. 2. 2018. 
Podmínka zahájení prací až po roz-
hodnutí o přidělení dotace se tímto 
dodatkem ruší a zahájení prací je sta-
noveno dnem oboustranného podpi-
su dodatku ke smlouvě o dílo. 
n Rada bere na vědomí návrh sta-
vebního úřadu na výběr plochy pro 
umístění cca 20 sociálních bytů, kdy 
jako nejvhodnější lokalita byla před-
ložena plocha v blízkosti bývalého 
statku Hořovice, a to zejména na po-
zemku p. č. 876/3 v k. ú. Velká Víska 
o výměře 3.089 m2, který je vlastnic-
tví města Hořovice, a umístění sociál-
ních bytů v podobě 1 – 2 nízkopod-
lažních bytových domů je pro tuto 
plochu přípustným využitím.
n Rada souhlasí s podáním žádos-
ti o dotaci na obnovu vodní nádrže 
(výzva č. 59 z OPŽP). Dále Rada sou-
hlasí se zněním výzvy k podání nabí-
dek na akci nazvanou: ,,Revitalizace 
rybníka Valcverk“. Rada ustanovuje 
komisi pro otevírání a hodnocení 
nabídek ve složení: Karel Pelikán, 
Ing. David Grunt, Ing. Marcela Abr-
hámová, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Mi-
chal Hasman, MPA a náhradníky 
ve složení: Aleš Kunc, Ing. Jitka Va-
lečková, Ing. Daniela Dlouhá, Ondřej 
Vaculík, Ing. Milan Šnajdr.
n Rada schvaluje složení komise 
pro otevírání obálek a posouzení 
nabídek podaných v souvislosti se 
zveřejněným záměrem na prodej po-
zemku p. č. 892/5 v k. ú. Velká Víska 
následovně: předseda: Ing. David 
Grunt, členové: Mgr. Jiří Vavřička, 
Mgr. Martin Komínek, PhDr. Jiří 
Vlček, Jan Slaboch DiS., Karel Peli-
kán, Ing. Petr Karban, Mgr. Renata 
Wachtlová a Karel Červený. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice Hořovické 
muzice, za účelem konání zkoušek 
v termínech  4. 9.,11. 9., 25. 9., 2. 10., 
16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. a 11. 12. 
2017 vždy v čase od 17:00 do 20:00 
hodin.

n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem sálu radnice  Výboru ZO Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých v Ho-
řovicích za účelem konání  členské 
schůze pro sluchově postižené obča-
ny dne 26. 9. 2017 od 10.00 do 17.00 
hod. 
n Rada nesouhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu Společenského 
domu Hořovice Auto Sport Klubu 
Hořovice, za účelem předání ocenění 
nejlepším posádkám v automobilové 
soutěži Rallye v jednotlivých třídách 
v rámci Českomoravského poháru 
České republiky dne 25. listopadu 
2017 od 17:00 do 01:00 hodin.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodla o platu ředitele příspěvkové 
organizace „1. Základní škola Hořo-
vice“ s účinností od 1. 8. 2017 podle 
přílohy, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu. 
n Rada souhlasí s natažením nad-
zemního kabelu společnosti CETIN, 
a.s. přes pozemky p. č. 341/9 v k. ú. 
Velká Víska pro objekt č. p. 939/11 
v ulici Dr. Holého a pověřuje staros-
tu podpisem „Souhlasu s umístěním 
stavby“. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy 
a zadávací dokumentace, vč. veške-
rých příloh k veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na pro-
jekt „Snížení energetické náročnosti 
Společenského domu v Hořovicích“. 
Rada zároveň souhlasí se složením 
komise pro otevírání obálek a hod-
notící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové – Mgr. He-
lena Plecitá, Bc. Michal Hasman 
MPA, Ing. Milan Šnajdr, Ing. David 
Grunt, Ing. Petr Karban, adminis-
trace: zástupce CBG – Consult, s.r.o. 
náhradníci – 1. náhradník Ing. Mar-
kéta Hořínková, 2. náhradník Ondřej 
Vaculík, 3. náhradník Roman Jetel, 4. 
náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 
5. náhradník Miloslav Jelínek. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí závěry komise pro strategické 
plánování. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy 
a zadávací dokumentace, vč. veške-
rých příloh k veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na projekt 
„Rekonstrukce komunikace v ulici 
K nemocnici v Hořovicích.“ Rada 
zároveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek a hodnotící ko-
mise a jejich náhradníky v tomto slo-
žení: členové – Mgr. Helena Plecitá, 
Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan 
Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr 
Karban, administrace: zástupce CBG 
– Consult, s.r.o. náhradníci – 1. ná-

hradník Ing. Markéta Hořínková, 
2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. ná-
hradník Roman Jetel, 4. náhradník 
Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhrad-
ník Miloslav Jelínek. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy 
a veškerých příloh pro veřejnou za-
kázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v plat-
ném znění na projekt „Rekonstruk-
ce komunikací v Hořovicích v ulici 
Nerudova, Dlážděná, Vilová.“ Záro-
veň souhlasí se složením komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise 
a jejich náhradníky v tomto slože-
ní: členové – Mgr. Helena Plecitá, 
Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan 
Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr 
Karban, administrace: zástupce CBG 
– Consult, s.r.o. náhradníci – 1. ná-
hradník Ing. Markéta Hořínková, 
2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. ná-
hradník Roman Jetel, 4. náhradník 
Ing. Marcela Abrhámová, 5. náhrad-
ník Miloslav Jelínek. 
n Rada města na základě výběrového 
řízení „Hořovice - Rozšíření městské-
ho kamerového dohlížecího systému“ 
projednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky uchazeče ČIP plus spol. s r. o., 
Milínská 130, 261 01 Příbram III, IČ: 
470 52 066, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
n Rada souhlasí s textem zadáva-
cí dokumentace k podání nabídky 
na zakázku malého rozsahu podle § 
27 zákona č. 134/2016 Sb., týkající se 
výstavby „Denního centra pro oso-
by bez přístřeší“, včetně všech příloh 
a tedy i návrhu Smlouvy o dílo. Rada 
zároveň schvaluje členy komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise, 
a jejich náhradníky ve složení: členo-
vé – Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vacu-
lík a Ing. Petr Karban (náhradníci – 
Ing. Miroslava Paťavová, Bc. Michal 
Hasman MPA a Alena Ratajová DiS).
n Rada prozatím nesouhlasí s návr-
hem jízdního řádu pro  linku 210009 
MHD Hořovice, „“Cintlovka - žel. 
st. - nám. B. Němcové - nemocnice 
(C09), s platností od 3. 9. 2017 do 9. 
12. 2017 a pověřuje pana místosta-
rostu jednat o čtyřech spojích, kdy 
autobus MHD odjíždí ze zastávky žel. 
st. dříve než pět minut poté, co zastaví 
vlakový spoj na nádraží (tudíž zbývá 
velmi málo času na přestup) a v jed-
nom případě dokonce autobus MHD 
přijíždí až poté, co vlakový spoj opus-
tí hořovické nádraží.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 
10 k pojistné smlouvě č. 7720500921, 
uzavřené se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group. Dodatek č. 10 řeší rozšíření 
rizik odpovědnosti a ponížení hod-

noty spoluúčasti na 1000 Kč. Hodno-
ta ročního pojištění majetku města 
je zvýšena o 423 Kč na výsledných 
281.960 Kč. 
n Rada souhlasí se zněním za-
dávací dokumentace a veškerých 
příloh včetně Smlouvy o dílo pro 
veřejnou zakázku na dodávky zadá-
vanou v otevřeném řízení dle zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na pro-
jekt „Rozvoj informačních systémů 
města Hořovice.“ Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: členové 
– Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, 
Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal Has-
man MPA, Ing. Jiří Žák, náhradníci 
– 1. Náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. 
náhradník Miloslav Jelínek, 3. ná-
hradník Ing. Markéta Hořínková, 
4. náhradník Ondřej Vaculík, 5. ná-
hradník Roman Jetel. 
n Rada souhlasí s vyřazením majet-
ku z evidence Domova Na Výsluní, 
Hořovice v celkové hodnotě 7.822 Kč. 
Majetek bude prodán za cenu 
1.800 Kč.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které zpracuje společnost EDIP s.r.o., 
Pařížská 1230/1, Plzeň, ve dvou eta-
pách, za celkovou cenu 134.000 Kč 
bez DPH, tj. 162.140 Kč vč. 21% 
DPH, návrh dopravního značení 
k omezení tranzitní nákladní dopra-
vy na území města Hořovice. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy 
a zadávací dokumentace, vč. veške-
rých příloh k veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění na projekt 
„Výstavba sběrného dvora odpadů 
města Hořovice“. Rada zároveň sou-
hlasí se složením komise pro otevírá-
ní obálek a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: členové 
– Mgr. Helena Plecitá, Bc. Michal 
Hasman MPA, Ondřej Vaculík, 
Ing. David Grunt, Ing. Petr Karban, 
administrace: zástupce MAZEPPA 
s.r.o. a náhradníci – 1. náhradník 
Ing. Markéta Hořínková, 2. náhrad-
ník Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník 
Mgr. Jiří Vavřička, 4. náhradník Ro-
man Jetel, 5. náhradník Miloslav Je-
línek. 
n Rada města schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z programu MŠMT č. 
133-530 na vybudování umělého po-
vrchu fotbalového hřiště.
n Rada souhlasí s vrácením peněž-
ních prostředků od MAS Karlštejn-
sko, z. ú., v termínu do 30. 9. 2017 
s tím, že současně bude městu uhra-
zen úrok z prodlení a smluvní pokuta 
vzhledem k nedodržení  původního 
termínu splatnosti.
n Rada souhlasí s tím, že Městské 
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kulturní centrum Hořovice podá žá-
dost o poskytnutí individuální úče-
lové dotace ze Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živel-
ných katastrof k financování stálé ex-
pozice na téma CHKO Brdy, CHKO 
Český kras a CHKO Křivoklátsko, 
umístěné v areálu Starého zámku 
Hořovice. 
n Rada souhlasí s uzavřením ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Lochovice 
příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní, Hořovice na provoz 
sociálních služeb v r. 2017 ve výši 
1.000,- Kč.
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej části pozemku 
parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska 
o výměře cca 30 m2 vlastníkům by-
tové jednotky č. 1600/215 v bytovém 
domě č. p. 1600 v Hořovicích, man-
želům Lence a Tomášovi Balejovým, 
za účelem zřízení předzahrádky, 
za kupní cenu 1.000,- Kč/m2. 
n Rada nesouhlasí s pronájmem 
části pozemku parcelní č. 796 v k. ú. 
Hořovice o výměře cca 30 m2 paní 
Martině Bačové. 
n Rada souhlasí s přistoupením 
ke Smlouvě o pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zá-
jmu č. S-16639/SOC/2016. 
n Rada souhlasí se zněním Dohody 
o ukončení nájmu nebytových pro-
stor v budově č. p. 617 v Hořovicích 
z důvodu jejich dalšího nevyužívání 
nájemcem. 
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej pozemků parcel-
ní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska 
paní Ing. Tereze Martonové za kupní 
cenu dle znaleckého posudku. 
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu 
na pozemcích parc. č. 130, 219/4, 
219/1, 58/2, 171/1, 103/2, 103/1, 
219/17, 219/18, 219/19, 417/1, 417/2, 
417/3, 402/2, 401, 437, 249/1, 374/1, 
462/1 a 462/2 v k. ú. Hořovice se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s., spo-
čívající v umístění soustavy nového 
elektrického kabelového vedení níz-
kého napětí. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene činí cca 810 bm  
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle plat-
ných předpisů. 
n Rada souhlasí s uzavřením ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Zaječov pří-
spěvkové organizaci Domov Na Vý-
sluní, Hořovice na částečné pokrytí 
nákladů na setkání seniorů v r. 2017 
ve výši 3.000,- Kč.
n Rada souhlasí s uzavřením Smlou-
vy o spolupráci s paní Ing. Jitkou 
Prach Opatrnou po úpravách dle dis-
pozic Mgr. Wachtlové.
n Rada města ukládá odboru právní-
mu a vnitřních věcí zaměřit pozemek 

p. č. 95/1 a p. č. 94/4 v k. ú. Velká Vís-
ka obec Hořovice za účelem zjištění 
přesných hranic se sousedními po-
zemky.
n Rada souhlasí s návrhem Pracovní 
odborné skupiny prevence kriminali-
ty na znění jejího Statutu a Jednacího 
řádu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na poskyto-
vání služeb pro Linku bezpečí ve výši 
2.000,- Kč na rok 2017.
n Rada města Hořovice schvaluje 
návrh koncepce komunitního centra 
v Hořovicích a souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci z dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky z Integrovaného regionál-
ního operačního programu č. 74 – 
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních 
komunitních center. Ukládá odboru 
technickému a dopravnímu ve spo-
lupráci s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví započít s úkony, které 
jsou nutné k realizaci výše uvedeného 
záměru.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s úkony vedoucími k vyklizení bytů 
při dlouhodobém hrubém porušo-
vání nájemní smlouvy – nehrazení 
nákladů spojených s bydlením u tří 
nájemníků dle přílohy zápisu a u tří 
osob, dle přílohy zápisu, započít 
s vymáháním dlužných částek. Rada 
města ukládá MSBNF ve spolupráci 
s odborem vnitřních věcí a práv-
ním zaslat uvedeným nájemníkům 
předžalobní výzvy a předat odboru 
vnitřních věcí a právnímu veškeré 
doklady potřebné pro vymáhání dlu-
hů a další postup.
n Rada souhlasí s bezplatným vyu-
žitím veřejného prostranství na Pa-
lackého náměstí na uspořádání 
předvolební akce s kandidáty ODS 
do Poslanecké sněmovny. Akce se 
bude konat dne 17. 10. 2017.
n Rada bere na vědomí umístění re-
klamního poutače na Jezdecké závo-
dy juniorů, které se konaly  ve dnech 
5. - 9. 7. 2017. Zpoplatnit dle Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice č. 
2/2013.
n Rada bere na vědomí výsledky 
hospodaření města Hořovice za I. 
pololetí r. 2017. 
n Rada nesouhlasí s poskytnutím 
dotace na IV. ročník Dne české histo-
rie, neboť žádosti o poskytnutí dotací 
již byly uzavřeny. 
n Rada souhlasí s navýšením pří-
spěvku 1. základní škole Hořovice 
o částku 300 tis. Kč. Uvedená částka 
je účelově určená na vícepráce spoje-
né s rekonstrukcí mostu u tělocvičen. 
Zahrnout do nejbližšího rozpočtové-
ho opatření.
n Rada bere na vědomí zprávu 
o provedení mimořádné inventari-
zace majetku předávaného Městské-
mu sportovnímu centru ke dni 30. 6. 
2017.

Kalendář akcí pro osobní rozvoj- podzim 2017

VÝTVARNÝ KURZ: NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
Kdy: so. 2. září, so. 23. září, so. 14. října, so. 4. listopadu od 12:30 do 18:30 
hodin. Kde: OHRAZENICE u Jinec
Pod mým odborným vedením (30 let praxe), si namalujete akrylovými barvami svůj ob-
raz na plátno, který si odnesete domů. Malování je zábava a relax, zapomeňte na školní 
výtvarku a přijďte si vyzkoušet své úžasné možnosti. Výtvarné pomůcky, plátno a občers-
vení jsou k dispozici.Příspěvek 650 Kč. Přihlašte se včas, počet míst je omezen.
ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ:
Kdy: čt. 21. září, čt. 26. října od 18:00 do 20:00 hodin.
Kde: HOŘOVICE, ul. Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo.
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výtvarného vyjádření poznáme sebe sama 
a své místo ve světě. Vhodné pro všechny, kteří si chtějí udělat čas na sebe, uvolnit se, 
zrelaxovat a popřemýšlet o sobě, svém životě a něco se o sobě dozvědět. Setkání se ko-
nají pravidelně jednou měsíc. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 160 Kč.
ARTETERAPIE PRO DĚTI: 
Kdy: upřesníme od16:00 hod. Kde: HOŘOVICE, studio Relax, Zámecká 10.
Jedná se o kurzy pro děti prvního stupně, kde formou hry a výtvarného vyjádření po-
znávají sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině se budeme řešit jiné téma. (Ro-
dina, proměny přírody, hrdinou sám sobě, jak se cítím v kolektivu…) Pokaždé si také 
vyrobíme nějakou maličkostpro radost. Schůzky se konají pravidelně jednou za dva 
týdny. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč.
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.
kamila@seznam.cz. Těší se na vás lektorka: Kamila Poláková.  Více info: www.pola-
kova-kineziologie.cz

Taneční centrum R.A.K.
Zápis pro tanečníky od 4 let

4. – 6. 9 od 17 hodin, Beroun, Česká 56

Co se učí: show, street, disco, hip hop, break, jazz, 
balet, modern

Kontakt: 603 504 709, 603 158 499, info@tzrak.cz



www.mesto-horovice.cz10

informace

n 2. a 3. 9. MUDr. Josef Holman, Hořovice, Ko-
menského 49, tel.: 311 516 660
n 9. a 10. 9. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Tř. 
Pol. vězňů 40, tel.: 311 746 414
n 16. a 17. 9. MUDr. Jan Jouk,l Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
n 23. a 24. 9. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, 
K Nemocnici 1106, tel.: 311 559 812
n 28. a 29. 9. MUDr. Jaroslav Holický, Beroun, 
Švermova 1591, tel.: 311 625 510
n 30. 9. a 1. 10. MUDr. Denis Kirichenko, Be-
roun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n Zubní pohotovost v září

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranného Sboru 
Středočeského kraje, územního odboru 
Beroun, požární stanice Hořovice.

8 Od 15. 7. 2017 do 15. 8. 2017 hasiči ze 
stanice Hořovice vyjížděli k 29 událostem, 
z toho k 12  požárům, k 7 technickým udá-
lostem typu otevření bytu, padlý strom, ke 4 
dopravním nehodám a k 1 záchraně osob 
a zvířat. Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
8 30. 7. 2017 v dopoledních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a HZS SŽDC vyslána k dopravní 
nehodě vlaku a osobního vozu. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že řidič je zaklíněn 
ve vozidle. Hasiči se soustředili na protipo-

žární opatření. Po příjezdu ZZS lékař konsta-
toval smrt. Po zdokumentování události Kri-
minální policií bylo tělo vyproštěno, vozidlo 
odklizeno a trať zprůjezdněna. 
8 V sobotu 12. 8. 2017 v 3:19 hodin byli 
hasiči ze stanice Hořovice povoláni jako po-
silová jednotka na požár průmyslového ob-
jektu do Vysoké Peci. Při příjezdu prvních 
jednotek byla požárem zasažena výrobní 
hala dřevěných podlahových krytin o pů-
dorysu 20×40 metrů, která se ovšem nachá-
zela v uzavřeném areálu firmy. Do příjezdu 
zástupce společnosti tak prvotní zásah pro-
bíhal několika vodními proudy pouze přes 
plot. Později bylo nasazeno šest proudů C ze 
země a další dva z výškové techniky. Zásah 
trval až do večerních hodin. 

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice:  červenec 2017

8 5. 7. v 18:00 v Hořovicích si hlídka MP 
povšimla jedoucího vozidla, které řídila 
jim známá osoba, jenž nevlastní řidičský 
průkaz. Z tohoto důvodu strážníci vozidlo 
zastavili a následně přivolali hlídku PČR, 
která si celou věc převzala.
8 8. 7. nalezli strážníci při kontrole opuště-
ného objektu v ul. Fügnerova celostátně hle-
danou osobu. Tuto osobu předali Policii ČR.
8 14. 7. poskytla městská policie součinnost 
PČR  při pátrání po pohřešované osobě. 
Tato osoba byla druhý den nalezena a pře-
vezena do zdravotnického zařízení.

8 15. 7. ve 2:40 zadrželi strážníci MP při pě-
ším výkonu služby pachatele, který se právě 
vloupal do trafiky na náměstí Boženy Něm-
cové v Hořovicích. Záležitost byla předána 
PČR.
8 Strážníci Městské policie Hořovice na-
vštívili v červenci několik letních dětských 
táborů, kde děti seznámili s prací městské 
policie a předvedli  jim služební výzbroj 
a výstroj.

Světla Dardová,
 zastupující velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166
Mariánské posvícení 

Domov Na Výsluní, Hořovice Vás srdečně 
zve na tradiční MARIÁNSKÉ  POSVÍCENÍ, 
které se bude konat v úterý 5. 9. od 14 hodin 
v prostorách Domova Na Výsluní, Hořovice, 
Pražská ul. 932. Zájemci si budou moci pro-
hlédnout prostředí domova pro seniory i dům 
s pečovatelskou službou. Vstup volný. Občer-
stvení až do vyčerpání zásob zdarma.

Obrovská vlna solidarity se zvedla v oka-
mžiku, kdy berounští policisté zahájili sbírku 
plastových víček pro nemocného Vládíka, který 
trpí svalovou dystrofií. Získané finance za výkup 

víček použila rodina na nákup kompenzačních 
pomůcek pro svého syna. Víčka sbírali nejen po-
licisté po celé republice, ale také široká veřejnost, 
která se rozhodla Vládíkovi a jeho rodině pomoci. 
Tato sbírka trvala tři roky a pokračovala i po pře-
dání víček rodině Vládíka, kdy policisté sbírali 
víčka tentokrát pro nemocného Tomáše, který je 
stejně nemocný jako Vládík.

Podpořit rodiny pěti nemocných dětí včetně 
Vládíka se rozhodl organizátor, který uspořádá 
dobročinný koncert právě v Berouně, pod zášti-
tou starosty města Mgr. Ivana Kůse.

Dne 23. září od 19 hodin, v Berouně v kem-
pu Závodí, ulice Na Hrázi, proběhne dobročinný 
koncert Michala Davida, který roztančí a rozezpí-
vá celý Beroun na velkolepé show. Na ní mimo 
jiné vystoupí i další zpěváci především z muzikálu 
Kleopatra. Více jak dvě hodiny plné hitů v dopro-
vodu světelných, ohnivých, kouřových a lasero-
vých efektů.

Tím, že se přijdete pobavit společně s Mi-
chalem Davidem a jeho hosty, podpoříte i vy pět 
vybraných rodin, ve kterých jsou vážně nemoc-
né děti a mladí lidé s nemocí jako jsou svalová 

dystrofie, spinální svalová atrofie a další mnohdy 
smrtelné choroby. Každá z rodin potřebuje pro 
své dítě pomůcky, které ho udrží při životě nebo 
mu jeho život pomohou zkvalitnit.

Přijďte se společně rozloučit s létem, s disco 
hity Michala Davida a pomozte dobré věci. Celou 
akcí bude provázet Martin Hlaváček a René Hni-
lička. 

Dobročinný koncert Michala Davida v Berouně - Podpořme nemocné děti

Alergologická ordinace
Oznamuji všem pacientům a kolegům, že 

od  1. 1. 2018 ukončuji svou činnost v Hořo-
vicích. Nadále budu po všechny pracovní dny 
v týdnu působit jen v Berouně na obvyklé 
adrese Politických vězňů 508. Další kontakty: 
telefon 311 746 305, www.alergologie-beroun.
cz. Současně nabízím k pronájmu zařízenou 
ordinaci v Hořovicích.

MUDr. Ivo Hojka
plicní a alergologická ordinace 

Jazyková škola JILL s vlastními učebnami a zázemím pří-
mo v Hořovicích na ul. 9. května 333, zve všechny zájemce o 
výuku cizích jazyků. Přijďte a my vám poradíme. Vyučujeme 
různé jazyky, ale nejžádanější je samozřejmě angličtina, poté 
němčina, španělština, francouzština, ruština a čeština pro cizin-
ce. Kurzy anglického jazyka máme rozděleny do několika kate-
gorií: předškolní děti (už od 3 let) – výuku vede rodilý mluvčí, 
děti 1. stupně ZŠ (výuka je hodně doplněna hrou, písničkami, 
scénkami), děti 2. st.ZŠ (hodiny již zaměřujeme na cambridge-
ské zkoušky tak, aby děti mohly vykonat zkoušku PET, což 
je úroveň maturity, již na ZŠ. Žáci, kteří k nám chodí několik 
let, tyto zkoušky pravidelně vykonávají.) Další skupinou jsou 
středoškoláci. Cílem je samozřejmě maturita, ale máme i vyšší 
cíle. Těmi je zkouška FCE, kterou uznává většina VŠ u přijíma-
cích zkoušek. A ti nejšikovnější zvládnou do maturity i přípravu 
na zkoušku CAE, tedy úroveň znalosti C1. V neposlední řadě 
poskytujeme výuku dospělých. Ta je také dělena do skupin 
podle úrovně jazyka.

Naprostá většina výuky (již od 1.tř. ZŠ) je vedena českým 
lektorem a rodilým mluvčím. Ti úzce spolupracují a doplňují se.

Výuka je skupinová nebo individuální. Učíme také v podni-
cích, odborný jazyk a doučujeme. Navštivte nás nebo nás kon-
taktujte a my s vámi probereme všechny možnosti výuky. Jsme 
tu pro VÁS a těšíme se na vás všechny.
Podrobné informace naleznete na: www.jazykovaskolajill.cz nebo 
nám zavolejte na: 606 908 160, 606 193 709, 725 86 96 60.

MASARYKOVA HLUBOŠ
16. 9. sobota od 7:00 do 10:00
1. ročník turistického pochodu. Start od 7 
do 10:00 v Příbrami na náměstí TGM, cíl 
v Hluboši. Délka tras 14 a 19 km.
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SVČ DOMEČEK 
HOŘOVICE - Větrná

n ANGLIČTINA PRO ZŠ I. 
Pavlisová Adéla
Angličtina pro děti ZŠ (5.-6. třídu).
pondělí 14:00-15:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice - Herna
Cena děti ZŠ: 1 700 Kč
n ANGLIČTINA PRO ZŠ II.
Pavlisová Adéla
Angličtina pro ZŠ (7. - 8. třída ZŠ).
pondělí 15:00 – 16:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice - Herna
Cena děti ZŠ: 1 700 Kč
n HRA NA KYTARU DOSPĚLÍ I.
Klokočník Tomáš
Hra na kytaru pro dospělé mírně pokročilé. Cena 
kalkulována na jednu schůzku.
úterý 17:00-18:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - hudeb-
na
Poplatek za schůzku: 50 Kč
n HRA NA KYTARU DOSPĚLÍ II.
Šlosarová Vladimíra
Hra na kytaru pro dospělé pokročilé. Cena kalkulo-
vána na jednu schůzku.
středa 18:00-19:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice - hudeb-
na
Poplatek za schůzku: 50 Kč
n HRA NA KYTARU MÍRNĚ POKROČILÍ I.
Havlíčková Zuzana
Hra na kytaru pro děti mírně pokročilé od 1. - 5. 
třídy ZŠ.
pondělí 15:00 – 16:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 - Domeček Hořovice - hu-
debna
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n HRA NA KYTARU MÍRNĚ POKROČILÍ II.
Šlosarová Vladimíra
Hra na kytaru pro mírně pokročilé a loňské začá-
tečníky.
středa 14:00-15:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice -hudeb-
na
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n HRA NA KYTARU POKROČILÍ I.
Šlosarová Vladimíra
Hra na kytaru pro pokročilé od 5. třídy ZŠ. Krou-
žek pro děti z loňského kroužku s Vlaďkou a nové 
pokročilé hráče.
středa 15:00-16:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice - hudeb-
na
Cena děti ZŠ: 1500 Kč
n HRA NA KYTARU POKROČILÍ II.
Šlosarová Vladimíra
Hra na kytaru pro pokročilé od 5. třídy ZŠ. Krou-
žek pro děti z loňského kroužku s Vlaďkou a nové 
pokročilé hráče.
středa 16:00-17:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice - hudebna
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n HRA NA KYTARU POKROČILÍ III.
Klokočník Tomáš

Hra na kytaru pro pokročilé od 5. třídy ZŠ. Krou-
žek pro děti z loňského kroužku úterý 15:00-16:00 
hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - herna
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n HRA NA KYTARU POKROČILÍ IV.
Klokočník Tomáš
Hra na kytaru pro pokročilé od 5. třídy ZŠ. Krou-
žek pro děti z loňského kroužku s Tomášem a nové 
pokročilé hráče.
středa 15:00 – 16:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice - Herna
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n HRA NA KYTARU ZAČÁTEČNÍCI I.
Havlíčková Zuzana
Hra na kytaru pro začátečníky. Pro děti od 1 do 5. 
třídy.
pondělí 14:00 – 15:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice - hudebna
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n KERAMIKA + PASTELKA PRO MŠ I.
Klokočník,Kalátová, Šmídová, Perglerová
Dvouhodinový zájmový kroužek pro děti MŠ. Děti 
mají 1 hodinu práce s keramickou hlínou a 1 hodi-
nu. Pastelky (malování, střihání, lepení...). Kroužek 
je určen pro děti předškolního věku 5-6 let.
úterý 12:00-14:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mická dílna
Cena děti MŠ: 3 000 Kč
n KERAMIKA + PASTELKA PRO MŠ II.
Klokočník, Kalátová, Šmídová, Perglerová
Dvouhodinový zájmový kroužek pro děti MŠ. Děti 
mají 1 hodinu práce s keramickou hlínou a 1 hodi-
nu Pastelky (malování, střihání, lepení...). Kroužek 
je určen pro děti předškolního věku 5-6 let.
úterý 12:00-14:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mická dílna
Cena děti MŠ: 3000 Kč
n KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ I.
Jíchová Kamila
Kurz keramiky je určen pro pokročilé dospělé. 
Cena kalkulována na jednu schůzku. Schůzky 1x 
za 14 dní v liché úterý 17:00-19:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mika
Poplatek za schůzku: 100,- Kč
n KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ II.
Jaroslava Kalátová
Kurz keramiky je určen pro pokročilé dospělé.
Cena kalkulována na jednu schůzku. Schůzky 1x 
za 14 dní v sudé úterý 17:00-19:00 hodin
1. schůzka: 3. 10. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mika
Poplatek za schůzku: 100 Kč
n KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ III.
Lenka Endrštová
Kurz keramiky je určen pro pokročilé dospělé.
Cena kalkulována na jednu schůzku. Schůzky 1x 
za 14 dní v sudé středy.
sudé středy 17:00-19:00 hodin
1. schůzka: 3. 10. 2017 Domeček Hořovice - keramika
Poplatek za schůzku: 100 Kč
n KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI I.
Kalátová, Šmídová
Tvoření z keramické hlíny pro rodiče s dětmi.

Cena je stanovena za jednu schůzku. Kroužek se 
schází každý sudý týden v úterý.
sudé úterý 15:00-16:00 hodin
1. schůzka: 3. 10. 2017 Domeček Hořovice - keramika
Poplatek za schůzku: 100 Kč
n KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI II.
Kalátová, Šmídová
Tvoření z keramické hlíny pro rodiče s dětmi.
Cena je stanovena za jednu schůzku. Kroužek se 
schází každý sudý týden v úterý.
sudé úterý 16:00-17:00 hodin
1. schůzka: 3. 10. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mika
Poplatek za schůzku: 100 Kč
n KERAMIKA PRO ZŠ I.
Šmídová, Trunečková
Práce s keramickou hlínou pro děti ZŠ od 1. do 9. 
třídy.
pondělí 14:00 – 15:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mika
Cena děti ZŠ: 1 600 Kč
n KERAMIKA PRO ZŠ II.
Šmídová, Trunečková
Práce s keramickou hlínou pro děti ZŠ od 1. do 9. 
třídy.
pondělí 15:00 – 16:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice - kera-
mika
Cena děti ZŠ: 1 600 Kč
n KERAMIKA PRO ZŠ III.
Kalátová, Šmídová
Práce s keramickou hlínou pro děti ZŠ od 1. do 9. 
třídy.
pondělí 14:00 – 15:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 Domeček Hořovice - keramika
Cena děti ZŠ: 1 600 Kč
n KUTILOVÉ
Sušanka Petr
Kroužek zejména pro kluky, kteří mají chuť vyrábět, 
řezat, zatloukat, šroubovat...prostě kutit...
pátek 16:00 – 17:30 hodin
1. schůzka: 29. 9. 2017 Domeček Hořovice –model.
dílna
Cena děti ZŠ: 1 800 Kč
n PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
Starý František
Kroužek pro modeláře ZŠ a SŠ.
pondělí 15:00 – 17:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Domeček Hořovice –model. 
dílna
Cena děti ZŠ: 1 700,- Kč
n PŘEDŠKOLÁK
Trefná Marie
Hry a procvičování dovedností před nástupem 
do školy pro předškoláky.
čtvrtek 15:00-16:00 hodin
1. schůzka: 21. 9. 2017 Domeček Hořovice - Hu-
debna
Cena děti MŠ: 1 500 Kč
n VYŠŠÍ DÍVČÍ
Kalátová Jaroslava
Výtvarné techniky a ruční práce pro děti ZŠ.
středa 14:00-16:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Domeček Hořovice –Výtv. 
dílna
Cena děti ZŠ: 1 300 Kč

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
Přihlášky na kroužky najdete na www.domecekhorovice.cz
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DOMEČEK HOŘOVICE 
- VRBNOVSKÁ UL.

n ATLETICKÁ MINIPŘÍPRAVKA
Hrdličková Romana
Základy atletiky hravou formou, pohybové hry.
Kroužek pro děti od 5 do 8 let.
Středa 17:00 – 18:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena děti MŠ a ZŠ: 1 600 Kč
n CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI I.
Zajícová Kateřina
Cvičení pro rodiče a děti od 2 do 4 let. Cvičení na ná-
řadí, hry, zpívání, tancování a básničky.
úterý 9:00-10:00 hodin,
1. schůzka: 26. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let: 300 Kč
n CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI II.
Zajícová Kateřina
Cvičení pro rodiče a děti od 2 do 4 let. Cvičení na ná-
řadí, hry, zpívání, tancování a básničky.
úterý 10:00 – 11:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let: 300 Kč
n CVIČÍME SPOLEČNĚ R+D III.
Hrdličková Romana
Pohybové hry, cvičení na nářadí, základy atletiky pro 
rodiče a děti (4-6 let).
Středa 16:00 -17:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let a MŠ: 300 Kč
n CVÍČO-HRÁTKY
Zajícová Kateřina
Cvičení pro rodiče a děti od 3 do 4 let. Cvičení na ná-
řadí s netradičními pomůckami - básničky, zpívání 
+ hry.
pondělí 15:30-16:30 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let: 300 Kč
n DĚTSKÁ JÓGA
Jana Krátká
Cvičení a hraní s prvky dětské jógy pro děti MŠ.
středa 15:00-16:00 hodin,
1. schůzka: 27. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dítě MŠ: 1 500Kč
n HRAVÉ HÝBÁNKY PRO RODIČE S DĚTMI I.
Hrdličková Romana
Cvičení pro rodiče a děti 1. - 2. roky.
pátek 9:00-10:00 hodin,
1. schůzka: 29. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let: 300 Kč
n HRAVÉ HÝBÁNKY PRO RODIČE S DĚTMI 
II.
Hrdličková Romana
Cvičení pro rodiče a děti 2. - 4. roky.
pátek 10:00-11:00 hodin,
1. schůzka: 29. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě: 300 Kč
n HRAVÉ HÝBÁNKY PRO RODIČE S DĚTMI 
III.
Hrdličková Romana
Cvičení pro rodiče a děti 2. - 4. roky.
pátek 11:00-12:00 hodin,
1. schůzka: 29. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 200 Kč, dítě do 3 let: 300 Kč
n MAMIFIT
Hrdličková Romana
Kondiční cvičení pro maminky, velké míče, kruhový 
trénink. Hlídání dětí zajištěno.
středa 10:00-11:00 hodin,
1. schůzka: 27. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena dospělý: 1 500 Kč

n MINIAEROBIK
Zajícová Kateřina
Miniaerobik a cvičení s hudbou pro děti 4-7 let.
úterý od 14:30 do 15:30 hodin,
1. schůzka: 29. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena děti MŠ a ZŠ: 1 500 Kč
n POHYBOVÝ KROUŽEK
Zajícová, Alblová
Zábavné hry a cvičení pro děti od 4-7 let.
Pondělí 16:30- 17:30 hodin,
1. schůzka: 25. 9. 2017 - Zrcadlový sál
Cena děti MŠ a ZŠ: 1 500 Kč

RC KALEIDOSKOP 
HOŘOVICE

n DESKOVÉ HRY
Perglerová Helena
Deskové hry pro zájemce od 6-99 let, kteří mají ra-
dost ze společně strávených chvil u společenských 
her.
čtvrtek 14:00-16:00 hodin
1. schůzka: 3. 10. 2017 RC Kaleidoskop
Cena dospělí: 1200 Kč, děti ZŠ: 1200 Kč
n DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI
Synovcová-Borovičková Jana
Kroužek pro rodiče a děti formou Montessori - tvo-
ření a hraní.
úterý 9:30-12:30 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Cena dospělý: 1000 Kč, dítě do 3 let: 200 Kč,
dítě MŠ: 200 Kč
n HRA NA KYTARU DOSP. ZAČÁTEČNÍCI III. 
Klokočník Tomáš
Hra na kytaru pro dospělé začátečníky. Poplatek
kalkulován za jednu schůzku.
čtvrtek 10:00-11:00 hodin
1. schůzka: 5. 10. 2017 - RC Kaleidoskop
Poplatek za schůzku: 50 Kč
n LEGO HRY
Krátká, Zajícová
Lego hry, které podporují dětskou fantazii a kreativi-
tu. Určeno pro děti ZŠ.
středa 14:00-15:00 hodin
1. schůzka: 26. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Cena děti ZŠ: 1500 Kč
n MIMIKLUBÍK
Hrdličková Romana
Setkání maminek s dětmi od 8 měsíců - první cviče-
níčko.
Cena kalkulována na schůzku.
středa 9:00 – 9:35 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Poplatek za schůzku: 50 Kč
n MLADÝ HISTORIK
Synovcová-Borovičková Jana
Zájmový kroužek pro všechny děti od 4. třídy, které 
se zajímají o vlastivědu a dějepis.
1x za 14 dní - den a čas bude upřesněn
Cena děti ZŠ: 1200 Kč
n RYTMIKA
Hrdličková Romana
Hudebně pohybový kroužek pro nejmenší (od 5 do 6 
let). Jednoduché tanečky, zpívání a Orffovy nástroje.
pondělí 17:00 – 18:00 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Cena děti MŠ: 1 500 Kč
n TVOŘÍME PRO RADOST
Perglerová Helena
Kroužek pro děti, které rády zaměstnávají své ruce, 
vyzkoušíte si různé techniky a odnesete si prima vý-
robky. Tvoření pro děti od 8 - 12 let.

úterý 16:00 – 18:00 hodin,
1. schůzka: 26. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Cena děti ZŠ: 1 500 Kč
n VĚDA NÁS BAVÍ
Synovcová-Borovičková Jana
Kroužek je ve spolupráci se společností Omnivěda 
pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ.
pátek - čas bude upřesněn
1. schůzka: 29. 9. 2017 - RC Kaleidoskop
Cena děti ZŠ: 1 200 Kč
n VESELÁ FLÉTNIČKA
Hrdličková Romana
Základní průprava pro hru na flétnu pro děti od 5 
do 8 let.
pondělí 15:30 – 16:30 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 RC Kaleidoskop
Cena děti MŠ a ZŠ: 1 500 Kč

HOŘOVICE 
- 2. ZŠ HOŘOVICE

n CARMEN
Vacovská Šárka
Pokračovací kroužek Moderního tance pro děti 
a mládež od 15 let. Kapacita kroužku naplněna.
čtvrtek 17:00-18:30 hodin
1. schůzka: 21. 9. 2017 - 2. ZŠ Hořovice - tělocvična
Cena děti ZŠ: 1200 Kč
n MAŽORETKY I.
Hejbalová Pavlína
Zájmový kroužek pro mažoretky ve věku 7-11 let.
úterý 16:30-18:00 hodin
1. schůzka: 19. 9. 2017 - 2. ZŠ Hořovice - tělocvična
Cena děti ZŠ: 2000 Kč
n MAŽORETKY II.
Hejbalová Pavlína
Zájmový kroužek pro mažoretky ve věku 12-18 let.
úterý 18:00-20:00 hodin
1. schůzka: 19. 9. 2017 - 2. ZŠ Hořovice - tělocvična
Cena děti ZŠ: 2000 Kč
n MAŽORETKY přípravka I.
Vacovská Šárka
Zájmový kroužek pro mažoretky ve věku 5 - 6 let.
čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin
1. schůzka: 21. 9. 2017 - 2. ZŠ Hořovice - tělocvična
Cena děti MŠ a ZŠ: 2000 Kč

SPOLEČENSKÝ DŮM
HOŘOVICE

n DRAMAŤÁK I.
Kreisingerová Helena
Dramatická výchova pro děti od 6 do 9 let, závěrem 
roku je divadelní vystoupení.
pondělí 15:30-17:30 hodin
1. schůzka: 25. 9. 2017 Společenský dům Hořovice
Cena děti ZŠ: 1700 Kč
n DRAMAŤÁK II.
Kreisingerová Helena
Dramatická výchova pro děti od 10 do 13 let, závě-
rem roku je divadelní vystoupení.
Středa 15:00-17:00 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Společenský dům Hořovice
Cena děti ZŠ: 1700 Kč
n DRAMAŤÁK III.
Kreisingerová Helena
Dramatická výchova pro mládež od 14 do 18 let,
závěrem roku je divadelní vystoupení.
středa17:30-19:30 hodin
1. schůzka: 27. 9. 2017 Společenský dům Hořovice
Cena děti ZŠ: 1700 Kč
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n Společenský dům

Nádražní 606, tel. 311 512 915

n NEOHROŽENÝ MIKEŠ  - divadlo 
24. 9. neděle od 15:00
Pohádku, v níž hrají děti. režie Marie Bartošová. 
n ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
26. 9. úterý od 19:30
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou 
moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným 
humorem Zdeňka Izera. Cena 250 Kč a 220 Kč. 

n MARTA NAPOSLEDY
18. 10. středa od 19:00
Turné Marty Kubišové. Cena 590 Kč.
n DIVADLO: „VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM.“ 
15. 11. středa od 19:30

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz

n DRUHÁ STRANA NADĚJE 
– filmová projekce (na ČSFD 79 %)
14. 9. čtvrtek od 19:30
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi 
Wikström dělá velké rozhodnutí: opustit svoji 
ženu alkoholičku i uvadající živnost. Po epizodní 
kariéře pokerového hráče zakoupí nevýdělečnou 
restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. 
n NA ÚTĚKU  
15. 9. pátek od 19:00
Obnovená premiéra hry Divadla Na Vísce. 
n HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ ANEB DEN 
PLNÝ HER, VĚDOMOSTÍ A SOUTĚŽÍ  
16. 9. sobota
n PLAVBY DO POLÁRNÍCH  MOŘÍ    
20. 9. středa od 19:00
Beseda  spojená  s projekcí. Rudolf  Krautschnei-
der  - legendární český stavitel jachet a mořeplavec.  
Vášnivý propagátor mořeplavby a terapie na moři.   
n BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – film. proj. 
21. 9. čtvrtek od 19:30
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující 
manželkou charismatického a bohatého Pavla. 
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyři-
cítky milým a korektním způsobem požádá 
o rozvod. Když nový život, tak od základů! 
n MEDVĚDÍ  PRINC  
24. 9. neděle od 16:00
Studio  DAMÚZA uvádí  loutkovou  pohádku 
o světě, kde rodiče nečtou pohádky a děti si je ne-
vypráví... 
n T2 TRAINSPOTTING – film. projekce 
27. 9. středa od 19:30
Na počátku byla příležitost a pak přišla zrada. 
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně 
tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton se vra-
cí na jediné místo, které mu kdy bylo domovem.
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Marek Nenutil
Openmindz360

�e land 
of broken heart

www.openmindz360.com

Vernisáž 12. 9. 2017 
od 17:00 hod.

Galerie Starý zámek
Vrbnovská 27/5, Hořovice
Otevřeno: Pá-Ne, 10:00-18:00 hod.

Výstava se koná pod záštitou 
starosty města Hořovice 
Dr. Ing. Jiřího Peřiny 

n Starý zámek

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)

2. 9. sobota od 13:00 do 17:00

13.30 Slavnostní zahájení starostou města Ho-
řovice Dr. Ing. Jiřím Peřinou a ředitelem kultur-
ního centra Hořovice Mgr. Přemyslem Landou.
13.00 - 17.00 Hádanky a kvízy s tématem 
sklizně a dožínkami na stezce národního bo-
hatství. Poznávejte všemi smysly.
Y Historická vesnička „První zemědělci 
v Čechách“
Y Pro milovníky šifer a kvízů přivezeme 
MENSA stezku v korunách stromů - 9 šifer 
a kvízů k národnímu bohatství.
Y Řemeslná stezka - poznání, kvízy k čes-
kému řemeslu a jeho kouzlu.
Y Stezka povodí ČR s malou laboratoří 
a zábavnými koryty k hrátkám.
Y RELAX ZÓNA pro rodiče a děti - pro-
stor plný hraček, her, prolézaček, mušlí s ví-
lím pokladem, rýžováním zlata a dětských 
zemědělských strojů. Prostor, kde si děti hrají, 
a rodiče odpočívají.
Y Dožínkové speciality podle našich babiček.
15.00 Hudební workshop pro děti i rodiče 
DRUM CIRCLE.
KREATIVNÍ ATELIÉR DOŽÍNKOVÝ * KREA-
TIVNÍ ATELIÉR LEVANDULOVÝ * HLEDÁ-
NÍ DRAHOKAMŮ V PŠENICI S JEŽIBABOU 
* LOV PERLIČEK S VODNÍKEM * SPIKEB-
ALL, BALANCE BOARD, KUBB, RONDO, 
SKATEBOARDING * HUDBA A TANEC

facebook.com/CreativeWorldPraha 
instagram.com/creativeworldcz

www.creativeworld.cz

dozínky
horovické

2. 9. 2017 / 13 - 17 hodin
starý zámek horovice

13.30 Slavnostní zahájení starostou města Hořovice Dr. Ing. Jiřím Peřinou
               a ředitelem kulturního centra Hořovice Mgr. Přemyslem Landou.

13.00 - 17.00 Hádanky a kvízy s tématem sklizně a dožínkami na stezce
                národního bohatství. Poznávejte všemi smysly.

     Historická vesnička „První zemědělci v Čechách“
     Pro milovníky šifer a kvízů přivezeme MENSA stezku v korunách stromů 
     - 9 šifer a kvízů k národnímu bohatství.
     Řemeslná stezka - poznání, kvízy k českému řemeslu a jeho kouzlu.
     Stezka povodí ČR s malou laboratoří a zábavnými koryty k hrátkám.
     RELAX ZÓNA pro rodiče a děti - prostor plný hraček, her, prolézaček, mušlí s vílím pokladem,
     rýžováním zlata a dětských zemědělských strojů. Prostor, kde si děti hrají, a rodiče odpočívají.
     Dožínkové speciality podle našich babiček.

15.00 Hudební workshop pro děti i rodiče DRUM CIRCLE.

        KREATIVNÍ ATELIÉR DOŽÍNKOVÝ KREATIVNÍ ATELIÉR LEVANDULOVÝ
     HLEDÁNÍ DRAHOKAMŮ V PŠENICI S JEŽIBABOU  LOV PERLIČEK S VODNÍKEM
     SPIKEBALL, BALANCE BOARD, KUBB, RONDO, SKATEBOARDING HUBA A TANEC

Facebook: facebook.com/CreativeWorldPraha    Instagram: instagram.com/creativeworldcz

Více Info na 
www.creativeworld.cz 
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n Zdice

4 2. 9. Kurz tance a  společenské výchovy - 
společenský dům od 19:00
4 3. 9. Loučíme se s prázdninami (diskotéka 
pro děti) - koupaliště Zdice od 14:00
4 9. 9. Kurz tance a  společenské výchovy - 
společenský dům od 16:00
4 11. 9. Zahájení výstavy - Ztracená generace 
(11. 9.-13. 10. 2017)
4 16. 9. Kurz tance a společenské výchovy - 
společenský dům od 16:00
4 20. 9. Travesti show - společenský dum 
od 19:00 (vstupenky v předprodeji)
4 21. 9. Danka Šárková - přednáška Všude žijí 
lidé - městská knihovna od 18:00
4 23. 9. Kurz tance a společenské výchovy - 
společenský dům od 16:00
4 30. 9. Kurz tance a společenské výchovy - 
společenský dům od 16:00

MUZEUM ŽEBRÁK
Muzeum Žebrák přivítá své návštěvníky o ví-
kendech a na sv. Václava 28. 9. expozicemi 
o historii města Žebráku, prohlídkou galerie 
J. Hněvkovského a letošní aktuální výstavou 
o Barvířských rostlinách. Otevírací doba je 9-12 
a 12:30-17:00.
KULTURNÍ KLUB
4 1. 9. od 21:00 HAWAI PARTY s DJ Mártym. 
Poslední prázdninová akce! Vstup 120,-
4 4. 9. od 8:00 Velký sál KK. Začneme nový 
školní rok a přivítáme prvňáčky.
4 6. 9. – 5. 10. Výstava Romantické toulky 
malířky Evy Vinterové a fotografií Ing. arch. Jany 
Vinterové. 6. 9. v  17:30 se uskuteční vernisáž 
v zasedací místnosti KK – boční vchod! Hudeb-
ní doprovod Josef Cajthaml. Výstavu si bude 
možné prohlédnout vždy při akcích kulturního 
klubu nebo po tel. domluvě. /774 428 312/
4 8. 9 od 19:00 Taneční pro mládež. Stále 
je možné se přihlásit, neváhejte. Kurzovné je 
1.500,- Kč, lekcí je 14. Lekce probíhají každý 

n Žebrák

n Zbiroh

n BITVA NA ZÁMKU ZBIROH
2. - 3. 9. 
Historický program je pro návštěvníky připraven 
na louce v zámeckém parku. Hlavním bodem 
akce je polní bitva z poloviny 15. století, kdy 
husitský král Jiří z Poděbrad sjednocoval zemi. 
Otevření areálu a zámecké expozice 10:00, 
začátek doprovodného programu od 13:00, 
začátek bitvy v 15.00 po oba dny.
Více informací na www.zbiroh.com

HRAD TOČNÍK
n INDIÁNI Z TOČNÍKU
16. - 17. 9. so a ne od 10:00 do 17:00
Návštěva z prérijních plání.  

n Točník

n Taneční kurzy

n SPOLEČENSKÝ DŮM 
od 8. 9. 2017 - pátky
Mládež – začátečníci H7 18:30–20:30
Dospělí – stř. a více pokr. H3 20:40–22:15
od 2. 10. 2017 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n Tvořivý ráj

Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz

ROZPIS ROČNÍCH KURZŮ PRO DĚTI :
4 pondělí od 14:15 – 15:15 ATELIÉR DĚTSKÉ 
KRESBY od 5 do 10 let. Lektor: Mgr. Eva Veličová.
4 pondělí od 15:30 – 17:00 ATELIÉR DĚTSKÉ 
KRESBY od 8 do 18 let. Lektor: Mgr. Eva Veličová.
4 úterý od  14:10 – 15:10 ATELIÉR DĚTSKÉ 
KRESBY od  5 do  10 let. Lektor: Mgr.  Šárka 
Vokáčová.
4 úterý od  15:30 – 17:00 ATELIÉR DĚTSKÉ 
KRESBY od  8 do  18 let Lektor: Mgr.  Šárka 
Vokáčová.
4 středa od  15:50 – 17:00 ATELIÉR DĚTSKÉ 
KRESBY od 8 do 18 let. Lektor: LilianJieri.
4 středa od  15:50 – 17:00 KERAMICKÁ 
DÍLNIČKA PRO DĚTI od 5 let. Lektor: Vymaza-
lová Jana. 
4 čtvrtek  od 15:30 – 17:00 TVOŘÍLCI pro děti 
od  5 let. Lektor: A. Kopová, T. Štěpničková, A. 
Blažejová
4 pátek od  13:15 – 14:30 I. skupina, pátek 
od  15:00 – 16:30 II. skupina ATELIÉR PLNÝ 
TVOŘIVÝCH TECHNIK od 6 let. Lektor: Ven-
dula Dědová, A. Blažejová.
Více informací na  www.tvorivyraj.cz nebo 
na tel: 777 873 947 či prodejně Tvořivého ráje.

n Domeček Hořovice

Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 23. 9. od 13:00 do 16:00. POHÁDKOVÝ LES. 
Lesopark Dražovka. Tradiční procházka Pohád-
kovým lesem pro milovníky pohádek. Děti dosta-
nou odměnu. Poplatek: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
4 23. 9. od  14:30 a  17:30. DOPROVOD-
NÝ PROGRAM POHÁDKOVÉHO LESA. 
Areál MŠ Větrná. Opékání špekáčků, tvořivé 
odpoledne, hry a soutěže. Vstup zdarma.

n Muzeum Hořovicka

Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
Email: horovice@muzeum-beroun.cz

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                          

              

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  

    

      

Hana Hindráková 
           

   KEŇA                
V ROMÁNECH        
 20. 9. v 17:30 
Knihovna Ivana 

Slavíka 
V Hořovicích 

 

Vstupné dobrovolné 
 
 

www.hindrakova.cz 
www.mkc-horovice.cz 

    

Hana Hindráková si Keňu zamilovala 
natolik, že se tam stále vrací a Keňa se 
stala inspirací pro její knihy. Během 
přednášky se přenesete do exotické Keni 
prostřednictvím krátkých videí, fotografií, 
autorčina vyprávění a úryvky z jejích knih.  
 
www.hindrakova.cz, www.mkc-horovice.cz 

 

Hana Hindráková si Keňu zamilovala 
natolik, že se tam stále vrací a Keňa 
se stala inspirací pro její knihy. 
Během přednášky se přenesete do 
exotické Keni prostřednictvím 
krátkých videí, fotografií, autorčina 
vyprávění a úryvky z jejích knih.  
 

n Knihovna Ivana Slavíka

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, nově i 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html 
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz 

n HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí    12:00 – 17:00
Úterý          8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa    12:00 – 17:00
Čtvrtek          8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
n Od září si čtenáří budou moci půjčit knihy 
dvakrát v měsíci i v sobotu od 8:00 do 11:00. 
V září to bude sobota s datem 9. a 23. 

n Informační centrum

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, nově i 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz 

n HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Služby: informace, předprodej, veřejný internet...

V hlavních rolí Simona Stašová a Michal Dlou-
hý. Cena 380,-Kč a 320,-Kč. Předprodej v IC 
Hořovice začne v září, termín sledujte na www.
mesto-horovice.cz nebo mkc-horovice.cz.
n ČECHOMOR 
KOOPERATIVA TOUR 2017
30. 11. čtvrtek od 19:00
Cena místenky do sálu 490 Kč.

Předprodej probíhá v Inform. centru, volejte 
732 512 821, pište na ic@mkc-horovice.cz!

Zahájení předprodeje lístků na prosincové 
představení Partička plánujeme na říjen.

Muzeum Hořovicka bude v září otevřeno o ví-
kendech a státním svátku 28. 9. v době 10 -12 
a 12:30-17:00. Mimořádně bude možné prostory 
expozice zhlédnout i v pátek 1. 9.

n VINOBRANÍ NA DVOŘE VÁCLAVA IV.
23. - 24. 9. so a ne od 10:00 do 19:00
Dobové slavnosti podle skutečných událostí. 
n KUPEC BENÁTSKÝ
28. 9. čtvrtek od 20:00
Divadlo.
KAFÍRNA BÁRKA
n TO VŠECHNO ONA
16. 9. sobota od 20:00
Divadlo.



společnost
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Branný závod pro mládež nazvaný Brdská 
výzva 2017 se již nezadržitelně blíží a termín je 
takřka za dveřmi. Pojďme se však podívat, jakou 
dějinnou událostí je Brdská výzva 2017 inspirová-
na. Je 29. březen 1942, na anglickém letišti nase-
dají do výsadkového letounu rotný Ludvík Cupal, 
kterému bylo tehdy 26 let a rotný Miroslav Švarc, 
kterému bylo o rok více. Tito dva muži, v Anglii 
vyškolení záškodníci, se zanedlouho poté snáše-
jí na padácích do prostoru Paďrtských rybníků 
u Rožmitálu. Zpravodajská sekce označila tento 
výsadek krycím názvem „TIN“. Muži mají spe-
ciální úkol. Jsou druhý a zároveň jeden z posled-
ních výsadků v programu „Zvláštní skupina“ pod 
označením „D“. Jejich úkol je jasný a možná tak 
trochu srovnatelný s Anthropoidem. Zlikvidovat 
kolaboranta Emanuela Moravce, ministra školství 
a osvěty, zaprodance německé protektorátní vlá-
dy. Tento muž, prvorepublikový voják a legionář 
československých legií v Rusku, byl trnem v oku 
exilové vládě, neboť jako představitel českého 
státu kolaboroval s nacistickým okupačním re-
žimem a byl aktivním přisluhovačem a šiřitelem 
nacistické ideologie. O jeho velmi vřelém vztahu 
k fašismu svědčí fakt, že v průběhu války poslal 
své dva syny bojovat v řadách Waffen SS na vý-
chodní frontu. Londýnská vláda chtěla tohoto 
zrádce potrestat za jeho aktivní spolupráci a šíření 
myšlenky nacismu, kdy vzhledem k Moravcově 
postavení za první republiky, mohlo dojít k ovliv-
nění části národa a přiklonění se k myšlence ná-
rodního socialismu, tedy fašizmu. 

Realizací atentátu byli pověřeni dva výše 
uvedení parašutisté. Skupina měla podobné vy-
bavení jako skupina Anthropoid, která provedla 
úspěšnou likvidaci Reinharda Heydricha. Od za-
čátku však skupinu provázela smůla. Po seskoku 
skupiny 29. dubna 1942 u obce Věšín se dvojice 
parašutistů na shromaždišti nesetkala. Částečně 
to zavinilo vnitřní zranění rotného Cupala, jenž 
byl nalezen desátníkem Vojtěchem Lukaštíkem 
ze záškodnické skupiny INTRANSITIVE, která 
byla vysazena při druhém průletu ze stejného 
letadla jako skupina TIN. Lukaštík pomohl Cu-
palovi, dopravil ho na záchytnou adresu v Plzni, 

kde po krátkém odpočinku a ošetření zranění 
společně pokračovali na Moravu. Zde byl  Cupal 
příbuznými ukryt v cihelně na Velehradě.

Druhý ze skupiny, rotný Švarc, se po seskoku 
vypravil do Prahy. Zde se spojuje s Opálkou, jenž 
ho napojil na odbojáře z řad Zelenky-Hajského. 
Švarc zde marně čekal na příchod svého spolu-
bojovníka Cupala, který se do Prahy již nevydal. 
Jednak z důvodu svého zranění a později, kdy byli 
parašutisté zabiti v kryptě v Resslovi ulici, zde za-
hynul i Cupalův spolubojovník rotný Švarc. Cu-
palova cesta do Prahy již neměla smysl...

Cupal se tedy v součinnosti s Lukaštíkem 
uchýlil k nouzovému řešení. Elitně vycvičeni 
parašutisté prováděli sabotážní akce ve svém 
okolí. 18. září 1942 se ne zcela úspěšně pokusili 
o sabotáž na železniční trati u Polešovic. Akce 
vyvolala zvýšený zájem gestapa o tuto lokali-
tu. Nad diverzní skupinou se začalo smrákat. 
Poměrně dlouhé setrvání skupiny na jednom 
místě a ve stejné odbojové skupině mělo fatální 
následek. Místní udavač se díky této situaci do-
stal do kontaktu s parašutisty a po jeho udání 
gestapo provedlo 15. ledna 1943 zátah. Ludvík 
Cupal se při této akci raději zastřelil než aby padl 
do rukou Němců...

Takový byl tedy osud diverzní skupiny TIN, 
která sice svůj hlavní úkol nesplnila, avšak vý-
značně se podílela na odbojové činnosti v pro-
tektorátu Čechy a Morava.

Pokud Vás tento článek zaujal, další podrob-
né informace o parašutistech naleznete na strán-
kách www.bilylev.eu. A pokud Vás, toto téma 
opravdu zajímá a chcete se i Vy čtenáři měsíční-
ku Měšťan zúčastnit naší soutěže, zašlete na ad-
resu bilylev.eu@gmail.com správnou odpověď-
natuto otázku:

Jak se jmenoval, jakou měl hodnost a kdy 
se narodil řídící důstojník vojenské zpravodaj-
ské služby exilové vlády v Anglii?

Pro výherce, který zašle jako první správnou 
odpověď, je připraven poukaz na jízdu dobovým 
vozidlem na akci Brdská výzva 2017. 

Brdská výzva aneb pohled do historie 
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HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ 
aneb 

 DEN PLNÝ HER, VĚDOMOSTÍ A SOUTĚŽÍ 
 
Je na čase poznat krásy a taje města Hořovice a jeho okolí.  
Akce není věkově omezena, toulat se mohou celé rodiny.  
Připraveno je několik tras. Některé trasy vhodné i pro kočárky. 
Tři cyklotrasy dlouhé 8, 22 a 28 km. 
 
Za pomoci mapy se budete posouvat po vyznačené trase. U kontrolních 
stanovišť zodpovíte jednoduchou otázku.  
 
V cíli zkontrolujeme Vaše odpovědi. Dostanete malou odměnu, list 
účastníka. Na závěr si budete moci opéct špekáček a občerstvit 
v hospůdce. 
 
KDE:  zahrada KLUB LABE, Vísecké náměstí Hořovice (start i cíl) 
 
KDY:   SOBOTA  16. 9. 2017  START 9:00 – 10:00 hod.   
 
VSTUP:  SYMBOLICKÝCH 10 KČ 
 
Bližší informace: 
Renata Babelová 
Tel.: 725 980 975, mail: sedmikraska-os@seznam.cz 
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HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ
aneb DEN PLNÝ HER, VĚDOMOSTÍ A SOUTĚŽÍ

Je na čase poznat krásy a taje města Hořovice a jeho okolí. Akce není věkově omezena, toulat 
se mohou celé rodiny. Připraveno je několik tras. Některé trasy vhodné i pro kočárky. Tři cyklotra-
sy dlouhé 8, 22 a 28 km. Za pomoci mapy se budete posouvat po vyznačené trase. U kontrolních 
stanovišť zodpovíte jednoduchou otázku. V cíli zkontrolujeme Vaše odpovědi. Dostanete malou 
odměnu, list účastníka. Na závěr si budete moci opéct špekáček a občerstvit v hospůdce.

KDE:  zahrada KLUB LABE, Vísecké náměstí Hořovice (start i cíl)
KDY:  SOBOTA 16. 9. 2017 START 9:00 – 10:00 hod.
VSTUP:  SYMBOLICKÝCH 10 KČ

AKCI POŘÁDÁME VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM 
a MKC HOŘOVICE, A SPOLKEM MOHYKÁN 

Bližší informace: Renata Babelová, tel.: 728 381 971, mail: sedmikraska-os@seznam.cz

K U R Z Y   Š I T Í 
Pořádáme kurzy šití pro začátečníky.
Individuální přístup – malé skupinky 
po max. 6 účastníků.
Kurzy budou probíhat vždy v pátek v době 
17:00 – 20:00 hod. v provozovně krejčovství 
Syringa v Hořovicích, Cvočkařská 286/1. 
Termíny:  22.  září  2017,  20.  října  2017, 
24. listopadu 2017, 15. prosince 2017. 
Přihlášky e-mailem syringa-czech@se-
znam.cz, nebo na tel. č. 603 964 553. 
Bližší informace na www.syringa-czech.cz 

Kurzy angličtiny 
Pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny, 
začátečníky i pokročilé. Příprava pro ma-
turanty. Kursy začínají v září.
Mgr. Iva Šímová, Modřínová 1313, Hořo-
vice. Bližší informace na tel. 604 820 906

pátek. Od letošního roku je Závěrečný věneček 
s živou kapelou. Na taneční je možné se podívat 
každý pátek od 19:00 hodin.
4 10. 9. od 15:00 Jedeme na SAFARI. 
Uděláme radost dětem. Zábavné odpoledne 
plné her, písniček, odměn a zážitků. Vstupné 
je 50,- Kč.
4 14. 9. od 19:00, Velký sál. KORRONTZI. 
Úžasná hudba, skvělý tanečníci a večer nabitý 
pozitivní energií. Vstupné je 250,- Kč a 200,- 
Kč pro důchodce a děti. Předprodej vstupenek 
je na tel. 774 428 312
4 16. 9. od 21:00 Disko s DJ Martinem 
Šmídem. Martin Šmíd zde v minulých letech 
hrál několik desítek diskoték. Vstup 120,-
4 30. 9. od 14:00 a 18:00 SBOROVNA. Tou-
to hrou zahájí div. spolek K. J. Erbena již 50. 
ročník divadelní přehlídky „Erbenův Žebrák 
2017“. 
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 7. 9. od 18:00 Astronomický den na hvěz-
dárně



4 K výrazným mladým sportovním osob-
nostem města Hořovice patří sestry Jana 
a Hana Adámkovy. Prvně jmenovaná dívka 
se pod trenérským dohledem Petra Kouka-
la věnuje badmintonu. Ještě před tím, než 
ve středu 23. srpna odjela na soustředění 
do Benátek nad Jizerou, odpověděla na do-
tazy ohledně její letošní sezóny. Ta začala  
v březnu mezinárodním turnajem reprezen-
tací jednotlivých evropských států ve Slovin-
sku, který společně s ostatními členy repre 
vyhrála. Do výčtu soutěží patří například 
i turnaj GPA U17 v Praze, odkud si Jana 
Adámková přivezla zlatou medaili v jednot-
livcích a GPA U19 v Brně, který také vyhrála. 
Turnaje tuto hořovickou sportovkyni čekají 
i v září. Jejím přáním je nominace na listopa-
dové ME, které uskuteční v Praze.
4 Nabitou sezónu má i Jana Adámková, 
jejíž disciplínou je broková střelba - skeet.  
Sport musela letos skloubit se studiem 
na vysoké škole. Rok začal soustředěním 
na Kypru, kam se v dubnu vypravila na svě-
tový pohár. Důležitým momentem byla 
účast na ME v Baku v Ázerbájdžánu, které 
se uskutečnilo na přelomu července a srp-
na. Zde se probojovala do finále a obsadila 
celkově šesté místo.  Následovala srpnová 
účast na Světovém poháru juniorů v Itálii, 
kde skončila desátá.  Čtvrtý zářijový den 
odlétá na Mistrovství světa do Moskvy.
4 Úspěchy hořovické pětibojařky Karolí-
ny Křenkové sledujeme už několik měsíců. 
O tom, jak prožívá letošní sezónu, se moh-
li čtenáři dozvědět z rozhovoru i z dílčích 
zpráv po jednotlivých soutěží.  Můžeme 
připomenout, že na přelomu června a čer-
vence zářila ve španělské Barceloně, odkud si 
přivezla bronzovou medaili z mixové štafety. 
Navíc obsadila sedmou příčku v individuál-
ním závodu a patřila i do osmičky českých 
pětibojařů, kteří se představili na Mistrovství 
Evropy v běloruském Minsku v moderním 
pětiboji, česká dvojice Karolína Křenková 
a Eliška Přibylová skončila na šestém místě. 
A jaký byl pro Karolínku Křenkovou srpen? 
Při svém premiérovém startu na mistrovství 
světa juniorů v maďarském Székesfehérváru 
obsadila patnácté místo. (rak)
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Mladé sportovní naděje

Do divizní soutěže vstoupili fotbalisté Ho-
řovicka výtečně, když doma porazili celek 
Malše Roudné 3:0 a následně získali dva body 
po remíze 0:0 a výhře na penalty 3:1 na Doub-
ravce. Dva body si v premiéře divize připsali 
také starší dorostenci, kteří remizovali s Mo-
torletem B 3:3 a zdolali jej na penalty. Mladší 
stejnému soupeři podlehli 0:5. Po uzávěrce se 
do mistrovských soutěží zapojili i hráči B muž-
stva a žáci v krajském přeboru.
PROGRAM FK HOŘOVICKO V ZÁŘÍ:
n  sobota 2. 9. 10:15 Přeštice - A, 10:15 
a 12:30 D - Petřín Plzeň B
n  neděle 3. 9. 10:15 a 11:55 Ž - PFA, 
17:00 Trubín - B

n  sobota 9. 9. 10:00 a 12:15 Písek B - D, 
10:15 a 11:55 Beroun - Ž, 17:00 A - Arit-
ma
n  neděle 10. 9. 17:00 B - ČLU Beroun B
n  sobota 16. 9. 10:15 a 12:30 D - Přeštice
n  neděle 17. 9. 16:30 Klatovy - A, 17:00 
Zdice - B
n  sobota 23. 9. 10:00 a 12:15 Třeboň - D, 
10:15 a 11:55 Švermov - Ž, 16:30 A - SK 
Rakovník
n  neděle 24. 9. 16:30 B - Karlštejn
n  čtvrtek 28. 9. 10:15 a 12:30 D - SŠ Pl-
zeň
n  sobota 30. 9. 10:15 a 12:30 D - Sedlča-
ny, 16:00 Neumětely - B

Fotbalisté začali divizi na výbornou

Nábor chlapců a dívek do florbalového 
oddílu pro ročníky 2003-2011. Máte zájem 
o tento mladý kolektivní sport? Chcete se 
pravidelně se účastnit mistrovských zápasů? 
Poznat nové kamarády? Přijďte se nezávazně 
podívat na naše tréninky a poté se můžete 
rozhodnout. Tréninky jsou vedeny zkušený-
mi a kvalifikovanými trenéry. Tréninky vždy 
v pondělí a ve středou od 16:30 do 18:00. Po-
kud máte další dotazy, neváhejte nás kontak-
tovat.
Aleš Růžička - sekretář oddílu - 604 482 112
Dušan Valo - šéftrenér mládeže - 723 461 303
nebo na mailu info@rdhorovice.net

INFORMACE O ZÁPASECH:
Sportovní hala Hořovice
n  Neděle 17. 9. 2017
Liga starších žáků 
9:00 - FbC Red Dragons Hořovice vs. 
Floor Maniacs Mělník, 10:55 - FbC Red 
Dragons Hořovice vs. Sokol Benátky n/J, 
12:50 - FbC Red Dragons Hořovice vs. 
Prague Tigers B
n  Sobota 23. 9. 2017
PH+SČ přebor mužů – skupina A
9:10 - FbC Red Dragons Hořovice vs. 
FBC Vokurky, 11:30 - FbC Red Dragons 
Hořovice vs. TJ Sokol Dobříš

Kolama dolu. To bylo heslo hořovického 
Motorkářského cvočku 2017.  Jak prozradili 
samotní účastníci, setkání je upoutalo svým 
nabitým programem, do kterého pořada-
telé i letos zařadili Spanilou jízdu, vystou-

Motorkářský cvoček lákal nabitým programem

n Na Spanilou jízku Motocvočku Hořovice 2017 vyjelo téměř sto 
padesát strojů. Foto: (rak)

Nábor chlapců a dívek do florbalového oddílu

pení kaskadéra, soutěže 
a hudbu. Celodenní akce 
se konala v sobotu 29. 
července v zahradě Spo-
lečenského domu, zahájil 
ji starosta města Hořovice 
Jiří Peřina. Spanilá jízda, 
na kterou vyjelo téměř 150 
strojů, měřila 87 kilometrů 
a vedla ve směru na Žebrák, 
Točník, Zbiroh a Strašice, 
kde se konalo vystoupení 
kaskadéra. Ještě než se na ni 
motorkáři vydali, v roz-
pravě si připomněli zásady 
bezpečné jízdy. Do hudeb-
ní části programu patřilo 
vystoupení několika kapel. 
Kromě Katru a Kohnu se 
na pódiu představily i re-
gionální skupiny Rocksana 
a Sharks. (rak)


