
Podle dohody s Vodovody a kanalizacemi Beroun, a. s., právě probíhá 
rekonstrukce kanalizační stoky v Nerudově ulici v souvislosti s její celkovou 
obnovou. Pracovníci VaK novou kanalizaci budují přes Náměstí Svobody ne-
jen v trase kanalizace původní, ale nové potrubí přímo kladou do původní 
vyzděné stoky. Vbudování nové kanalizace i s přípojkami dokončí během 
listopadu, poté bude povrch vozovky upraven, tak aby se po něm dalo jez-
dit a přečkal zimu, než na jaře dojde k obnově vozovky a chodníků. Náměstí 
Svobody firma VaK po ukončení prací uvede do původního stavu. Další sou-
visející akce – ulice Dlážděná a Vilová - budou zahájeny na jaře příštího roku 
a rovněž půjde o rekonstrukci inženýrských sítí a celkovou obnovu povrchů.

Ještě tento rok firma Strabag, a. s., provede položení asfaltových povrchů 
ulice Na Tržišti (nad hasičskou zbrojnicí) a ulice Větrná (v úseku od křižovat-
ky s ulicí na Radosti po křižovatku s ulicí Polní). Při té příležitosti firma do-
končí obnovu vozovky ulice Fügnerovy, tedy položí asfaltový povrch. Na něm 
bude vyznačeno ještě cca pět podélných stání pro parkování. 

Podle vyjádření vedení hořovické nemocnice bude parkoviště před ne-
mocnicí dobudováno do konce tohoto roku, takže v návaznosti v příštím 
roce (od března do září 2017) dojde k celkové rekonstrukci ulice K nemoc-
nici, a to od křižovatky s ulicí Pražskou po napojení na tihavskou, resp. koto-
peckou  silnici.  Podle domluvy s vedením nemocnice a s firmou Strabag, a. 
s., která rekonstrukci bude provádět, je výstavba rozdělena na čtyři etapy, tak 
aby během rekonstrukce byl vždy zajištěn nejen vjezd do nemocnice, ale také 
na parkoviště, aby mohlo návštěvníkům nemocnice sloužit i během výstavby.  

Od listopadu opět slouží motoristům v plném rozsahu parkoviště v pro-
luce Pražské ulice. Na jeho vjezdu pracovníci Technických služeb města pro-
vedli odvodnění plochy parkoviště, a to v rámci možností, které tamní kana-
lizační systém vpustí umožňuje. Rozhodně nyní pojme větší objem dešťových 
vod, ale na opravdu velké přívaly původní kanalizační systém nemá kapacitu. 

Dne 4. října 2017 navštívil Hořovice generální ředitel Správy železniční 
dopravní cesty (SŽDC) Ing. Pavel Surý. Se starostou Jiřím Peřinou jsme ho 
zavedli na železniční nádraží, aby se seznámil s problémem našeho podcho-
du pod nádražím, tedy s naší žádostí o prodloužení podchodu na druhou 

stranu směrem na Sklenářku a Tlustici. Hořovice již pořídily dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a máme také předběžný rozpočet finančních nákla-
dů na realizaci od Metroprojektu, a. s. Celkové náklady nejen na prodloužení 
projektu, ale také na výstavbu záchytného parkoviště u Alby, resp. nad želez-
niční tratí, vč. veřejného osvětlení činí cca 54 miliony korun (vč. DPH), z če-

hož investice města právě na parkoviště a přístupovou cestu k podchodu činí 
cca 6 milionů korun. 

Ing. Pavel Surý slíbil, že projekt bude zahrnut do investičních akcí SŽDC 
již pro příští rok(!) 2018, a také projevil záměr obnovit a kultivovat původ-
ní nádražní budovu, kterou Správa nedávno získala převodem od Českých 
drah, a. s. Kéž to nebyla planá slova, a obyvatelé severní části Hořovic se pod-
chodu vbrzku dočkají. Prodloužení podchodu pod nádražím patří k jedno-
mu z nejdůležitějších bodů společného programu celého vedení města, jeho 
samosprávy. Na podchod by měly navazovat nové chodníky kolem areálu 
bývalé Harmoniky,  a to podle studie nazvané „Chodníky v okolí ulice Skle-
nářka“.    

Na základě usnesení rady města dojde ještě v listopadu ke zřízení nové au-
tobusové zastávky (přístřešku) Na Sklenářce (naproti restaurace) vč. úpravy 
jejího okolí zámkovou dlažbou. Přístřešek autobusové zastávky bude stejného 
provedení a stylu, jako jsou zastávky v centru města.

Dodání projektu  „1. etapy vyloučení tranzitní dopravy“, který zahrnu-
je zákaz tranzitní kamionové dopravy na Příbramské silnici, od společnosti 
EDIP s. r. o. urgujeme a stane se podkladem pro naši žádost v rámci celko-
vých opatření, omezujících tranzitní kamionovou dopravu v našem městě. 

 Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

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.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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n Dne 4. října navštívil Hořovice generální ředitel Správy železniční do-
pravní cesty Pavel Surý (druhý zleva). Dále na snímku Richard Dolejš, 
starosta Hořovic Jiří Peřina a místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. 
Další fotografie k článku na str. 2. Foto: (rak)

Nejdůležitější stavební práce 
na komunikacích do konce roku 2017

Jak se volilo v Hořovicích?
Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve dnech 

21. a 22. října, se do volebních místností vypravilo 3 090 z 5 247 ho-
řovických voličů. Volební účast tak byla 59,27 %. Celorepubliková 
účast byla 60,84 %.

Výsledky hlasování Hořovice Hlasování v ČR
Pl. hlasy v % Pl. hlasy v %

1. ANO 2011 27,96 1. ANO 2011 29,64
2. ODS 19,02 2. ODS 11,32
3. KSČM   9,87 3. Piráti 10,76

Zdroj: www.volby.cz. Zde se zájemci dozvědí podrobnosti o kan-
didátech z Hořovic. Jsou jimi Jan Skopeček ODS, Ondřej Vaculík 
(BEZPP) za stranu Zelení a Petr Karban ANO 2011.
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Celostátní seminář památkářů, zabýva-
jících se vesnickou architekturou, se letos 
konal v Hořovicích. Čím město přilákalo 
na tři dny z celé republiky sto čtyřicet od-
borníků, jako jsou pracovníci památkové 
péče a ochrany přírody, muzejníci nebo ar-
chitekti? To přímo na semináři objasnil Pa-
vel Bureš z Národního památkového ústa-
vu. „Letošní hlavní mediální téma našeho 
ústavu je krajina, a proto jsme i náš seminář 
zaměřili tímto směrem a nazvali ho Vesnic-
ká sídla v kulturní krajině. A právě krajina 

i vesnice jsou v okolí Brd na Hořovicku ve-
lice různorodé, zajímavé i půvabné. Brdy 
byly také vyhlášené Chráněnou krajin-
nou oblastí a lidem se otevřely. Vzhledem 
k tomu, že se naše semináře týkají vesnic-
kých staveb a zmíněné krajiny, nevyhledá-
váme pro jejich konání velká města. Chce-
me účastníkům krajinu a prostředí venkova 

co nejvíce přiblížit,“ konstatoval za Národní 
památkový ústav, generální ředitelství Pra-
ha, Pavel Bureš.

Město Hořovice bylo pro pořádání akce 
vhodné i díky tomu, že se zde pořadatelům 
podařilo zajistit ubytování pro vysoký počet 
účastníků. Svou kapacitou a vybavením vy-
hovoval i Společenský dům, kde se ve dnech 
od 13. do 15. září seminář uskutečnil. Kona-
ly se zde přednášky i diskusní večery, kromě 
toho se účastníci vypravili do terénu. A co 
je v našem regionu nejvíce upoutalo? Tako-
vých míst bylo několik, a to i přesto, že bylo 
chladné a deštivé počasí. „Nebylo moc pří-
jemně, Brdy nám ukázaly svou drsnou tvář, 
nicméně jsme vše absolvovali podle progra-
mu a v dobré náladě. Nejprve jsme projeli 
nížinnou část, kterou je Hostomická brázda 
s chráněnou krajinnou památkovou zónou 
Osovsko. Zde jsme se byli podívat na některé 
dochované panské dvory a rozlehlé návesní 
vsi středověkého založení, prohlédli jsme si 
tak komponovanou část krajiny,“ popsal prv-
ní část putování Pavel Bureš.

Výprava odborníků dále projela kolem 
Plešivce přes Jince do hornaté části lokality. 
Zaujal je zde zcela odlišný ráz krajiny i na 
sebe navazující horopisné celky Křivoklát-
sko, Český kras, Brdy.

Dalším cílem byl Komárov a vesnická 
památková zóna Kleštěnice. Návštěvníci 
zdejší krajinu označili za dosud neobjeve-
nou část republiky a mnozí hovořili o tom, 
že se do těchto míst vrátí. Mezi významná 
zastavení patřil i zaječovský klášter Svatá 
Dobrotivá nebo urbanisticky zajímavá ná-
ves v obci Olešná, která je rovněž vesnickou 
památkovou zónou.

„Samozřejmě jsme si prohlédli i samot-
né Hořovice, Starý i nový zámek a měli jsme 
malou prohlídku města,“uzavřel za pořada-
tele Pavel Bureš. (rak)

Památkáře upoutala krajina Hořovicka

n Místem konání semináře památkářů byly 
Hořovice. Zastavili i na dalších místech re-
gionu, jedním z nich byl zaječovský klášter 
Svatá Dobrotivá. Foto: Pavel Bureš

O hořovický lesopark Dražovka se řadu let 
stará společnost Lesospol Zbiroh s.r.o. Radní 
města Hořovice se s jejími zástupci v říjnu se-
šli na jednání přímo v Dražovce. Tématem byla 
výjimečnost lesoparku. „Hospodáři jej považují 
za naprosto unikátní, a to zejména ve smyslu při-
rozené obnovy lesa. Hodlají požádat o zařazení 
hořovického porostu mezi takzvané demonstrač-
ní objekty,“ konstatoval starosta města Hořovice 
Jiří Peřina. Lesospol Zbiroh hodlá o toto zařazení 
požádat u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, 
což je organizace působící v rámci ministerstva 
zemědělství. „Svůj záměr nám chtěli zdůvodnit, 
navíc nám ukázali některé naprosto unikátní lo-
kality,“ doplnil starosta Jiří Peřina.

Hořovičtí radní se domnívají, že tato varianta 
může v budoucnu zviditelnit nejen lesopark, ale 
i město. Navíc může přinést řadu možností pro 

n Lesopark Dražovka je vyhledávaným místem 
k odpočinku. Fotografie pochází z letošní akce 
Pohádkový les. Foto: (rak)

Jednání rady města začalo v lesoparku Dražovka

Úpravy 
koMunikací 
a parkoviště 

n  Jedna kanálová vpusť na hořovickém 
parkovišti v proluce v Pražské ulici nestačila, 
v době přívalových dešťů se plocha měnila 
v bažinu. Město má parkoviště pronajaté, 
i když není majitelem, jeho zástupci se roz-
hodli situaci napravit. V závěru měsíce října 
zde Technické služby města Hořovice od-
vodnění rozšířily o další vpusť. 

n  Krajská komunikace v Masarykově ulici 
má nový povrch. V době úprav museli řidiči 
respektovat jednosměrný provoz se semafo-
ry. V současné době je dokončené i vodorov-
né značení.

získávání dotačních prostředků na další rozvoj 
Dražovky. Zařazení do demonstračních objektů 
by nebránilo další revitalizaci. (rak)

n  VaK se rozhodl investovat do rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizací v ulici Nerudova, 
Dlážděná a Vilová. Na snímku prvně jme-
novaná. Foto: (rak)



Setkání starostů na Felbabce
Po dvou letech svého působení se Mikroregion Hořovicko rozšiřuje, 

ke stávajícím 22 obcím přibyly další dvě. Stalo se tak na shromáždění starostů, 
které se uskutečnilo v úterý 26. září v Multifunkčním domě v obci Felbabka, 
kdy se k dobrovolnému svazku obcí přidaly Hostomice a Březová.

Na akci byla představená činnost Centra společných služeb, které v rámci 
Mikroregionu připravuje projekty prospěšné Hořovicku. Představili je před-
seda Mikroregionu Hořovicko Ondřej Vaculík a manažerka Miroslava Paťa-
vová. Na setkání starostů tak zazněly podrobnosti o Sběrném dvoře i Den-
ním centru pro osoby bez přístřeší. Na obě akce se podařilo získat dotace 
a obě by se měly uskutečnit v roce 2018.

Tématem setkání starostů byly i často využívané skákací hrady i velkoka-
pacitní stan, které členské obce v rámci svých akcí často využívají. Hovořilo 
se o zapuštěných kontejnerech a měřičích rychlosti. Přítomní se navíc usnesli 
na tom, že členské obce na svých zastupitelstvech projednají možný vstup 
do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko včetně finančních souvislostí. 
Obce se zastupitelstvy také projednají případné navýšení příspěvku do roz-
počtu Mikroregionu Hořovicko.

Další body programu se od doby setkání starostů Mikroregionu Hořovic-
ko staly skutečností. Jde o instalaci map nebo o výstavu v hořovické Galerii 
nádraží.

Instalace map
Ve čtvrtek 12. října začala instalace map Mikroregionu Hořovicko. 

Dodavatelská společnost první z nich umístila na hořovickém Palackého 
náměstí a vlakovém nádraží. V rámci Mikroregionu jich je přes dvacet.

Čtyři zastavení s Mikroregionem Hořovicko
informace

3www.mesto-horovice.cz

n Na snímku (zleva) starostka obce Zaječov Irena Nezbedová, starosta 
obce Chaloupky František Charvát, místostarosta obce Stašov František 
Lavička.

n Mapy Mikroregionu Hořovicko turisté najdou v Hořovicích i dalších 
členských obcích. (rak)

n Snímky soutěže Vyfoť svoji obec posoudila odborná porota. (rak)

Výstava Galerie nádraží
V hořovické Galerii nádraží jsou od 19. října k vidění fotografie soutě-

že s názvem Vyfoť svoji obec, jde o akci Mikroregionu Hořovicko, do kte-
ré se zapojilo 16 členských obcí.  Jeho předseda Ondřej Vaculík vyhlásil 
na vernisáži výstavy vítěze soutěže. První příčka patří obci Březová, druhé 
místo obsadila obec Kotopeky a třetí je Komárov. Soutěžní snímky zhod-
notila porota pod vedením předsedy Fotoklubu Hořovicko Aloise Crka, 
jejími členy byli Yvetta Hájková, Miroslava Paťavová, Ondřej Vaculík 
a Petr Dobrý.

V Galerii nádraží jsou běžně k vidění snímky Fotoklubu Hořovice, 
který se do těchto prostor vrátí po půl roce.  Fotografie z obcí si mohou 
lidé prohlížet po celou zimu.

Dárcovství s Mikroregionem
Padající listí darování jistí. To je motto další společné akce zástupců 

Mikroregionu Hořovicko, při které se vydají do hořovické transfuzní sta-
nice. „I na podzim chceme pomoci, protože krve je třeba celoročně,“ říká 
Miroslava Paťavová s tím, že akce Daruj krev s Mikroregionem Hořovic-
ko se uskuteční v úterý 7. listopadu od 6:00 do 8:15 hodin na transfuzním 
oddělení Nemocnice. Přidat se může každý.  K výhodám dárcovství patří 
bezplatné vyšetření krve, pracovní volno s plnou náhradou mzdy v den 
odběru nebo odečet 2.000,- Kč ze základu daně za každý odběr. 

Radka Kočová

n První místo v soutěži Vyfoť svou obec získali Březovští, druhé místo patří 
obci Kotopeky, třetí Komárovu. Foto: (rak)
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Výstavu obrazů ostravského umělce Marka 
Nenutila, jehož současné tvorbě předcházely 
streetart a graffiti, navštívilo v hořovické Gale-
rii Starý zámek kromě ostatních návštěvníků 
i několik tříd Gymnázia Václava Hraběte Hořo-
vice. S učitelem výtvarné výhovy Josefem Zed-
níkem si výstavní prostory s výraznými plátny 

přišlo prohlédnout sto třicet studentů. Napří-
klad Annu Polišenskou ze 3. A upoutaly použi-
té barvy i to, co obrazy vyjadřovaly. „Každý má 
svou myšlenku. Jsou na nich zachycené smutné 
i veselé okamžiky,“ prohlásila dívka.

Ředitel Městského kulturního centra Hořovi-
ce Přemysl Landa ocenil, že si do Galerie Starý zá-
mek našla cestu mladá generace. Navíc připomí-

ná, že od 7. 11. zde začíná výstava malíře a grafika 
Tomáše Hřivnáče z Říčan u Prahy, který se věnuje 
především volné grafice, nejčastěji suché jehle. 
Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklo-
puje a utváří. Díla Tomáše Hřivnáče si mohou zá-
jemci prohlédnout vždy v pátek, sobotu a neděli 
od 10 do 18 hodin, a to až do 17. 12.

Městské kulturní centrum Hořovice připravu-
je vedle výstav i řadu dalších akcí, a to pro diváky 
všech věkových kategorií. Připomeňme letní festi-
val na nádvoří Starého zámku nebo hudební a di-
vadelní setkání ve Společenském domě a klubu 
Labe. Mezi nejvýznamnější setkání patřil říjnový 
recitál Marty Kubišové. Ani na podzim program 
MKC Hořovice neutichá, spíše naopak. Jeho ředi-
tel Přemysl Landa prozradil podrobnosti: „V ne-
děli 5. 11. zveme děti i jejich rodiče do Společen-
ského domu na pohádkový muzikál Princové 
jsou na Draka. Na středu 15. 11. je naplánované 
divadelní představení Vím, že víš, že vím se Simo-
nou Stašovou a Michalem Dlouhým. To je však již 
vyprodané.“

Členové hořovické organizace Svazu tělesně 
postižených se ve SD Hořovice sejdou v úterý 
21. 11. V režii MKC Hořovice se letos uskuteč-
ní rozsvícení vánočního stromu. Akce se koná 
v neděli 26. 11. na hořovickém Palackého ná-
městí a podílet se na ní bude Domeček Hořovice 
a místní základní umělecká škola s doprovodným 
programem, sdružení Sedmikráska nabídne vý-
tvarné dílny. Vánoční trhy začínají dopoledne, 
kulturní program od 15 hodin a vánoční strom 

se rozzáří v 17 hodin. Listopadový 
seznam akcí MKC uzavře koncert 
kapely Čechomor, podium Spo-
lečenského domu jí bude patřit 
ve čtvrtek 30. 11.

Ve Společenském domě bude 
živo po celý prosinec. V neděli 
3. 12. se zde koná Velká miku-
lášská šou. Pořadatelskou dvojicí 
je MKC a Domeček Hořovice. 
V pondělí 4. 12. zde milovníky 
dobrého humoru potěší dvě před-
staveni Partičky. Na čtvrtek 7. 12. 
je naplánované posezení se seni-
ory, k této akci se pořadatelsky 
přidává místní Domov Na Vý-
sluní. Ve dnech 13. a 19. 12. se 
zde uskuteční akademie místních 
základních škol. Za zmínku roz-
hodně stojí i to, že ve čtvrtek 
14. 12. budou na radnici oceněné 
osobnosti oblasti kultury i sportu. 
Slavnostní předávání cen připra-
vuje i Autosport klub Hořovice, 
akce se uskuteční v sobotu 25. 11. 
ve Společenském domě.

Zaujaly vás jmenované akce? 
Rádi byste věděli více? Sledujte 
internetové stránky mkc-horovi-
ce.cz. (rak)

Závěr roku zpestří nová výstava, 
divadelní představení a několik koncertů

n Obrazy Marka Nenutila v hořovické Galerii 
Starý zámek si kromě ostatních návštěvníků 
prohlédli studenti Gymnázia Václava Hraběte. 
Foto: (rak)

kubišové lidé 
tleskali vestoje 

Marta kubišová se s pěveckou 
kariérou loučí sérií koncertů, které 
se konaly v čechách i na slovensku. 
Jeden z nich si lidé užili v Hořovicích, 
a to ve středu 18.11., kdy návštěv-
níci zcela zaplnili sál společenského 
domu.  Marta kubišová jim nabídla 
staré i nové songy, v závěru reci-
tálu lidé tleskali vestoje. zpěvačka 
po koncertu odpověděla i na několik 
dotazů.

n Vaše písně měly silné poselství už 
v 60. letech minulého století. Co pro 
Vás znamená, že toto poselství zůstává 
dodnes?
Doufám, že se jednou skutečně vyplní. 
Modlitbu zpívám padesát let, mám tako-
vý pocit, že se její poselství zatím úplně 
nenaplnilo.

n Cítíte, že nést toto poselství je váš ži-
votní úděl?
Ano.  A jsem ráda, že ta písnička udělala li-
dem radost, že se stala takovou neoficiální 
hymnou.

n Jak jste vnímala hořovické publikum?
Bylo úžasné. Mám to štěstí, že tak milí 
lidé jsou všude. Vždy jim to musím říci.

n Poslední koncert turné Marta Napo-
sledy byl naplánovaný na 1. listopad, 
pak už opravdu se zpíváním končíte?
Ano. Říká se, že v nejlepším se má pře-
stat. Jezdit budu už jenom za pejsky a ko-
čičkami. (rak)

n Na svém turné se Marta Kubišová za-
stavila se svým recitálem i v Hořovicích. 
Zpěvačce tleskal zcela zaplněný sál Spole-
čenského domu. Foto: Tomáš Spáčil

Městské kulturní centrum Hořovice roztáčí kolotoč zábavy naplno. Nebude chybět 
u rozsvícení vánočního stromu, akce se koná v neděli 26. listopadu.

                        

 

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH 
Palackého náměstí Hořovice 8:00 – 17:00 hodin 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
26. listopadu 2017 

 
 
   
 
 

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
Vánoční tvoření a kreativní dílny. 

 

       8:00 – 16:00 hodin  
  Městský Úřad Hořovice 

 
 

 VÁNOČNÍ PROGRAM  
Vánoční program pro malé i velké. 

      15:00 – 17:00 hodin 
Palackého náměstí Hořovice 

 
 

VÁNOČNÍ TRHY  
Po celou dobu akce 

Palackého náměstí Hořovice 
 
 

    ROZSVÍCENÍ     
         VÁNOČNÍHO STROMU 

17:00 hodin 
Palackého náměstí Hořovice 



zprávy
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Orientace v knihovně 
a knihách

Podrobnosti o setkáních poskytla vedou-
cí Knihovny Ivana Slavíka Martina Stelšov-
ská: „Při besedě v dětském oddělení si děti 
vyzkoušely orientaci v knihovně i knihách, 
hravou formou hledaly autora či ilustrátora. 
Za pomocí různých křížovek a rébusů luštily 
název knihy, poté ji měly vyhledat a dále s ní 
pracovat.“

Pověsti o bájných bytostech
Besedu se soutěžemi o několik dní později 

vystřídalo zmíněné setkání s autory pohádko-
vých knížek. Vzhledem k velkému počtu ško-
láků se tato akce konala v prvním patře nad 
knihovnou, padesát žáků si zde vyslechlo po-
věsti o bájných bytostech. Vyprávěl jim o nich 
spisovatel Hynek Klimek, ilustrátorka Zdeňka 
Študlarová malovala k příběhům obrázky. Ně-

které z nich si školáci mohli odnést do svých 
tříd, další zůstávají v hořovické knihovně. Po-
užijí se při dalších besedách a akcích.

Co knihovna připravuje?
Dalším hostem hořovické knihovny bude 

spisovatel Otomar Dvořák, beseda s názvem 
Tajemnou historií Hořovicka se uskuteč-
ní v pondělí 27. listopadu od 17:30 hodin. 
Prodejní celodenní akce s názvem Den pro 
dětskou knihu, kterou zpestří doprovodný 
program pro děti, mohou zájemci navštívit 
1. prosince. Komu se v tento den nepodaří 
knihovnu navštívit, může si přijít knihy vybrat 
i o den později, a to v sobotu 2. prosince v ote-
vírací době knihovny od 8 do 11 hodin. 

Výstava potrvá 
do poloviny prosince

Knihovna Ivana Slavíka Hořovice navíc 
uspořádala fotografickou soutěž. Nese název 
Léto v Brdech a v průběhu předchozích měsí-
ců se do ní zapojilo 25 autorů. Jejich snímky 
jsou rozdělené do dvou kategorií, a to do 15 

a od 16 let věku. Fotografie si mohou všich-
ni zájemci prohlédnout až do 15. prosince, 
vždy v otevírací době knihovny. Jak zástupci 
knihovny uvádějí, vybrat vítěze nebude jed-
noduché, všechny snímky stojí za zhlédnu-
tí. O tom, které snímky se nakonec umístí 
na předních místech, rozhodnou návštěvníci 
výstavy svým hlasováním. (rak)

Setkání s autory dětských knih doplňuje fotografická výstava

n Při besedě v dětském oddělení si žáci vyzkoušeli orientaci v knihovně 
i knihách, hravou formou hledaly autora či ilustrátora. Foto: (rak)

n Hořovickou Knihovnu Ivana Slavíka navštěvují školáci pravidelně. Baví 
je besedy i setkání s autory knih. Foto: (rak)

Do Knihovny Ivana Slavíka Hořovice zavítalo v říjnu několik tříd místních základních škol. Návštěvy školáků měly dvě podo-
by. Zatímco žáci šestých tříd 1. základní školy Hořovice si v dětském oddělení knihovny užili besedu se soutěžemi, chlapci 
a děvčata z 2. základní školy se ve výstavních prostorách Městského kulturního centra Hořovice sešli se spisovatelem Hynkem 
Klimkem a ilustrátorkou dětské literatury Zdeňkou Študlarovou.

n Pověsti o bájných bytostech si vyslechlo pade-
sát školáků 2. základní školy. Foto: (rak)

n Ve výstavních prostorách Městského kulturní-
ho centra Hořovice se děti sešly se spisovatelem 
Hynkem Klimkem a ilustrátorkou dětské litera-
tury Zdeňkou Študlarovou.  Foto: (rak)

krátce ze zš, sv. čecha 455
O lese ve škole

Velmi zajímavou besedu o životě lesní 
zvěře uspořádala 18. října ZŠ Hořovice, Sv. 
Čecha 455 a Myslivecký spolek Podluhy. 
Pan Zdeněk Mottl ukázal dětem nejenom 
mysliveckou pušku, vábničky či srnčí pa-
roží, ale především jim vysvětlil, že mys-
livec není ten, co zvěř pouze střílí, ale je 
především ten, kdo se o zvěř a les celoroč-
ně stará. Jako odměnu za velmi zajímavou 
besedu si pan Mottl odnesl pytel žaludů, 
který žáci nasbírali pro lesní zvěř.

Bc. Jitka Palková

Celostátní projekt 72 hodin 
dobrovolnických prací také v Hořovicích

Tři dny plné dobrovolnických aktivit se 
v ČR konají již po páté a potřetí se zapojila 
také Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 
455. Ve čtvrtek 12. října žáci naší školy uklí-
zeli v okolí školy, nasbírali žaludy a kaštany 
pro lesní zvěř, umístili několik vlastnoručně 
vyrobených ptačích budek a nakonec spo-
lečně zasadili nový strom. Celé vydařené 
pracovní dopoledně zakončili společným 
ohněm a opékáním špekáčků. Projekt 72 
hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže 
a více se o akci dozvíte na www.72hodin.cz 

Mgr. Martina Štochlová
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Lokalitu kolem Společenského domu zasáhlo v neděli 15. října ně-
kolik výpadků elektřiny. To však nic nezměnilo na tom, že se zde od-
poledne mělo konat dětské představení Čertův tanec. Od 15:00 hodin 
ho zde měli uvést členové loutkářského souboru Malá scéna Městského 
kulturního centra Hořovice. Problémy s elektřinou posunuly představe-
ní jen o několik minut.

Pak už loutkáři dětem i dospělým rozehráli příběh, ve kterém, jak už 
název napovídá, měl jednu z hlavních rolí čert. „Vystupuje zde i princ, 
kterému vyhořel zámek a se svou chůvou bydlí v chaloupce. Nechybí 
ani kouzelná žabka,“ prozradil před představením autor námětu i scé-

náře Jaroslav Pelikán, který se ujal i role režiséra. Představení by se 
nemohlo uskutečnit bez dalších členů souboru. K zajištění hlasového 
projevu, oživení loutek nebo obsluhy mikrofonů jich bylo třeba třináct.

Hořovičtí loutkáři hrají dětem každý měsíc. Ta nejbližší nese název 
Bludné kameny a její premiéru děti uvidí 19. listopadu od 15:00 hodin, 
opět ve Společenském domě. „Pohádka je určena pro malé děti, které 
zaujmou lesní víly a zvířátka, ale také mnoho trpaslíků v zemi blahoby-
tu,“ prohlásil autor Jaroslav Pelikán. (rak)

Výpadky elektrického proudu loutkové představení neohrozily

n Loutkářský soubor Malá scéna nabídl dětem pohádku Čertův tanec. 
Foto: (rak)

n Další představení si děti užijí v neděli 19. listopadu, nese název Bludné 
kameny. Foto: (rak)

Pop folkový zpěvák Thom Artway na sebe 
poprvé upozornil v roce 2013 písní Towards The 
Sun, která se stala součástí soundtracku k filmu 
Křídla Vánoc. Pak už přišla řada hudebních úspě-
chů, například v anketě Žebřík. V sobotu 21. 10. 
Thom Artway zahrál v hořovickém klubu Labe. 
O tom, že s klubem Labe je spojená žánrová pes-
trost, svědčí další říjnový koncert. Konal se o ne-

celý týden později a vystoupil na něm Miroslav 
Paleček s nezapomenutelnými písněmi Osvobo-
zeného divadla. Závěr října patřil v Labi i dětem, 
hořovický klub pro ně připravil pohádkový mu-
zikál. A to zdaleka není vše, poslední říjnový tý-
den zpestřila i beseda a repríza nové hry divadla 
Na Vísce Na útěku.

A co nabídne listopad? V jeho úvodu začíná 
festival Brdské múzy, zahájení akce se uskuteční 
ve středu 1. 11., kdy je na programu autorské čtení 
s Prašivinou a hosty. Ani v rámci Brdských múz 
Labe neopouští programovou pestrost. Zmínit 
můžeme výstavu, přednášku Brdy historické 
(8. 11.) nebo koncert Trapas + Přelet M.S., který 
se uskuteční v pátek 10. 11. Brdské múzy přináší 
i divadelní představení. Jedno z nich se koná v pá-
tek 3. 11., nese název Zářivá hvězda a uvede ho 
divadlo za vodou Čenkov, ve čtvrtek 16. 11. diváci 
zhlédnou představení Škola základ života, nabíd-
ne ho divadelní soubor Bavíto Žebrák. O dva dny 
později do Hořovic přijedou ochotníci divadla 
Máj Chaloupky se svým kusem Ve státním zájmu. 
A v pátek 24. 11. se představí i hořovické divadlo 

Na Vísce, kdy uvede další reprízu hry Na útěku. 
V sobotu 2. 12. divadlo Na Holou zahraje hru 
MAYOVKA - aneb ve stínu šumavských hvozdů 
a 3. 12. přestavení O čertovi. Na programu je také 
filmový festival Snow film fest, zájemci se na něj 
mohou vypravit v sobotu 4. 11.

Brdské múzy ale nejsou to jediné, s čím Labe 
v listopadu přichází. Děti i dospělí se mohou těšit 
na filmové projekce a na řadě jsou další koncerty. 
V sobotu 11. 11. od 21 hodin se na pódiu Labe 
představí skupina MIDI LIDI a v sobotu 25. 11. 
to bude INSANIA + BLACK HILL. Prosincový 
program startuje dne 1. 12. ve 20 hodin koncer-
tem LACO DECZI & CELULA NEW YORK. 
Vstupenky na tuto akci jsou k dostání na Infor-
mačním centru Hořovice. (rak)

Listopadové Labe zpestří Brdské múzy
Hořovický klub Labe se vyznačuje programovou pestrostí, pravidelně přichází s pořady pro děti i dospělé.

n V klubu Labe si můžete zpříjemnit nespočet 
podzimních večerů. Na programu jsou koncerty, 
divadelní představení, filmové projekce, autorská 
čtení i besedy. Foto: (rak)

Svaz tělesně postižených informuje
Organizace Svazu tělesně postižených pořádá dne 21. listopadu 2017 od 14 

hodin v sále Společenského domu v Hořovicích členskou schůzi.
Na programu bude mimo jiné i zpráva o rekondičních pobytech na rok 2018 na které 

se většina členů naší organizace velice těší a věřte, že Vás nezklameme s výběrem.V závě-
ru schůze nebude chybět občerstvení a doprovodný program. V letošním roce přijali naše 
pozvání soubory ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice pod vedením pana ředitele BcA. Jakuba  Al-
brechta. Vystoupí Trio příčných fléten (pod vedením paní učitelky Marie Benetkové) ve slo-
žení Ondřej Sušanka, Iveta Nejedlá, Petra Jindráková. Na programu: A.Vivaldi: Jaro, Podzim 
(z cyklu Čtvero ročních období) a vystoupení žáků tanečního oboru (pod vedením paní uči-
telky Venduly Dědové). 

Za organizaci Svazu tělesně postižených z.s. Hořovice Jarmila Gruntová, předsedkyně
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Stánek se letos objevil i před radnicí, její představitelé zde prodávali 
za symbolickou cenu víno, které do Hořovic doputovalo až z německé-
ho partnerského města Gau-Algesheim. Výtěžek podpoří další partner-
ství v oblasti kultury a sportu. 

Pořadatelem Cibulového jarmarku je místní organizace zahrád-
kářů. Pro všechny zájemce tuto akci, kterou každoročně navštěvují 
tisíce lidé z celé republiky, připravili už po devětadvacáté. I když ně-
kteří obyvatelé Hořovic v době jejího konání odjíždějí z města, aby se 
davům lidí vyhnuli, je přitažlivá i pro místní. Především v pátek, kdy 
má podobu setkání s přáteli a příjemně prožitého večera se zmíně-
ným burčákem. (rak)

Cibulový jarmark láká návštěvníky z celé republiky
Stánky s burčákem, klobásami, sladkostmi, výrobky řemeslníků a především ty, které zdobí cibulové copy. To vše a mnohé 
další vždy na začátku října změní centrum Hořovic a přilehlé ulice k nepoznání. Jeden víkend v roce z těchto míst zmizí veš-
kerá doprava a střed Hořovic patří jen návštěvníkům Cibulového jarmarku. Zpestřením akce je vystoupení hudebních skupin, 
výstava ovoce a zeleniny, výstava hub a výstava včelařů. Oblíbená je soutěž o nejkrásnější jablko. 

n Představitelé hořovické radnice se k Cibulovému jarmarku přidali stánkem 
s vínem. Do Hořovic doputovalo až z německého partnerského města Gau-
Algesheim. Výtěžek podpoří další partnerství v oblasti kultury a sportu.

n Cibulový jarmark zpestřilo několik kapel. Na snímku je Horká jehla, 
která návštěvníky akce potěšila v areálu pořadatelů, kterými jsou místní 
zahrádkáři. Další kapely hrály na Palackého náměstí, šlo o zaječovskou 
skupinu Rocksana či hořovickou kapelu La Fanka. Obě fota: rak

VyHOdNOCeNí sOutěže O NeJkRásNěJší JablkO 2017

poř. odrůda soutěžící 
1. KARNEVAL př. Taraba, Drahlovice
2. RUBINOLA př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
3. BOHEMIA GOLD př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
4. NAJDARET př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
5. ROSANA př. Schwarc, Vranov
6. RED ONTARIO př. Čížek, ZO ČZS Zaječov
7. MEL ROSE př. Štochlová, Hořovice
8. WELTHY př. Vacovská, Hořovice
9. BOHEMIA př. Schwarc, Vranov
10. ŚAMPION př. Šinkner, Cerhovice 

n Malíř Podbrdska Václav Šesták (vlevo) vystavuje své obrazy v pro-
storách Senátu. Lidé si zde mohou prohlédnout jeho obrazy Starý 
hořovický zámek či Mirošovské nádraží. Na snímku je zachycený 
obraz další vystavující, a to Jindřišky Hánové. Vernisáž se konala 
v úterý 10. října v budově Senátu v Praze v chodbě místopředsedů. 
Foto: Matěj Šesták

Václav Šesták vystavuje v Senátu

PODĚKOVÁNÍ
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice děku-

je všem, kteří pomohli při přípravě, organizaci a samotném průběhu Ci-
bulového jarmarku, který se konal v sobotu 7. října 2017 v Hořovicích.

Poděkování patří městu Hořovice za uzavření města a přilehlých ulic, 
Policii ČR, Městské policii Hořovice a Dopravnímu inspektorátu Beroun 
za bezpečnost, Bezpečností agentuře D. I. Seven za ostrahu, firmě AVE CZ 
za úklid. Dík patří i všem vystupujícím, kteří se postarali o kulturní pro-
gram. Dále děkujeme i ZO ČZS okolních obcí a všem pěstitelům za dodání 
vzorků na výstavu ovoce a zeleniny. Za přitažlivou výstavu pak poděková-
ní patří i ZO Českého včelařského svazu Jince, Zahradnictví Ing. Cílková, 
Hořovice, Zahradnictví Šenk Komárov, panu Jindřichovi za výstavu hub 
včetně zodpovídání dotazů, pí Formánkové za výstavu fuchsií a panu Ře-
hořovi za odborné poradenství. Děkujeme i našim dlouholetým mediálním 
partnerům, jejichž pomoc je pro naši organizaci velkým přínosem. 

Největší poděkování však patří členům výboru ZO ČZS Hořovice, 
dobrovolníkům z řad zahrádkářů i některých občanů města, bez kte-
rých by se akce takového rozsahu nedala zvládnout. Za velice hojnou 
účast děkujeme i všem návštěvníkům, kteří se přijíždějí na náš Cibu-
lový jarmark každoročně podívat. Věříme, že i příští, jubilejní 30. Ci-
bulový jarmark bude ve spolupráci všech složek i dobrovolníků stejně 
úspěšný, jako ten letošní. 

Za výbor ZO ČZS Hořovice předseda Jaroslav Gross
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zápisy a usnesení

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 25. září 2017

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění
n bere na vědomí složení slibu čle-
na zastupitelstva Mgr. Jany Vlčkové
n volí z řad svých členů za člena 
rady:  Karla Pelikána
n schvaluje 4. a 7. rozpočtové opat-
ření  města Hořovice na rok 2017 
a bere na vědomí 3., 5. a 6. roz-
počtové opatření města Hořovice 
na rok 2017
n revokuje své usnesení č. 4/2016 
ze dne 21. září 2016 v části písm. 
E bod 1) tak, že je ruší a schvalu-
je prodej pozemků parcelní číslo 
819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska 
o celkové výměře 982 m2 (sídliště 
Karla Sezimy) Ing. Tereze Marto-
nové, bytem Janovská 374, Praha 
10, za účelem využití na zahradu 
a pro volnočasové aktivity, za kupní 
cenu 374.000,- Kč
n schvaluje prodej pozemku par-
celní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska 
o výměře 58179 m2 (pod nemocni-
cí) Martinovi Šoltysovi, Jindřišská 
1759/8, Praha 1, za účelem výstav-
by bytových domů nebo rodinných 
domů se souvisejícím využitím, 
za kupní cenu 29.147.708,09 Kčv-
četně DPH. Současně zastupitel-
stvo schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní ve znění 
dle přílohy originálu zápisu.
n schvaluje
Nabytí nemovitostí:
-  pozemku parcelní č.  1966/3 v k. 
ú. Hořovice o výměře 80 m2 a po-
zemku parcelní č.  1966/21 v k. ú. 
Hořovice o výměře 48 m2  (Tyršova 
ul.) ze spoluvlastnictví pana Zdeňka 
Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana 
Petra Prajzlera, bytem Bavoryně 77 
a paní Mileny Prajzlerové, bytem 
Bavoryně 8, do vlastnictví města 
Hořovice za účelem majetkoprávní-
ho vypořádání po výstavbě chodní-
ku, za kupní cenu 200,- Kč/m2

-   pozemku parcelní č.  2082/2 v k. ú. 
Hořovice o výměře 11 m2  (Kloster-
mannova ul.) z vlastnictví manželů 
Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíč-
kové, bytem Klostermannova 219/6, 
Hořovice do vlastnictví města Ho-
řovice za účelem majetkoprávního 
vypořádání po výstavbě chodníku, 
za kupní cenu 500,- Kč/m2

n schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - provozování 

a údržby stavby chodníku na části 
pozemku parcelní 1935/1 v k. ú. 
Hořovice ve prospěch města Ho-
řovice dle přílohy originálu zápisu 
(Tyršova ul.)
n schvaluje aktualizovanou zřizo-
vací listinu příspěvkové organizace 
Středisko volného času – DOME-
ČEK HOŘOVICE 
- rozšíření doplňkové činnosti 
o poskytování služeb mimo režim 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmo-
vém vzdělávání, pro žáky 1. stupně 
základní školy v době, kdy rodiče 
jsou v zaměstnání.
Znění zřizovací listiny je v příloze 
originálu zápisu.
n volí přísedící Okresního soudu 
v Berouně paní Janu Šrámkovou 
a Mgr. Olgu Kebrlovou.

Z usnesení Rady města 
Hořovice

ze dne 21. září 2017

n Rada revokuje a mění text 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 4. října 2017

n Vzhledem k ukončení činnosti 
městského rozhlasu rada revoku-
je své usnesení ze dne 2. 10. 2002 
o poplatku za jeho použití a schva-
luje poplatek za zprávu distribuo-
vanou Mobilním rozhlasem ve výši 
500 Kč za jednu komerční  zprávu 
(o velikosti do 138 znaků). Zprávy 
z Městského úřadu, příspěvkových 
organizací a městských spolků  bu-
dou rozesílány zdarma. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8, a to v plném 
rozsahu s tím, že toto schválené roz-
počtové opatření předloží jako dílčí 
rozpočtové opatření pro informaci 
na nejbližším jednání Zastupitelstva 
města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvalu-
je bezplatné užití veřejného pro-
stranství na Palackého náměstí 
v Hořovicích v rámci předvolební 
akce KSČM, a to na čtvrtek 5. 10. 
2017 v době od 8:00 do 11:00 ho-
din, avšak za předpokladu, že zábor 
bude činit max. 10 m2 s ohledem 
konání tradičních čtvrtečních pro-
dejních trhů. 
n Rada města schvaluje zábor štěr-
kové cesty před restaurací Na Krétě 
pro paní Hedviku Koželuhovou, 
jakožto provozovatelku této restau-
race, od pátku 6. 10. 2017 od 16:00 
hodin do neděle 8. 10. 2017 do 12 
hodin, a to za účelem prodeje ob-
čerstvení během Cibulového jar-
marku. Poplatek za tento zábor 
bude vyčíslen v souladu s přísluš-
nou místní vyhláškou.
n Rada souhlasí s navýšením pří-
spěvku pro MSC ve výši    103. 000,- 
Kč na řešení havárie chladícího za-
řízení zimního stadionu.
n Rada nesouhlasí s užitím znaku 
města na reklamním a informač-
ním plakátu města Hořovice. 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 20. září 2017

n Rada bere na vědomí oznámení 
ředitelů obou základních škol o vy-
hlášení ředitelského volného dne 
v pátek 29. 9. 2017.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní a se zně-
ním kupní smlouvy ve věci prodeje 
pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Vís-
ka. Rada doporučuje zastupitelstvu 
města smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní schválit.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodla o změně platu ředitele pří-
spěvkové organizace Městské spor-
tovní centrum Hořovice pana Jaro-
slava Sedláka podle přílohy, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu 
s účinností od 1. října 2017. 
n Rada podle § 102, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodla o změně platu ředitelky 
příspěvkové organizace Městská 
mateřská škola Hořovice Bc. Heleny 
Nesnídalové podle přílohy, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu 
s účinností od 1. října 2017. 
n Rada souhlasí s podáním žádosti 
o příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací v termínu od 1.11.2017 
na dobu 12 měsíců pro pět za-
městnanců, kteří by byli zařazeni 
do Městské správy bytového a ne-
bytového fondu na úklidové práce. 
V případě získání příspěvku na VPP 
rada zmocňuje ředitele příspěvkové 
organizace MSBNF k řízení, organi-
zování a kontrolování práce těchto 
zaměstnanců.
n Rada města souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu a zasedací místnos-
ti pro zajištění voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, ve dnech 
4.,  20. a 21. října 2017. 
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy 
společnosti ALIS, spol. s. r. o., týkají-
cí se poskytnutí práv k užívání soft-
ware z důvodu rozšíření programu 
„KEO“ o příspěvkové organizace.
n Rada souhlasí se zněním za-
dávací dokumentace a veškerých 
příloh pro veřejnou zakázku dle 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění 
na projekt „Projekt obnovy sídelní 
zeleně ve městě Hořovice – eta-
pa I Višňovka.“ Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: čle-
nové – Bc. Michal Hasman MPA, 
Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, 
Ing. Petr Karban, Alena Jirků, admi-
nistrace: zástupce CBG – Consult, 
s.r.o. náhradníci – Mgr. Helena Ple-
citá, Ing. Markéta Hořínková, Alena 

Gebrianová, Roman Jetel, Ing. Josef 
Nový.
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o nájmu, podle které Národní 
památkový ústav, správa zámku 
v Hořovicích pronajme městu pro-
story – 1 místnost v přízemí západ-
ního křídla zámku o výměře 43,7 
m2 pro konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Smlouva 
se uzavírá na dobu určitou od 19. 
10. do 23. 10. 2017. Nájemné činí 
1.000 Kč.
n 1) Rada souhlasí se zněním Li-
cenční smlouvy – ParkControl, 
podle které společnost City Parking 
Group, s. r. o., poskytne městu licen-
ci pro užití aplikace ParkControl, 
umožňující provádění kontrol úhra-
dy parkovného v zóně placeného 
stání ve městě, za měsíční odměnu 
ve výši 299,- Kč + DPH.
2) Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o poskytování služeb - ClickPark, 
podle které společnost City Parking 
Group, s. r. o., zajistí pro město mož-
nost platby parkovného prostřed-
nictvím aplikace ClickPark v zóně 
placeného stání ve městě, za měsíční 
odměnu ve výši 10% z veškerých 
příjmů vybraných pomocí aplikace 
ClickPark v zóně placeného stání, 
minimálně však 1490,- Kč + DPH. 
Smlouvy se uzavírají na dobu neur-
čitou.
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej  pozemku 
parc. č. 777/2  o výměře  27 m2 v k. 
ú. Hořovice z důvodu sjednocení 
majetku a lepšího přístupu k domu 
č. p. 356 v Hořovicích.
n Rada souhlasí s tím, aby přestup-
ky na úseku matrik dle zákona č. 
301/2000 Sb., o matrikách, projed-
nával odbor vnitřních věcí a právní 
Městského úřadu v Hořovicích.
n Rada souhlasí s výkonem opat-
rovnictví u klientky odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví dle přílohy 
k zápisu, i když jmenovaná nemá 
trvalé bydliště přímo na území Ho-
řovic. Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy 
na sociální byt dle přílohy zápisu. 
Vzhledem k nepravidelným plat-
bám a dluhu na nájemném a služ-
bách prodloužit nájemní smlouvu 
pouze do 30. 11. 2017. V případě 
pravidelného hrazení běžných pla-
teb pak nájemní smlouvu Městská 
správa bytového a nebytového fondu 
automaticky prodlouží až do 28. 2. 
2018.

týkající se prodeje pozemku p. č. 
892/5 v KÚ Velká Víska v bodě 4.1, 
kde se mění lhůta pro vybudování 
bytových jednotek nebo rodinných 
domů ze 2 na 6 let.
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n Rada souhlasí s přesahem stavby z dů-
vodu zateplení obvodové stěny bytové-
ho domu čp. 94 a 95 na Palackého nám. 
a zároveň souhlasí i s opravou okapových 
chodníčků tamtéž. 
n Rada nesouhlasí s návrhem společnosti 
INGAS Praha, s.r.o., podle kterého bude 
STL plynovod nově protínat zahradu Spo-
lečenského domu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které 
dodá společnost SiaInvest s.r.o., za cenu 
max. 176.660 Kč vč. 21 % DPH čekárnu 
na plánovanou autobusovou zastávku 
na Sklenářce, ve směru do Tlustice. 
n Rada souhlasí s nabídkou, podle kte-
ré zpracuje společnost ANTA spol. s r.o., 
za cenu 162.503 Kč vč. 21 % DPH studii 
revitalizace zeleně v okolí Starého zámku 
dle přílohy. 
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního 
předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu pro 
veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, pod-
le které provede společnost STRABAG 
a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj. 
604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci 
části ulice Na Tržišti (za hasičskou zbroj-
nicí). Důvodem přímého oslovení spo-
lečnosti STRABAG a.s. je skutečnost, že 
v nedávné době zvítězila ve dvou soutě-
žích o veřejnou zakázku, vypsaných měs-
tem Hořovice a bude tedy v Hořovicích 
ve zbytku roku 2017 a v roce 2018 působit. 
n Rada souhlasí s provedením nového 
vstupu do rodinného domu, umístěného 
na adrese Náměstí Svobody č. p. 115/2a 
(parc. č. 367 v k. ú. Hořovice), přímo z po-
zemku parc. č. 402/2 v k. ú. Hořovice. 
n Rada nesouhlasí s žádostí o zřízení dvou 
vyhrazených parkovacích stání v modré 
zóně parkování, tj. ve veřejně přístupném 
prostoru, konkrétně v Zámecké ulici, 
o která bylo požádáno za účelem získání 
stavebního povolení k realizaci bytového 
domu o třech bytových jednotkách.
n Rada nesouhlasí s vyhrazením jednoho 
parkovacího místa pro potřeby lékárny 
U Černého orla.
n Rada předběžně souhlasí s odkoupením 
části pozemku parcelní č. 1570/18 v k. 
ú. Hořovice – část náspu železniční trati 
z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlast-
nictví města Hořovice za účelem zřízení 
parkoviště P+R. 
n Rada souhlasí se zněním Dohody 
o ukončení nájmu nemovitosti - budovy 
sauny č. p. 1254 v Hořovicích, dle nájem-
ní smlouvy uzavřené dne 15. 9. 2011 mezi 
městem Hořovice a panem Milanem Vy-
stydem, z důvodu změny v osobě pronají-
matele. Nájem skončí dne 31. 10. 2017.  
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zří-
zení věcného břemene - služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočí-
vajícího v oprávnění umístit a provozovat 
zařízení distribuční soustavy – zemního 
kabelového vedení nízkého napětí, na po-
zemcích parcelní č. 44/1, 44/5, 75/1, 75/2, 
75/3, 92/1 a 92/3 v k. ú. Hořovice za cenu 
46.050,- Kč + DPH v zákonné výši. 
n Rada souhlasí se zněním Statutu řídící 
skupiny komunitního plánování sociál-
ních služeb dle návrhu.

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranného sboru stře-
dočeského kraje, územního odboru beroun, 
požární stanice Hořovice.

8 Od 15. 9. do 15. 10. 2017 hasiči ze stanice Hořo-
vice vyjížděli k 26 událostem, z toho k 5 požárům, 
7 technickým událostem, 8 dopravním nehodám, 
ke 2 událostem záchrana osob a zvířat a ve 4 pří-
padech se jednalo o únik látek. Při událostech spo-
lupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami IZS. Při těchto 
událostech došlo k zranění 6 osob a 4 osoby byly 
zachráněny.
8 Dne 28. 9. v odpoledních hodinách byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkou HZS SŽDC Plzeň vyslána 
na vyproštění osoby sražené vlakem v železnič-
ní zastávce Hořovice. Poté, co lékař ZZS zajistil 
základní životní funkce, byl zraněný vyproštěn 
z pod vlakové soupravy a dále transportován 
vrtulníkem letecké záchranné služby k dalšímu 
ošetření.
8 Dne 7. 10. v 17:23 hodin byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obce Kublov vyslána na požár 
lesní hrabanky do katastru obce Kublov místní 
název Velíz. Průzkumem zjištěn požár lesní hra-
banky o rozloze 
10x20  m. 
8 Dne 8. 10. v do-
poledních hodinách 
byla jednotka HZS 
Středočeského kraje 
ze stanice Hořovi-
ce společně s jed-
notkou SDH obce 
Hvozdec vyslána 
na požár uskladně-
ného dřeva do obce 
Podluhy. Průzku-
mem zjištěn požár 
volně uskladněného 
palivového dřeva 
na zahradě v blíz-

kosti rodinného domu. Požár byl zlikvidován po-
mocí vysokotlakého proudu v dýchací technice.
8 Dne 12. 9. se uskutečnila preventivní akce 
„Když jde o život, přeparkovat nestihnete“, která 
byla zahájena příslušníky HZS Středočeského kra-
je v Hořovicích ve spolupráci se strážníky místní 
městské policie. Pozornost byla zaměřena přede-
vším na sídliště Višňovka a Západní sídliště. Při 
kontrole průjezdnosti hasiči s CAS 24 MB Atego 
a CAS 32 T815 dojeli na většinu předem stanove-
ných míst u jednotlivých bytových domů. 

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice:  září 2017

8 13. 9. poskytli strážníci MP součinnost so-
ciálním pracovníkům při vystěhování osoby, 
která neoprávněně obývala sociální byt.
8 16. 9. zastavila hlídka MP při kontrolní 
činnosti v ulici Sklenářka vozidlo, kterému 
nesvítilo světlo. Řidič byl vyzván k předlože-
ní dokladů potřebných k řízení vozidla, což 
neučinil. Následně bylo zjištěno, že řidič ne-
vlastní pro řízení osobního vozidla řidičské 
oprávnění. Dále u něj byla provedena decho-
vá zkouška na přítomnost alkoholu v dechu 
s pozitivním výsledkem. Celá věc byla předá-
na Policii ČR.
8 27. 9. ve 22:30 hod bylo na linku měst-
ské policie oznámeno rušení nočního klidu 

na ubytovně v ulici Masarykova. Po příchodu 
strážníků MP a policistů se ubytovaní ztišili 
a ztlumili hudbu.
O hodinu později oznámila obsluha MKDS, 
že se kdosi snaží vypáčit mincovník u veřej-
ných záchodů na Palackého náměstí. Hlídka 
na místě zastihla muže, kterého ztotožnila, 
a celou věc postoupila ke správnímu řízení.
8 30. 9. v 16:30 požádal operační důstojník 
PČR o součinnost při zásahu v ulici Smeta-
nova při domácí roztržce. Strážníci společně 
s policisty na místě osoby zklidnili a upozor-
nili na jejich nevhodné chování. 

Světla Dardová,
 zastupující velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka Mp:  800 156 166

n Hořovice Višňovka - stísněný prostor pro otáčení požárnického vozu.

n V Herainově ulici je téměř nemožné požár-
ním vozem projet.
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Und das Geheimnis der Liebe
ist grösser als das Geheimnis des Todes.
RICHARD STRAUSS, SALOME, 1905

 Komorní pěvecký soubor Základní 
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice 
uskuteční v neděli 19. listopadu od 17 
hodin v kostele Narození Panny Marie 
ve Zdicích a v sobotu 25. listopadu od 
16 hodin v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho v Kařezu koncerty duchovní hudby 
HOMMAGE A MARIA GÄRTNER ke 140. 
výročí narození proslulé operní pěvkyně 
Marie Gärtnerové (16. října 1877, Zdice – 
22. února 1965, Pětidomí u Zbiroha).

Maria Antonie Gärtnerová se narodila 16. 
října 1877 ve Zdicích u Berouna. Dětství pro-
žívala ve Zdicích a v rodišti své matky, v Měs-
tečku u Křivokláta, ranné mládí v Jihlavě, kde 
se velmi spřátelila se svým bratrancem, poz-
dějším violistou Českého kvarteta, Jiří Herol-
dem. Po studiích u českého klavírního virtuosa 
Karla Slavkovského, Vitězslava Nováka a Josefa 
Jiránka a pěveckém školení v Pivodově ško-
le debutovala (1901) jako altistka v Zemském 
divadle v Lublani, kde vytvořila za jednu se-
zonu celou řadu titulních postav. Obdivována 
byla tehdy především za svoji Carmen, kterou 
ve svých verších oslavil nevýznamnější slovin-
ský básník Anton Aškerc. O rok později, 27. 
září 1902, zpívala při otevření nového Měst-
ského divadla v Plzni Radmilu v opeře Libuše 
českého velikána Bedřicha Smetany, a byl to 
tedy její hlas, který v té budově zazněl jako prv-
ní („Slovutná dcero Kroka, slavná kněžno!“). 
Poté se však z altového oboru přeškolila na vy-
sokodramatický soprán u slavné koloraturní 
pěvkyně Betty Frank – Rückertové a stala se 
hvězdou zahraničních operních domů. Přijala 
angažmá v alsaské opeře v Colmaru (1906 až 
1907), ve vestfálském Barmenu (1907 až 1910) 
a konečně ve Štrasburku (1910 až 1919), kde 
excelovala především ve vysokodramatickém 
repertoáru (Carmen, Santuzza, Leonora ve Fi-
deliovi i v Trubadúrovi, Aida, Amelie, Salome, 
Elektra, Ariadna, Ortruda, Brunhilda, Valkýra, 
Fricka, Venuše i Alžběta, Kundry, Isolda…). 
Ke svým špičkovým pěveckým a hereckým vý-

konům připojila také výkony taneční (i Tanec 
sedmi závojů v Salome nebo závěrečná scéna 
v Elektře) a kritika byla vždy udivena nejen 
technicky dokonalým pěveckým výkonem, 
nýbrž i mistrnou hrou, výrazným gestem a ci-
tovým zvládnutím role. Proslulost jí umožnila 
hostovat na předních scénách holandských, 
ve dvorních operách ve Vídni, v Berlíně, 
v Drážďanech a v Mnichově a mnoha dalších. 
Někdy byla upřednostňována i před operet-
ními Divami (Netopýr) a pěstovala rozsáhlou 
koncertní činnost. Její talent jí umožnil spolu-
pracovat se světovými dirigenty Leo Blechem, 
Bruno Walterem, Hansem Pfitznerem, Wil-

helmem Furtwänglerem, Otto Klempererem, 
Georgem Szellem, Richardem Straussem a Al-
bertem Coatesem. V Národním divadle v Praze 
jí bylo dopřáno zpívat pouze třikrát (Carmen, 
Leonora ve Fideliu, Ortruda, vždy s Otakarem 
Mařákem), zpívala však také ve Vinohradské 
zpěvohře (Carmen, Marta v Nížině) a pod tak-
tovkou Dr. Viléma Zemánka a za doprovodu 
spojených orchestrů České filharmonie a Ná-
rodního divadla předvedla své umění ve scé-
nách ze Salome a Elektry na koncertě Spolku 
českých žurnalistů v lednu 1910.

Ve dvacátých letech 20. století byla okol-
nostmi přinucena usadit se natrvalo v Čechách. 
Přijala pozvání obdivovatelky hudebního umě-
ní, hraběnky Berty Colloredo – Mansfeldové, 
a s matkou a se dvěma bernardýny se přistěho-
vala do zbirožského zámku, kde geniální Al-
fons Mucha právě dokončoval svoji Slovanskou 
epopej. Koncertovala, působila jako profesorka 
zpěvu v hudební škole v Plzni, v roce 1926 hos-
tovala na pozvání Oskara Nedbala jako Carmen 

v Národním divadle v Bratislavě, v roce 1934 
vystoupila v plzeňské opeře jako Valkýra, a s vel-
kým hudebním světem se rozloučila v roce 1940 
uspořádáním pěveckého recitálu za doprovodu 
České filharmonie, kterou řídil Václav Talich. Už 
ve zralém věku neváhala odjet do Prešova, kde 
působila jako hlasová a dramatická poradkyně 
a budovala nové divadlo (1951-1954). Ve Zbi-
roze zpívala v kostele sv. Mikuláše, doprovázela 
při místních koncertech, pomáhala při výcho-
vě zbirožských hudebníků, byla první čestnou 
členkou spolku ochotníků J. V. SLÁDEK…K ob-
rovskému počtu jejích žáků patří dámy Baxová, 
Babická, Langová, Holubová, Weissová, Vačká-
řová, Kutinová, Střízková, pan Krásný, koncertní 
pěvci Božena Hezká, Jaromír Horák, Dr.Otakar 
Mácha, Josef Janoušek, Jindřiška Hendrichová, 
Růžena Boubínová, solistka opey v Plzni, René 
Tuček, sólista opery Národního divadla v Praze 
nebo táborská rodačka Libuše Pavlíková-Pasero, 
solistka milánské La Scaly, manželka slavného 
basisty Tancrediho Pasera.

Často byla přirovnávána k fenomenální 
Gemmě Bellincioni, vždyť její hlas i zjev se tolik 
podobaly slavné Emě Destinnové, které prováděla 
hlasovou kontrolu. Ještě pětaosmdesátiletá zpíva-
la Habaneru z Bizetovy Carmen na koncertě při 
příležitosti otevření výstavy jejího životního díla 
v roce 1962, kterou uspořádalo Městské vlasti-
vědné muzeum ve Zbiroze. I tenkrát ji obdivoval 
skladatel Jindřich Jindřich či dcera Alfonse Muchy 
akademická malířka Jaroslava Muchová.

Zemřela odloučena od veřejného života 
ve svém zátiší v Pětidomí u Zbiroha, ve společ-
nosti své hospodyně a přítelkyně Emilie Dian-
kovské, 22. února 1965. Pochována je na zbi-
rožském hřbitově.

V programu koncertů zazní vokální duchov-
ní kompozice z repertoáru Marie Gärtnerové 
(Dvořák, Schubert, Gounod, Bellini, Wagner, 
Fauré…), sopránová sola zazpívá Květuše Erne-
stová, maestrem di cappella bude vítěz Meziná-
rodní varhanní soutěže v Magdeburgu Draho-
slav Gric. Koncerty jsou součástí cyklu koncertů, 
který vyvrcholí vydáním knihy o životě a díle 
slavné pěvkyně. Srdečně zveme a žádáme pa-
mětníky, žáky či přátele o vzácné vzpomínky či 
artefakty. Kontakt na www.zameckanokturna.cz.

Květuše Ernestová

Koncert duchovní hudby HOMMAGE A MARIA GÄRTNER

n Maria Gärtner.

Prázdniny doslova utekly, školní rok je opět 
v plném proudu a kapela HORband ze ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice opět secvičuje nové 
skladby, které by obohatily už tak velkou sty-
lovou směsici hudby, se kterou vystupovala na-
příklad minulou sezónu. 

Samotné skladby se posunuly k těm ještě 
náročnějším a společně s autorskými díly nyní 
tvoří zajímavou mozaiku, ze které si snad kaž-
dý posluchač vybere. Lesk a zvuk saxofonu, 
trubek, barevné tóny klarinetů a příčných flé-

ten, skvěle doplňuje rytmická sekce ve složení 
klávesy, kytara, baskytaraa bicí. Navíc, klavír 

je použit ve všech skladbách a nemá funkci je-
nom stálého doprovodu. Obsazením se kapela 
trochu rozrostla a přibrala do kompozic tenor 
saxofon. Za klavírem nyní uvidíme slečnu 

Kláru Slunečkovou, která vystřídala vynikají-
cí Markétu Hoškovou, jež od září navštěvuje 
společně s Gymnáziem Václava Hraběte také 
budovy Plzeňské konzervatoře.

Kapela zahraje poprvé v nové sezóně 
ve středu 15. listopadu v sále hořovické radnice 
(Koncert začíná v 17:30 hodin, vstupné dobro-
volné). Týden na to vystoupí také v německém 
Gau-Algesheim, které je partnerem našich 
Hořovic, a v plánu jsou další koncerty. Srdečně 
zveme! Více na stránkách www.zus-horovice.cz.

Kapela HORband zahraje v sále hořovické radnice
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                           Gymnázium Václava Hraběte 
   Hořovice, Jiráskova 617 

          268 01  Hořovice 
tel .: 311 512 957 

  311 512 035 
fax : 311 512 957 

http : www.gvh.cz 
e-mail : gvh@gvh.cz 

      
 

srdečně zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na 
 

DEN   
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

8. 11. 2017  
 8:00 – 16:00 hodin 

 
(zatelefonovat, navštívit školu a získat informace je možné ovšem také 

 kdykoliv jindy během pracovní doby) 
 
 

Ve školním roce 2018 / 2019 se otevírá: 
 

1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ  
1 třída čtyřletého studia  - po 9. třídě ZŠ  

 

 
 

 

 

 

Středa 22.11. 2017    12.00 –16.30 hod. 

Středa 10. 1. 2018   12.00 – 16.30 hod. 

 

Kontakty: 
tel.: 311 623 527  

 
e-mail: 

 sekretariat@szsberoun.cz       
   

  www.szsberoun.cz 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

  

S T Ř E D N Í  Z D R A V O T N I C K Á  Š K O L A  
B E R O U N  

M L Á D E Ž E  1 1 0 2 ,  B E R O U N  
 

w w w . s z s b e r o u n . c z  

 Přijďte se podívat 
a přesvědčit se 
na vlastní oči  

 Prohlédnout si prosto-
ry a vybavení školy  

 Zeptat se učitelů, stu-
dentů na studium 
a vše, co vás zajímá  

 Vyzkoušet si resusci-
taci v rámci prezenta-
ce první pomoci  

 Teprve poté správně 
rozhodnout….. o své 

PROČ STUDOVAT NA SZŠ BEROUN?  

STIPENDIUM pro každého žáka (oboru ZA)       
NENÍ POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY   

          RODINNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

                   JISTOTA PRÁCE 

VE ŠKOLNÍM ROCE 
2018/2019 

Otevíráme:   

MATURITNÍ STUDIJNÍ 
OBORY 

Denní forma 

 ZDRAVOTNICKÝ  
ASISTENT 

          (PRAKTICKÁ SESTRA) 

 SOCIÁLNÍ ČINNOST  

OD ÚNORA 2018 PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍ-
MACÍM ZKOUŠKÁM—INFO A PŘIHLÁŠKA NA 

WWW.SZSBEROUN.CZ 

Verze 1 – základní: 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

Střední odborná škola  
a  Střední odborné učiliště,
Hořovice, 
Palackého náměstí 100
tel: 731582691 ; 311516792

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2018
Dny otevřených dveří:  pátek 24.11. od 9 do14 hodin a 
soboty  25.11.2017 ,13.1. 2018  a  3.2.2018 , vždy od 9 do 12 
hodin

Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium): 
1601M/01 Ekologie a životní prostředí

✔ Ekologie průmyslových aglomerací
✔ Ochrana a tvorba životního prostředí 

2942M/01 Analýza potravin

✔ Zdravé potraviny

7842M/02 Ekonomické lyceum 

6341M/01 Ekonomika a podnikání  

✔ Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem
✔ Ekonomika a informatika v podnikání 

1820M/01 Informační technologie 

✔  Informatika v ekonomice, certifikace CISCO - CCNA

2341M/01 Strojírenství 

✔ Technologie a konstrukce  

       Obory s výučním listem (tříleté denní studium): 
2351H/01 Strojní mechanik

✔ Zámečník 

2352H/01 Nástrojař  

✔ Nástrojař, Technik/čka - specialista na kompozitní 

materiály

      - technické obory podporují podniková stipendia

                web:    http://www.soshorovice.cz   
               f:    facebook.com/sosasouhorovice
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Kulturní a společenský servis       listopad 2017

n klub Labe

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

n BrdskÉ MÚzy na papíře 
aneB autorskÉ čtení 
s prašivinou a Hosty  
1. 11. středa od 19:00
Prašivina je zcela neformální umělecké sdružení 

n Galerie starý zámek

vrbnovská 27 / 5 (areál starého zámku)

n výstava toMáš Hřivnáč
Vernisáž výstavy 7. 11. od 17 hodin. Záštita 
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města. Otevřeno 
pá-so-ne od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá 
do 17. 12. 2017.   
Tomáš Hřivnáč. Narozen r. 1959 v Praze. Stu-
doval na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Praze (1979). Od roku 1999 je členem „Sdru-
žení českých umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje 
se především volné grafice, nejčastěji suché jeh-
le. Stejně tak se vysloví často v lehkém akvarelu 
a společným jmenovatelem prací je smysl pro 
kresbu a její možnosti. Jeho světem je svět ženy 
a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Grafické lis-
ty jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se 
projeví záblesk akce, situace, gesta. 

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...

zahrnující produkci literatury, fotografií a  dalších 
výtvarných děl, jakož i tvorbu dramatickou. Autoři: 
Julius Jindra, Martin Lang, Tomáš Makaj, Petr Ma-
tějka, František Slavík.
n BáBa z Ledu – filmová projekce 
2. 11. čtvrtek od 19:30
Bába z ledu je český film režiséra Bohdana Slámy 
o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině. 
V ději má podstatné místo zimní otužování ve Vl-
tavě, které při natáčení podstoupili i herci hlavních 
rolí.
n zářivá Hvězda 
– BrdskÉ MÚzy 2017   
3. 11. pátek od 19:30
Divadlo za vodou Čenkov uvádí autorskou hru 
Zářivá hvězda. Příběh Zářivé hvězdy začíná 
v obřadní síni. Známá spisovatelka dětské lite-
ratury Cecílie Márová je na pohřbu. Stejně tak 
její rodina, šéf nakladatelství i platonická láska 
ze střední školy. Pohřbem většinou vše končí, ale 
náš příběh právě začíná ... 
n snow FiLM Fest  
4. 11. sobota od 18:00
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow-kitingu a  dalších zimních radovánkách 
přinese SNOW FILM FEST. 
n Brdy HistorickÉ iv.  
8. 11. středa od 19:00
Volné pokračování přednášek „Brdy historické“ 
tematicky zaměřené na naše nejbližší okolí, po-
řádané v rámci projektu Science café. Přednáší: 
Mgr. Tomáš Makaj a RNDr. Martin Lang.
n MuŽ JMÉneM ove  – filmová projekce 
9. 11. čtvrtek od 19:30
n trapas + přeLet M.s. 
– BrdskÉ MÚzy 2017   
10. 11. pátek od 20:00
Hořovická kapela Trapas a  Klub Labe zvou 
všechny na  již třetí ročník předvánočních se-
tkání s přáteli a příznivci folkové muziky.
n Midi Lidi
11. 11. sobota od 21:00
Elektropopová klasika. 
n škoLa zákLad Života  
– BrdskÉ MÚzy 2017
16. 11. čtvrtek od 19:30
Divadelní komedie se zpěvy, inspirovaná kni-
hou Jaroslava Žáka. Podle této knihy byl také 
natočen legendární film M.Friče. Hraje a zpívá 
- Divadelní soubor BavíTo Žebrák.
n ve státníM záJMu 
– BrdskÉ MÚzy 2017
18. 11. sobota od 19:30
Politicko – eroticko – vědecko – filosofická kome-
die v podání Ochotnického divadla Máj 21 Cha-
loupky. V bytě neúspěšného filmaře Emana se ode-
hrávají scény, které jsou i pro skrytou kameru tak 
trochu silná káva. Jenže uprostřed intrik a podrazů 
se může zrodit čistá láska. A uprostřed chaosu se 
může zrodit vynález, který lidem otevře oči…
n Já, padoucH 3  – dětská film. projekce 
19. 11. neděle od 15:00
n všecHno Bude FaJn  – film. projekce 
23. 11. čtvrtek od 19:30

n na Útěku – BrdskÉ MÚzy 2017  
24. 11. pátek od 19:00
Repríza nové hry Divadla Na Vísce Hořovice. 
Se smyslem pro humor psali tuto hru dva muži 
pro dvě ženy. Z hašteření o první auto na noč-
ním stopu se zrodí příběh. Dobrodružná cesta 
právě začíná... 11. 11. od 19:30  rovněž v  Be-
rouně v KD Plzeňka.
n insania + BLack HiLL   
25. 11. sobota od 20:30
n Laco deczi & ceLuLa  new york  
1. 12. pátek od 20:00
Aktuální sestava: Trumpet: Laco Deczi. 
Keyboards: Jan Aleš. Bass: Michael Krásný. 
Drums: Vaico Deczi. Trumpetista, skladatel, 
kapelník a  amatérský malíř Laco Deczi se 
narodil v  roce 1938 ve  vesnici Bernolákovo 
na Slovensku. V  roce 1962 odešel z Bratisla-
vy do  Prahy kde působil až do  své emigrace 
v roce 1985. Po několika měsících strávených 
v  Západním Německu nakonec definitivně 
zakotvil ve Spojených státech, kde žije do teď. 
Předprodej  v IC Hořovice probíhá!

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
PO   12:00 – 17:00
ÚT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ST   12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11.00 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost: 4. a 18. listopadu.

n Muzeum Hořovicka

vrbnovská 27 - starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
email: horovice@muzeum-beroun.cz

 

Tajemnou historií Hořovicka  

27. listopadu 2017 
 

KNIHOVNA IVANA SLAVÍKA HOŘOVICE 

s Otomarem Dvořákem 

od 17:30 
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n radnice - sál

palackého náměstí 2

n koncert kapeLy HorBand 
15. 11. středa od 17:30
Hořovická kapela z řad žáků a učitelů ZUŠ Jo-
sefa Slavíka. Od svého vzniku v r. 2014 hraje rock, 
pop, filmovou hudbu. Pro své netradiční obsazení 
je repertoár směsicí různých stylů a nově i autor-
ské hudby. Po třech letech fungování má soubor 
14 členů. Od začátku jej vede ředitel školy Jakub 
Albrecht, aranž a instrumentaci skladeb píše 
učitel Dalibor Procházka, vstupné dobrovolné.
n adventní setkání s HudBou 
a tanceM
29. 11. středa od 17:00
V krásném sále hořovické radnice se na podiu 
představí žáci tanečního oboru pod vedením 
pí uč. Venduly Dědové a hudebníci ze ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice, vstupné dobrovolné.

n společenský dům

nádražní 606

n princovÉ Jsou na draka 
– pohádkový muzikál 
5. 11. neděle od 16:00
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Hořovice! Dělání, dělání, všechny smutky za-
hání, dělání, dělání je lék… Hlupáku, najdu 
tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě… Cena 
místenky 149 Kč Předprodej vstupenek probí-
há v Informačním centru, volejte 732 512 821, 
pište na ic@mkc-horovice.cz!
n divadLo: „víM, Že víš, Že víM.“ 
15. 11. středa od 19:30
Simona Stašová a Michal Dlouhý. Představení 
je vyprodané!
n BLudnÉ  kaMeny  
19. 11. neděle od 15:00
Loutkáři MKC Hořovice uvedou premiéru 
nové pohádky Jaroslava Pelikána.
n čecHoMor 
kooperativa tour 2017
30. 11. čtvrtek od 19:00
n partička
4. 12. pondělí od 17:30 a 20:00
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Hořovice a v síti www.ticketstream.cz..

n přednášky

n vznik a vývoJ 
papírovýcH pLatideL
1. 11. středa od 14:00 
Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že v Hořovicích 
v prostorách Starého zámku se nachází 
Muzeum Hořovicka, které je pobočkou Muzea 
Českého krasu v Berouně. Další setkání z cyklu 
Ká.Ča.  Vám chce tuto organizaci přiblížit tou 
nejpovolanější osobou – bude přednášet paní 
RNDr. Anna Brotánková, vedoucí této pobočky. 
Beseda se koná v Centru denních služeb – Digitus 
Mise, z.ú. (Pod Dražovkou 1142, tel. 311 517 265, 
739 833 316).

n domeček Hořovice

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

n příLeŽitostnÉ akce
4 11. 11. od 8:15 do 12:00. POdZIMNí běH 
dRažOVkOu. SVČ - Domeček Hořovice. 
33. ročník podzimního běhu Dražovkou pro 
děti, mládež i  dospělé. Podrobné informace 
v  propozicích závodu.Poplatek děti:10 Kč, 
dospělí: 50 Kč.
4 11. 11. od 17:00 do 19:00. sVatOMaR-
tINská sVětÝlka. Hořovice - zámecký 
park. Procházka s  lampiony nasvíceným zá-
meckým parkem. Dozvíte se legendu o Svatém 
Martinovi, ochutnáte martinské podkovičky 
a  uvidíte ohnivou šou a  ohňostroj. Poplatek 
děti: 30 Kč, dospělí: 50 Kč
4  18. 11. od  14:00 do  18:00. seMINáŘ 
PleteNí Z PedIGu. Liteň. Pletení z pedigu 
pro veřejnost. Téma ošatka na ovoce. Poplatek: 
250 Kč.
4  19. 11. od  9:00 do  14:00. seMINáŘ 
PleteNí Z  PedIGu. Králův Dvůr. Pletení 
z pedigu pro veřejnost. Téma ošatka na ovoce. 
Poplatek: 250 Kč.
4 21. 11. od 17:00 do 19:00. seMINáŘ ad-
VeNtNí VěNCe. Komárov. Vánoční tvoření 
adventních věnců plné vůně jehličí. Poplatek: 
250 Kč.
4 26. 11. od 15:00 do 17:00. VáNOCe V HO-
ŘOVICíCH. Palackého náměstí. Vánoční 
program na hořovickém náměstí v rámci akce 
Vánoce v  Hořovicích. Rozsvěcení vánočního 
stromu proběhne po ukončení programu.

n taneční kurzy

n spoLečenský důM a radnice
lekce se nepravidelně střídají 
od 15. 1. 2018 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
od 5. 1. 2018 - pondělky
Mládež – mírně pokročilí H8 18:30–20:05
Dospělí – středně pokročilí H4 20:15–21:50
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 prodloužená 
a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

V měsíci listopadu bude Muzeum Hořovicka 
přístupné pouze ve všední dny po předchozím 
objednání telefonicky nebo emailem.
Pro školy a skupiny připravujeme na po-
lovinu prosince adventní program ve spolu-
práci s knihovnou Ivana Slavíka Hořovice.

4  29. 11. od  15:00 do  19:00. seMINáŘ 
VáNOČNí CukROVí. Komárov. Vánoční 
pečení pro dospělé. Informace a rezervace tel.: 
725 443 690. Poplatek: 250 Kč.
n kurzy
4  3. – 4. 11. od  15:00. studIuM Peda-
GOGIky VOlNÉHO Času pro pracovníky 
vykonávající dílčí přímou pedagogickou 
činnost. SVČ - Domeček Hořovice. 2. blok 
40 hodinového kurzu studia pedagogiky pro 
přihlášené účastníky.
4  16. 11. od  16:00. studIuM PedaGO-
GIky VOlNÉHO Času pro pracovníky 
vykonávající dílčí přímou pedagogickou 
činnost. SVČ - Domeček Hořovice. Závěrečné 
zkoušky a  obhajoby prací účastníků studia 
pedagogiky.

domeček Hořovice a Muzeum 
Hořovicka hledají zájemce o účast 

v kroužku „Mladý historik“. 
Máte rádi dějiny českých zemí a objevujete 
při toulkách zajímavé památky? Chtěli bys-
te se dozvědět o významných osobnostech 
našeho regionu a podívat se na nevšední 
místa? Kroužek Mladý historik pro děti 
ve věku 7-10 let má schůzky 2x měsíčně 
v pátek od 15:30 - 16:30 v prostorách RC 
Kaleidoskop ve Starém zámku. Kontakt: 
Mgr. Jana Synovcová-Borovickova, email: 
jana.borovickova@ruk.cuni.cz nebo in-
formace na stránkách Domečku Hořovice: 
http://www.domecekhorovice.cz.

n rc kaleidoskop

http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
rezervace na tel.: 602 664 650

n Herna
PO 9:00 - 14:00, ÚT 15:00 - 18:00, ST 9:00 - 
12:00, 14:00 - 18:00, ČT 10:00 - 15:30 
n rc kaLeidoskop - akce
4  1., 8., 15., 22., 29. 11. od  9:00 do  9:35.  
MIMIklubík pro maminky s dětmi 6 - 18 
měsíců. RC Kaleidoskop, lektor: R. Hrdličková. 
Cvičení pro maminky s  kojenci a  batolaty. 
Poplatek: 50 Kč/ schůzka. 
4 1., 8., 15., 22., 29. 11. od 10:00 do 11:00. 
MaMI FIt pro rodiče a děti. Zrcadlový sál 
Vrbnovská ul., lektor: R. Hrdličková. Cvičení 
pro maminky s  dětmi i  bez. REZERVACE 
NUTNÁ na  tel. 607  110  038. Cena 50 Kč/ 
lekce.
4  1., 8., 15., 22., 29. 11. od  9:00 do  12:00. 
HlídaCí HeRNIČka pro děti 1,5 až 3 
roky. RC Kaleidoskop. Zařiďte si dopoledne 
pro sebe, vaše děti pohlídáme v naší herničce. 
Poplatek: 50 Kč/ 1 hodina.
4  6., 13., 20., 27. 11. od  14:30 do  15:15. 
HRaVÉ tVOŘeNí pro děti od 2 let. RC Ka-
leidoskop, lektor: R. Hrdličková. Tvoření hra-
vou formou. NUTNÁ REZERVACE. Poplatek 
50 Kč.
4 7. 11. od 16:00 do 17:00. Malí šIkulOVÉ 
pro rodiče a děti. RC Kaleidoskop, lektor: H. 
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informace

n sedmikráska

sedmikráska - sdružení osobního 
rozvoje, z.s. 
www.sedmikraska-horovice.cz

4 NaMaluJ sI sVůJ ObRaZ – výtvarný kurz
sobota 4. listopadu od 12:30 do 18:30, Ohra-
zenice 84, Obecní Úřad, u Jinec.
Pod odborným vedením Kamily Polákové (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. Výtvar-
né pomůcky, plátno a občersvení jsou k dispozici. 
Příspěvek 650 Kč. Přihlašte se včas, počet míst je 
omezen. Závazné rezervace: mobil: 607 185 016 
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 aRteteRaPIe PRO dOsPělÉ 
čtvrtek 30. listopadu, 14. prosince od  18:00 

PODZIMNÍ   ŠKOLKOHRANÍ
Pro rodiče a děti MŠ Hořovice
1. 11. 2017 v 15 hodin - Větrná 
Nabídka: 
• tvůrčí pracovní centra
• ukázky činností MŠ
• pohybové aktivity
• poníci
• hasiči, policie
• setkání se zástupci ZŠ

Perglerová. Tvoření pro rodiče a děti od 2 let. 
Poplatek: 50 Kč.
4  8. 11. od  15:00 do  17:00. MaRtINskÉ 
ROHlíČkOVáNí pro veřejnost. RC Ka-
leidoskop. Maminky, babičky, tetičky, slečny, 
pánové napečte svatomartinské rohlíčky 
a  přjďte si je k  nám společně ochutnávat, 
vyměnit recepty, zkušenosti. Přijďte si pop-
ovídat, děti si pohrají v  herničce. Káva a  čaj 
zdarma. Poplatek: 30 Kč.
4 9. 11. od 18:00 do 19:00. JÓGa sMíCHu 
pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lektor: J. Hla-
vatá. Seminář vhodný pro všechny, kteří jsou 
ve  fyzickém, mentálním nebo emocionálním 
stresu. Bližší informace na  tel. 728  200  195. 
Poplatek 50 Kč / lekce.
4 22. 11. od 16:00 do 18:00. seMINáŘ ad-
VeNtNí VěNeC pro veřejnost. RC Kalei-
doskop, lektor: H. Šmídová. První adventní 
neděle se blíží. Na kurzu si vyrobíte dekoraci 
na  stůl nebo dveře. NUTNÁ REZERVACE. 
Poplatek: 250 Kč.
4  23. 11. od  11:00 do  12:00. Malí 
šIkulOVÉ pro rodiče a děti. RC Kaleidos-
kop, lektor: H. Perglerová. Tvoření pro rodiče 
a děti od 2 let. Poplatek: 50 Kč
4 25. 11. od 8:00 do 12:00. POHádkOVá 
HeRNIČka pro děti 3-6 let. RC Kaleidos-
kop, 8:00-12:00 hodin, lektor: K. Zajícová
Sobotní školička určená pro děti od  3 do  6 
let. Zabavíme vaše děti a  maminky si zatím 
můžou v klidu nakoupit nebo uklidit. Poplatek 
100 Kč. NUTNÁ REZERVACE. 
4  27. 11. od  16:00 do  19:00. seMINáŘ 
ZdObeNí teXtIlu pro veřejnost. RC Ka-
leidoskop, lektor: H. Perglerová
Máte doma jednobarevné tričko, ubrus nebo 
jiný kousek textilu, který vás již nudí?   U nás 
si z  přinesených kousků můžete vytvořit 
jedinečný originál. V ceně kurzu je zapůjčení 
barev na  textil, šablon a  razítek. NUTNÁ 
REZERVACE. Poplatek: 200 Kč
4 29. 11. od 15:30 do 18:00. VáNOČNí (Ne)
PeČeNí pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lek-
tor: H. Perglerová. Vyzkoušíme si dva druhy 
nepečeného cukroví. Přijďte s  dobrou nála-
dou a krabičkou na hotové výrobky. NUTNÁ 
REZERVACE.  Poplatek: 150 Kč.

do  20:00, Hořovice, ul. Jungmannova 156, 
objekt teza, 1. p., vlevo. 
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výtvar-
ného 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 konají pravidelně jednou měsíc. Sebou: 
pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 160 Kč. 
Závazné rezervace: mobil: 607  185  016 nebo 
e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 aRteteRaPIe PRO dětI 
8. a  22. listopad, 6. a  20. prosinec, od  16:00 
do 17:00, Hořovice, studio Relax, Zámecká 10.
Jedná se o  kurzy pro děti prvního stupně, kde 
formou hry a  výtvarného vyjádření poznávají 
sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině 
se budeme řešit jiné téma. (Rodina, proměny 
přírody, hrdinou sám sobě, jak se cítím v kolek-
tivu…) Pokaždé si také vyrobíme nějakou 
maličkost pro radost. Schůzky se konají 
pravidelně jednou za dva týdny. Sebou: pastelky 
a  pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč. Závazné 
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.
kamila@seznam.cz.
4 sVatOMaRtINskÝ 
laMPIÓNOVÝ PRůVOd
neděle 12. 11. začátek průvodu v  16:45, le-
sopark dražovka – vodárna u digitusu.
Na začátku cesty dostanou účastníci papírovou 
podkovu a svítící náramek. Společně půjdeme 
světýlky označenou cestou k rozcestí. Po krát-
kém seznámení s legendou svatého Martina se 
s rozsvícenými lampiony, za doprovodu koníka 
a panoše s loučí vydáme hledat ztracené pod-
kovy. Na  konci cesty na  všechny čeká malá 
odměna. Vyhlašujeme sbírku dobrot pro koní-
ka - tvrdé pečivo, jablíška, mrkev aj. Dobroty 
přineste s sebou ke vstupu! Zvířátka z Olešné si 
určitě pochutnají! 
4 VáNOČNí tVOŘeNí
neděle, 26. 11. od 8:00 do 16:00 ve vestibulu 
městského úřadu (bývalá Zemědělská škola)
Tvořivé dílničky, které proběhnou v  rámci 
Vánočního programu v  Hořovicích. Za  malý 
poplatek si můžete vyzkoušet v  několika 
tvořivých dílničkách různé techniky. Dílničky 
jsou otevřeny pro děti i dospělé. Součástí je prodej 
a  prezentace výrobků tvořivých lidiček. Můžete 
se těšit na adventní i vánoční dekorace a vhod-
né dárky -  přáníčka, aranžmá, bytové doplňky, 
šperky, keramiku … V  občerstvovacím koutku 
se ohřejete u čaje nebo kávy. Bude i něco malého 
k zakousnutí. Vstupné dobrovolné. Organizuje – 
www.ivetule.cz ve spolupráci se spolkem Sedmi-
kráska. Bližší informace: Iveta Hochmanová, tel.: 
607 984 148, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz.
4 MIkulášskÉ ČteNí
úterý 5. 12., Palackého nám., Hořovice - 
klášterní kostel Nejsvětější trojice
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici? Přijďte 
společně k  rozsvícenému stromku ke  kostelu 
na  Palackého náměstí. Zde bude čekat Mikuláš 
s knihou hříchů, čerti a andělé. Pomozte Mikuláši 
a  přineste sepsané hříchy, které vloží do  knihy. 
Hříšníky mohou být jak děti, tak dospělí. Balíčky, 
odměny a  dopisy se jménem hříšníka můžete 
nosit Mikuláši po  telefonické dohodě 30. 11. – 
4. 12. nebo 5. 12. na  Palackého nám. od  16:45 

n Beroun

n veLká cena Města Beroun
4. 11. sobota od 9:00 
KD Plzeňka. Jubilejní XX. ročník celostátní 
soutěže ve sportovním tanci.
n ondřeJ HaveLka 
a JeHo MeLody Makers
8. 11. středa od 19:00 
KD Plzeňka. 
n na Útěku
11. 11. sobota od 19:00 
KD Plzeňka. Hořovické divadlo Na  vísce 
představí divákům svou hru Na útěku.
n Jan spáLený trio
21. 11. úterý od 20:00 
Kavárna Jiná káva. Bluesová klasika.

do 17:45 za bílou zástěnu. Nadílka začne v 17:00 
a skončí s posledním hříšníkem. Čekání si můžete 
zkrátit nejen čertovskými hrami. 

n zbiroh

n svatoMartinskÉ posvícení
na záMku
11. 11. sobota od 11:00 
Jako každým rokem i letos na zámek Zbi-
roh zavítá Svatý Martin na bílém koni a to při 
příležitosti Svatomartinského posvícení. I letos 
můžete ochutnat Svatomartinská vína od mno-
ha vinařů a nebude chybět ani dobový jar-
mark. Vedle mladého vína od předních českých 
a moravských vinařů si můžete dopřát svatomar-
tinskou husu, koláče a další lahůdky v zámecké 
krčmě. Prohlídky zámku budou probíhat v dob-
ových kostýmech. Přespat v komnatách můžete 
za zvýhodněnou cenu. Více informací na www.
zbiroh.com

n zaječov

n auGustiniánský kLášter
25. – 26. 11. od 12:00 do 17:00 
Šikovné ručičky IV. Řemeslné trhy, workshopy, 
prohlídka kostela, ukázka betlémů.

kuLturní kLuB
n JoseF Fousek 
– „zkrátka Bez pozLátka“
2. 11. se setkáme s Josefem Fouskem v jeho 
pořadu „Zkrátka bez pozlátka“. Pořad plný 
vyprávění, smíchu historek a písniček uvádí 

n Žebrák



Oddíl moderního pětiboje má za sebou 
poslední závod ČPM 2017 na pražské Julisce. 
Na pražské Julisce proběhlo 23. října 8. kolo 
Českého poháru mládeže 2017, memoriál Karla 
Bártů v moderním pětiboji, které bylo současně 
mistrovstvím ČR pro kategorii U13, ve kterém 
se rozhodně neztratili závodníci oddílu MP 
Spartaku Hořovice.

V kategorii U13 obsadila Martina Vavřič-
ková a Bára Šoltisová 2. místo v závodě štafet 
a staly se vícemistryněmi pro rok 2017. V kate-
gorii jednotlivců Martina Vavřičková obsadila 
vynikající třetí místo.  V kategorii U11 Barbora 
Míková obsadila 1. místo a Adam Koželuh v ka-
tegorii U15 3. místo. V rámci úspěšné sezóny 
nesmíme zapomenout na 2. místo Adama Ko-
želuha a titul vícemistra ČR v kategorii U15. 
Adam Koželuh spolu s Janem Lizcem obsadili 
1. místo v závodě štafet a stali se mistry v ka-
tegorii U15 pro rok 2017. Ve výčtu úspěchů se 
také neztratila nejmladší kategorie U11, ve které 
se Barbora Míková stala mistryní republiky pro 
rok 2017, a spolu s Emmou Čechovou v závodě 
štafet obsadily fantastické první místo a staly 
se tak mistryněmi ČR v kategorii U11 pro rok 
2017.
Sezóna 2017 byla pro oddíl MP Hořovice vel-
mi úspěšná. Celkové hodnocení ČPM pro rok 
2017 dopadlo následovně:
1. místo Barbora Míková v kategorii U11  
2. místo Jan Lizec v kategorii U15 
3. místo Adam Koželuh v kategorii U15
3. místo Martina Vavřičková v kategorii U13  

V průběhu sezóny 2017 řada členů oddílu 

MP stála na stupních vítězů nebo se umístila 
do TOP 10. Takřka všichni členové oddílu mo-
derního pětiboje si vylepšili své osobní rekordy 
a jejich výkony dávají příslib do další závodní 
sezóny.  

Můžete nás sledovat: https://www.facebook.
com/plavanihorovice/                        Martin Štochl
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n Momentka z MC v Plzni.

n 4. a 5. 11. MUDr. Katarína Kurťáková, Be-
roun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 11. a 12. 11. MUDr. Václava Laštovičková, 
Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
n 17. 11. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Be-
roun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 18. a 19. 11. MUDr. Miloslav Neužil, Cerho-
vice 175, tel.: 311 577 559
n 25. a 26. 11. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

moderátor Zdeněk Vrba. Josef Fousek je 
spisovatel, který svými fejetony pobaví, 
rozesměje a hlavně potěší nejedno srdce di-
váka a posluchače. Nenechte si ujít tento pořad 
a přijďte se zasmát a načerpat nějakou energii 
před nadcházejícími svátky vánočními. Pořad 
začíná od 18:00 a vstup je 250 a 200 Kč. Vstupen-
ky je možné zakoupit v KK na čísle 774 428 312.
n taneční prodLouŽená
3. 11. od 19:00 opět prodloužená v tanečních. 
n diskotÉka
4. 11. DJ Ondrash rozhýbe KK od 21:00.
n dětská HaLLoweenská sHow
11. 11. od 15:00 dětská show s klaunem a kou-
zelníkem.  Odpoledne plné písniček, kouzlení, 
soutěží a legrace. Masky jsou vítány! Vstup 
50 Kč. 
n FrancouzskÉ šansony
a JinÉ znáMÉ MeLodie
15. 11. od 19:00 se uskuteční koncert fran-
couzských šansonů a dalších známých hitů 
v podání kapely  TRAMTRAM. Vstup je 150 
a 100 Kč. Jste srdečně zváni na tento koncert, 
který jistě potěší nejedno ucho a srdce.
n country pLes 
25. 11. od 20:00 Country ples se skupinou 
Brzdaři, která v letošním roce oslavila 45. 
let svého působení. Kapela pod vedením 
p. Zdeňka Nováčka to rozjede, jak se patří. 
Jste všichni srdečně zváni! Tombola, soutěže, 
hudba a pohoda, to zažijete, pokud se přijdete 
pobavit do KK. Místenky je možné zakoupit 
na čísle 774 428 312.
n zakončení atLetickÉ sezÓny
26. 11. od 10:00 vyhlášení nejlepších sportovců 
atletického oddílu „STŘELA ŽEBRÁK“. 
Přijďte podpořit malé sportovce a ocenit jejich 
snahu a výsledky z různých soutěží. 
PŘIPRaVuJeMe:
4 1. 12. Mikulášská taneční nadílka! 
4 2. 12. Mikulášská nadílka pro děti!
4  7. 12. Vánoční setkání s důchodci a pozor 
„tentokrát s důchodci celého hořovického 
regionu“. Můžete pozvat své přátele z okolí. 
K tanci a poslechu bude hrát „Hořovická 
muzika“ Akce se koná od 16.00 hodin. 
4 9. 12. se uskuteční Adventní jarmark s vá-
nočním vystoupením skupiny BRASSTET, 
která navodí pravou vánoční atmosféru. 
4 17. 12. se bude hrát od 15:00 pohádka pro 
děti „Ať žijí strašidla“.
4  31. 12. bude SILVESTR!! Hraje skupina 
Caroline Band z Kladna. Vstupenky jsou již 
k rezervaci. 

Moderní pětiboj zakončil sezónu 2017 
čtyřmi medailovými úspěchy

doBrovoLnická akce ukLiĎ Brdy!
Podzimní dobrovolnickou akci na pomoc brdské přírodě pořádají v sobotu 11. 11. od 9 

hodin VLS, a.s. a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s podbrdskými obcemi.
Trasa č. 33? Těňský plac – Hulatovna – Kaštánek – Dobrotivská – K Dubu – Těnský plac. 

7,8 km. Sraz: Těňský plac GPS: 49.444250N, 13.474107E
Trasa č. 44: Neřežín – okolí hradu Valdek – Na Hlíně – Malá Víska  – Neřežín.10,5 km. 

Sraz: Neřežín, nad vodní nádrží Záskalská GPS: 49.7881361N 13.8835136E
Předpokládaný návrat do 15:00. Pytle na odpadky, rukavice a mapy zajištěny. Svačinu s 

sebou. Přihlášky do 6. listopadu 2017 u lesní pedagožky VLS Petry Večeřové, e-mail: petra.
vecerova@vls.cz, tel: 731 137 618 nebo u Ing. Lucie Kastnerové ze Správy CHKO Brdy, e-
mail: lucie.kastnerova@nature.cz, tel.: 603 567 653. Více na ww.vls.cz

n Emma Čechová a Barbora Míková na MC 
Bystřice.

n MC Plzeň Martina Vavřičková a Bára Šol-
tisová na 2. místě.

n MC Plzeň Adam Koželuh a Jan Lizec na 
1. místě.



V letošní sezoně Hana Adámková, jedna 
z nejlepších juniorek ČR v brokové střelbě, dis-
ciplína skeet, sklízela úspěchy na domácích a ze-
jména na zahraničních střelnicích. 

Po náročné jarní přípravě, kdy Hana absolvo-
vala několik zahraničních soustředění, zaměře-
ných na nastřílení objemu se zúčastnila 1. kola ČP 
v Hradci Králové, kde obsadila 5. místo. 

Na přelomu dubna a května se nominovala 
na svůj první SP dospělých v kyperské Larnace. 
Zde se umístila uprostřed startovního pole ze sed-
mi desítek zúčastněných střelkyň. Na první start 
mezi světovou špičkou je to velmi dobrý výsledek. 
Následovalo italské Todi, německý Suhl a sloven-
ská Trnava. Mezi tím 2. kolo ČP v Písku. Celá jarní 
sezóna byla o to náročnější, že vše musela skloubit 
s vysokoškolským studiem. Svými střeleckými 
výkony byla nominována na ME i na MS.

Mistrovství Evropy se konalo na přelomu 
července a srpna v Azerbajdžánu. Hlavní město 
Baku, ležící na pobřeží Kaspického moře, nikdy 
nemá příznivé povětrnostní podmínky ke střelbě. 
I v době závodů foukal velmi silný, nárazový vítr. 
Přesto Hana vybojovala finále, kam postupovala 
ze druhého místa po základních třech kolech. 
Ve finále obsadila výborné 6. místo.

Po úspěšném vystoupení na mistrovství Ev-
ropy přišly dva vrcholy střelecké sezóny. Prvním 
vrcholem bylo mistrovství světa konané v Mosk-

vě. Hana skvělým nástřelem 70 holubů ze 75 mož-
ných ze čtyř desítek juniorek vybojovala účast 
ve finálovém rozstřelu. Postup do finále a umís-
tění na šestém místě na MS je skvělý výsledek. 
Výborně připravené Američanky neměly konku-
renci. Hana si však na MS vytvořila nový osobní 
rekord, a tím výrazně přispěla ke 2. místu českých 
juniorek v soutěži družstev. Česká děvčata na-
stoupila ve složení Zaoralová (Kometa Brno), Šin-
delářová (ŠLS Písek), Adámková (Kometa Brno).

Druhým vrcholem konce střelecké sezóny 
bylo mistrovství České republiky 2017 v broko-
vých disciplínách konané v září v Hradci Králové. 
Zatím co ve středních Čechách vládlo babí léto, 
v Hradci celý den pršelo, bylo sychravo a padala 
mlha s minimální viditelností. I s těmito podmín-
kami si Hana Adámková, díky svým zkušenos-
tem, poradila a poprvé v životě se stala juniorskou 
mistryní České republiky ve skeetu. K tomuto 
titulu přidala ještě 2. místo v nové olympijské dis-
ciplíně skeet-mix.

Nezbývá než popřát, aby tato skvělá forma 
Haně vydržela a dokázala se nominovat na letní 
olympijské hry do Tokia 2020. Vždyť olympijská 
kvalifikace začíná již příští rok. 

Nejlepší mladá hořovická badminto-
nistka Jana Adámková přivezla z prvního 
mezinárodního turnaje nové sezóny dvě 
bronzové medaile. Turnaje evropského 
okruhu kategorie U17 v Glubcyzcich se 
zúčastnilo více než 90 hráčů a Jana tam 
byla s českou juniorskou reprezentací. 
V soutěži jednotlivců prošla hladce až 
do čtvrtfinále, kde ve dvou setech porazila 
turnajovou “dvojku”, domácí reprezentant-
ku Annu Dudu 22:20 a 21:13. V nedělním 
semifinále už potom nestačila na svoji 
reprezentační spoluhráčku Katku Zuzá-
kovou a po setech 21:17, 14:21 a 13:21 
obsadila celkové třetí  místo. Ve smíšené 
čtyřhře společně s plzeňským Janem Vik-
torou skončili také na bronzové pozici, 
když vyřadili domácí nasazený pár číslo 
čtyři, ale prvnímu nasazenému polskému 
páru už v semifinále nestačili.

Jana tak hned na začátku sezóny zú-
ročila svoji náročnou prázdninovou pří-
pravu a potvrdila to i vzápětí na elitním 
českém seniorském turnaji kategorie GP 
”A” v Benátkách nad Jizerou, kde obsa-
dila společně s další hořovickou hráčkou 
Dominikou Koukalovou dělené 5. místo. 
Nabitý zářijový program Adámkové zahr-
noval i další dva turnaje evropského okru-
hu U17 v Českém Krumlově a v Trenčíně, 
ale tam už se naší hráčce tolik nedařilo. 
Na Slovensku se také prakticky uzavřelo 
její působení v této věkové kategorii. Po-
sledním turnajem bude už jen začátkem 
listopadu Mistrovství republiky v Praze 
a v případě nominace i Mistrovství Evro-
py, které se taky v listopadu koná v našem 
hlavním městě. Všechny další turnaje Jany 
už budou pouze v kategorii U19 nebo do-
spělých.

Hořovický badminton začal v září 
v nové sportovní hale už svoji 25. sezó-
nu a po mnoha letech se nemusí potýkat 
s nevyhovujícím prostředím. Udělali jsme 
nábor nových dětí, ale pořád u nás dál rádi 
uvítáme malé a šikovné zájemce o tento 
již tradiční hořovický sport. Radost nám 
hned na úvod nové sezóny udělali na prv-
ních regionálních turnajích naši nejmladší 
hráči. Tereza Jiráková a její bratr Martin 
vybojovali na Kladně jednu zlatou a dvě 
stříbrné medaile a společně s Honzíkem 
Mikulou a Adélkou Štěpničkovou ukázali 
velkou chuť a snahu jít ve stopách svých 
úspěšných předchůdců.

Petr Koukal st.
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Bronz z Polska 
pro Janu Adámkovou

Hana Adámková mistryní 
České republiky pro rok 2017

FLORbALOVý tuRNAj MLADŠÍcH žÁKů 
se uskuteční 26. listopadu od 9 do 15 hodin. Přijďte se podívat a podpořit naše 
nejmladší naděje v domácím prostředí ve Sportovní hale Hořovice.

Aleš Růžička, sekretář oddílu Fbc Red Dragons Hořovice, z.s.

n MS Moskva Junior Česká děvčata nastoupila 
ve složení Zaoralová (Kometa Brno), Šindelářo-
vá (ŠLS Písek), Adámková (Kometa Brno).

n Hana Adámková na MS v Moskvě.


