
Bezesporu největším investičním počinem 
uplynulého volebního období je rekonstrukce 
sportovní haly, po které zoufale volaly stovky 
místních i přespolních sportovců mnoho let. 
Akce byla více než z poloviny pokryta dotacemi 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a Středočeského kraje. Z celkové ceny 58 mil. Kč 
tedy dotace činily 35 mil. Kč. 

V letošním roce město také doplatilo poslední 
splátku za objekt Starého zámku. Samotná inves-

tice do pořízení tohoto pro Hořovice významné 
historické památky činila 35 mil. Kč. Další ná-
klady si samozřejmě vyžádala výstavba Knihov-
ny Ivana Slavíka, infocentra a Muzea Hořovicka. 
Vlastní expozici muzea ovšem zaplatil Středočes-
ký kraj. Co považuji za důležité, že Starý zámek 
patří městu a stále více díky kulturním akcím 
pořádaných Městským kulturním centrem ožívá.

Vzpomeňme si, jak vypadalo okolí hořovic-
ké nemocnice před zásadní rekonstrukcí ulice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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Čas hodnocení
Čtyři roky uplynuly jako voda a stojíme opět před komunálními volbami. Pro 

vládnoucí samosprávu je toto období spíše než kampaní jakýmsi časem hodno-
cení. Tak se tedy pojďme ohlédnout za uplynulými čtyřmi roky a připomeňme si, 
zda se v Hořovicích událo něco, co jejich občanům prospívá.

n Novou halu, vybudovanou v roce 2016 a vyhovující parametrům pro soutěže mnoha sportů, využí-
vají sportovci od dubna 2017. Další fotografie haly a dalších stavebních akcí najdete na stranách 2 a 3.

K nemocnici. Nové parkoviště, které vybudova-
la společnost NH Hospital na pozemku, který 
město nemocnici darovalo, tvoří uvedená rekon-
strukce za 26 mil. Kč ideální celek.

Při mé, doufám ne poslední návštěvě Spolku 
Letná, jsem se dozvěděl, že chodníky v Tyršově 
a Klostermannově ulici považují místní za zá-
zrak. Také hotový projekt revitalizace potoka 
Stareč by v budoucnu měl zabránit neustálému 
zaplavování Letné – tedy možná další zázrak.

Pochvalu jsme na radnici slyšeli i za chod-
ník podél Příbramské ulice k sídlišti Karla Sezi-
my. Osvětlený chodník konečně udělal pro pěší 
v tomto úseku z Příbramské bezpečnou komu-
nikaci.

Středočeský kraj pomohl i s rekonstrukcí ulice 
Strmá, která byla nepříliš vzhledným mementem 
kontrastujícím s nově rekonstruovaným autobu-
sovým nádražím. A nezapomeňme ani na ulici 
Rpetskou, kde si mnozí v minulosti vyvrkli kot-
ník. Nová výstavba v uvedené lokalitě si komplex-
ní stavební úpravy rozhodně vyžádala a zklidnění 
dopravy díky navazující cyklostezce určitě obyva-
telé také přilehlých ulic jenom přivítali. 

Ve spolupráci s VAK Beroun a. s. město zre-
konstruovalo kompletně vodovodní řad v uli-
ci Nerudově a v dalších ulicích města tyto pro 
město i jeho obyvatele velmi výhodné akce po-
kračují. VAK Beroun v Hořovicích investoval 
desítky miliónů korun. Připomínám, že město je 
významným akcionářem této společnosti.

Ač se na venek příliš výrazně nejeví další 
významné kroky současné radnice, dovolím si 
je alespoň zmínit. Další rozvoj města umožňuje 
v lednu schválený nový územní plán města, měs-
to získalo majoritu v Hořovické teplárenské s. r. 
o. a smírem byly ukončeny letité spory s panem 
Otto Srpem. Obyvatelům některým ulic tak svit-
la naděje na lepší podmínky k životu. 

Podtrženo a sečteno: město získalo ve voleb-
ním období 2014 až 2018 na dotacích více než 
130 miliónů Kč a celkem proinvestovalo téměř 
293 miliónů Kč. 

Přestože víme o dalších problémech, které 
nás v Hořovicích trápí, víme jak na to. Dík pa-
tří všem, kteří za výše uvedeným úspěchy stojí 
– radním, zastupitelům, úředníkům, podnika-
telům, ale i všem Hořovákům, kteří nechtějí jen 
kritizovat.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), 
starosta města Hořovice

n Rekonstrukce nebo dostavba sportovní haly byla stále tíživějším problémem mnoha let. 

n 2014 - 2018

n získané dotace  130 milionů kč
n Proinvestováno 293 milionů kč
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n areál starého zámku

n Na jaře tohoto roku došlo k obnově vstupní brány, pořízení informačního a orientačního systému, rovněž byla zahájena rekonstrukce další části hospo-
dářského křídla jako zázemí pro rozvoj Střediska volného času dětí a mládeže Domeček. Na snímku vlevo původní stav, vpravo současná podoba.

n V areálu Starého zámku bylo na jaře 2017 otevřeno Muzeum Hořovicka a do adaptovaných prostor bývalé konírny se přestěhovala nejen Městská 
knihovna Ivana Slavíka, ale také Informační centrum. Na snímku vlevo původní stav, vpravo současná podoba.

n rekonstrukce a dostavba sportovní haly

n Rekonstrukce nebo dostavba sportovní haly byla stále tíživějším problémem mnoha let.Novou halu, vybudovanou v roce 2016 a vyhovující parametrům 
pro soutěže mnoha sportů, využívají sportovci od dubna 2017. Na snímku vlevo původní stav, vpravo současná podoba.
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n rekonstrukce ulic, výstavba cyklostezek

n Celková rekonstrukce ulice K Nemocnici navazuje na (zásluhou vedení nemocnice) vybudované parkoviště u nemocnice.

n Celková rekonstrukce ulic Strmá (foto vlevo nahoře) a Nerudova (foto vpravo nahoře) zahrnuje ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Beroun, a. s., 
také výměnu rozvodů vody (vč. domovních přípojek) a položení nového kanalizačního potrubí. Podobným způsobem v současnosti probíhá rekonstrukce 
ulic Dlážděná a Vilová.

n Zřízení cyklostezky do Rpet přispívá k „samohybným“ dopravním 
a sportovním způsobům pohybu v okolí města. Výstavba cyklostezky podél 
Červeného potoka do Kotopek a dále do Praskoles se připravuje.

n Vybudování nových chodníků v Tyršově (foto vlevo nahoře) ulici a Příbramské (foto vpravo nahoře) přispělo k bezpečnosti chodců a větším ohledům 
ke „slabším účastníkům silničního provozu“, což je nosným programem vedení radnice i do dalších let. Chodník v Tyršově (foto vlevo dole) je částečně vyne-
sen na konzolách nad řečištěm Červeného potoka.
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Je půl hodiny před koncertem, hu-
debníci jsou již na pódiu, ladí nástroje 
a chystají se některé z připravených skla-
deb přehrát. co dalšího jste museli před 
vystoupením stihnout?

Srpnové koncerty na radnici začínají vždy 
v pět hodin odpoledne. S těmi, kteří mohou, 
se scházíme už ve čtyři, abychom na podiu 
postavili aparaturu. To se snažíme zajistit co 
nejdříve, abychom mohli před koncertem 
udělat zvukovou zkoušku a ještě si některé 
skladby přehrát, než přijdou posluchači.

kdo vybírá skladby, které si zahrajete 
těsně před vystoupením?

Na to se ptám především zpěváků. V ar-
chivu máme mnoho skladeb, do programu se 
snažím vybírat i ty, které se dlouho nehrály. 
Repertoár koncertů máme připravený přibližně 
měsíc před jejich konáním. V této době začínají 
i zkoušky.

ve vašem repertoáru je výhradně de-
chová hudba?

Mám raději, když jsou do programu kromě 
klasické „dechovky“ (polky, valčíky) zařazené 
i skladby z oblasti populární hudby.  Podob-
ně stavěl programy pan Bohumil Vojíř a chtěl 
bych v tom stylu pokračovat. Při třetím srpno-
vém koncertu na radnici zazněly i dvě operetní 
skladby.

kde a jak často zkoušíte?
V sále radnice, kde máme radou odsouhla-

n Srpnové koncerty Hořovické muziky se uskutečnily v sále radnice. 

Hořovický orchestr hraje polku i operetní skladby

sený pronájem sálu. Zkouší se jednou za dva 
týdny, někdy každý týden.

v loňském roce se srpnové koncerty 
konaly ve společenském domě, z jakého 
důvodu?

Důvodem změny místa byly stavební práce 
na radnici. Letos jsou již hotové, koncerty se 
sem mohly vrátit.

na jakých dalších místech Hořovická 
muzika vystoupila? kde si vaše písničky 
lidé mohou dále poslechnout?

Například v dubnu jsme hráli pro hořovic-
ký Domov Na Výsluní, v červnu v areálu ho-
řovického Starého zámku a poslední srpnovou 

sobotu ve Zbiroze. Dne 22. září budeme hrát 
v Lochovicích, 13. října na Cibulovém jarmar-
ku, 28. října v Žebráce na oslavě výročí repub-
liky a 6. prosince opět pro hořovický Domov 
Na Výsluní ve Společenském domě.

Jakou skladbou zahájíte dnešní koncert?
Dnes začínáme pochodem Okolo Vyše-

hradu. Touto skladbou jsme často začínali 
i za pana Bohumila Vojíře.

co byste rád pověděl na závěr?
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si nás 

přišli poslechnout i v horkých letních dnech a chci 
je ujistit, že se budeme snažit, aby se jim hudba 
v podání Hořovické muziky stále líbila. (rak)

Srpnové koncerty Hořovické muziky už řadu let patří k letnímu potěšení všech, kteří mají rádi dechovou hudbu. Letos si 
trojici koncertů mohli lidé užít opět v sále hořovické radnice. Přinášíme postřehy z toho prostředního, který se uskutečnil 
ve čtvrtek 16. srpna. Vedoucí orchestru Ondřej Andrle nám přiblížil, jak se kapela na koncerty připravuje.

n Zleva: Jaroslava Fialová a Ondřej Andrle.

n Zpěváci František Patera a Dáša Maříková.

n Lidé si přišli poslechnout Hořovickou muziku i v horkých srpnových dnech. 4x foto: rak
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Hořovická heligónka oslavila lidovou hudbu

Tradiční festival Hořovická heligónka 
vstoupil do páté desítky. V sobotu 18. srpna 
se v hořovickém Společenském domě usku-

tečnil 41. ročník tohoto ob-
líbeného hudebního setká-
ní. Představilo se na něm 
osmnáct účinkujících a dva 
hosté. Lidovou hudbu v je-
jich podání si přišlo po-
slechnout 260 návštěvníků.

Festival začal v deset ho-
din dopoledne. Pořadem 
provázel Karel Vydra, který 
přizval k moderování svého 
vnuka Martina Mikla. Hned 
v úvodu Karel Vydra pozval 
na podium starostu města 
Hořovice Jiřího Peřinu a ře-
ditele Městského kulturní-
ho centra Přemysla Landu. 
„Žijeme v době, kdy lidé 
utíkají do virtuální reality. 
Sedí u počítačů, ladí facebooky a instagramy, 
neumějí se setkávat. Děkuji, že jste přišli, že 
jste podpořili tuto akci,“ prohlásil starosta Jiří 
Peřina. Kromě toho se návštěvníkům omluvil 
za stavební práce na fasádě Společenského 
domu, které akci ale nijak neomezily. Ředi-
tel MKC Přemysl Landa pozval návštěvníky 

na prohlídku města i areálu Starého zámku, 
kde se kromě Informačního centra nachází 
i Galerie a Muzeum Hořovicka.

Pak už se na podiu rozezněly tóny heligó-
nek i hlasy zpěváků. Akci zpestřily svým vy-
stoupením kapely Kladenská heligónka a Li-
berečtí harmonikáři. Obě skupiny stejně jako 
účastníci přehlídky zahrály lidem i na zahradě 

Společenského domu. Zde se mohli všichni 
občerstvit.

Součástí akce byla výstava historických 
i nových modelů heligónek a akordeonů firmy 
Delicia accordions s.r.o.

Hudební festival provázela soutěž o cenu 
diváka. Nejoblíbenějším hráčem se stal Ladi-
slav Beran, na druhém místě byla Iveta Kry-
nesová a třetí příčku obsadili manželé Marie 
a Pavel Fišerovi. 

Každý účastník si domů odvezl účastnický 
list a suvenýry. Vítězové navíc získali dárkový 
poukaz na výrobky zmíněné hořovické firmy 
Delicia accordions s.r.o. Hudební setkání pod-
pořil Středočeský kraj.  (rak)

n Dlouholetý účastník přehlídky Ladislav Be-
ran (vlevo) se v letech 2014 a 2015 umístil 
na třetím místě. V letech 2016 a 2017 byl druhý 
a letos mu právem patří místo první. Diváci mu 
poskytli nejvyšší počet hlasů. Na snímku mu 
gratuluje moderátor Karel Vydra.

n Manželé Pavel a Marie Fišerovi patří ke stá-
licím přehlídky. Navíc se na jedné z nich sezná-
mili. Letos se stejně jako loni umístili na třetí 
příčce.

n Paní Iveta Krynesová vystupovala na Hořo-
vické heligónce poprvé. Divákům se tolik líbila, 
že hned při své premiéře získala druhé místo. 
Cenu jí předává ředitel MKC Hořovice Přemysl 
Landa.

n 41. ročník Hořovické heligónky navštívilo dvě stě šedesát diváků. Program sledovali v sále i zahra-
dě Společenského domu. Foto: (rak)

n soutěž o cenu diváka

1. Ladislav Beran 
2. Iveta Krynesová
3. Marie a Pavel Fišerovi

n nejoblíbenější hráči

n Přehlídku Hořovická heligónka slavnostně zahájili starosta Ho-
řovic Jiří Peřina (vpravo) a ředitel Městského kulturního centra 
Hořovice Přemysl Landa. Foto: (rak)



Poslední srpnovou sobotu se 
zahrada Společenského domu 
zaplnila dětmi i jejich rodiči. 
Hned v úvodu Zábavného 
odpoledne, které připravil 
Mikroregion Hořovicko, se 
dětí ujal klaun Fíla. Svižný 
program plný hudby, tance 
a soutěží si kromě chlapců 
a děvčat užili i tatínkové, kteří 
na pódiu předvedli své doved-
nosti. Pak už Fíla předal mikrofon 

zástupcům města, kteří přítomné 
přivítali. Slova se ujali místosta-
rosta Hořovic a předseda Mikro-
regionu Hořovicko Ondřej Va-
culík i starosta města Jiří Peřina. 
„Mikroregion Hořovicko sdružu-
je přes dvacet obcí. I ty nejmenší 
obce mají stejné možnosti, jako ty 
velké,“ konstatoval místostarosta 
města a předseda Mikroregionu 
Hořovicko Ondřej Vaculík s tím, 
že všechny obce si půjčují party 

stan, stoly se židlemi i skákací 
hrady. Starosta města Jiří Peřina 
připomněl, že Mikroregion Ho-

řovicko sídlí na hořovické 
radnici a že ho město pod-
poruje.

Zmíněné skákací hrady 
i party stan si lidé užili i při 
zahradní slavnosti Mik-

roregiou. Hrady byly v obležení 
dětí po celou dobu akce a v party 
stanu se konala výtvarná dílna. 

S dětmi zde vyráběli zástupci 
Tvořivého ráje i starostka Březové 
Martina Nedvědová s dcerou.

Na akci se představili i hořo-
vičtí profesionální hasiči se svou 
nejmodernější technikou. „Při-
vezli jsme cisternovou automo-
bilovou stříkačku, kterou jsme 
získali před měsícem. Dva týdny 
je v provozu a už jsme s ní vy-
jeli na několik desítek výjezdů,“ 
konstatoval jeden z hořovických 

hasičů. Svůj vůz přistavila i Měst-
ská policie Hořovice. V závěru 
setkání vystoupil zdický Dixie-
land Band. Jejich skladby si přišli 

poslechnout nejen Hořovičtí, ale 
i příznivci kapely.  Setkání po-
mohly zajistit Technické služby 
města. (rak)

zprávy
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n  Jubilanti hořovického domova na výsluní

n Paní Soňa Štochlová oslavila 23. července 80. narozeniny, pan Antonín Hnízdil oslavil 2. srpna 90. narozeniny a paní Antonie Klimtová 
16. srpna oslavila 85. narozeniny. Všem klientům Domova Na Výsluní gratulujeme.

n Mikroregion Hořovicko pořádal Zábavné odpoledne. Akce se konala 
v zahradě Společenského domu.

Na setkání s Mikroregionem hasiči přivezli nejmodernější techniku

n Zcela vlevo místostarosta Hořovic a předseda Mikroregionu Hořovicko 
Ondřej Vaculík s hořovickými profesionálními hasiči. 

n Ve druhé části setkání si lidé mohli poslechnout skladby oblíbené kapely 
Dixieland Band Zdice. Foto: (rak)
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Poberouskou skupinu Třehusk 
mohli lidé v Hořovicích slyšet už 
několikrát. Například ve Společen-
ském domě nebo při Cibulovém 
jarmarku. V neděli 26. srpna tato 
kapela hrála na nádvoří Starého 
zámku, kde uzavřela letní festival 

Hořovické kulturní léto. Miloslav 
Frýdl z Třehusku ještě před koncer-
tem prozradil, že památky obdivu-
je už od dětství, kdy pročítal kni-
hy o hradech, zámcích a tvrzích. 
O tom, že se v Hořovicích nachá-
zejí dva zámky, věděl už jako ško-
lák. Co ale prozradit nemohl, s ja-
kým repertoárem kapela a festival 

přijela. „Nikdy nepřipravujeme se-
znam skladeb dopředu. Repertoár 
řešíme až na místě podle typu pu-
blika, jak reaguje, jak vnímá, jak 
je naladěné. Začínáme průřezem 
pražských a lidových písniček, pak 
přidáváme další skladby. Třeba 
i vojenské nebo vodácké,“ vysvětlil 
kapelník Třehusku Miloslav Frýdl 
těsně před tím, než kapela publiku 
nabídla dvouhodinové vystoupení, 
při kterém se bavili diváci i muzi-
kanti.

Od červa do srpna se na ná-
dvoří hořovického Starého zámku 
vystřídala řada hudebních skupin, 
které nabídly mnoho žánrů. De-
chovou hudbu zde vystřídal lehký 
rock a beat, nechyběl ani swing 
a jazz.  (rak)

Skupina Třehusk přizpůsobila repertoár náladě diváků

n V závěru Hořovického kulturního léta na nádvoří Starého zámku 
vystoupila kapela Třehusk. Foto: (rak)

Více než dvě stovky ná-
vštěvníků přilákal program 
Hradozámecké noci, která 
se konala v sobotu 25. srpna 
od 18 hodin v hořovickém 
areálu Starého zámku. 

Pořadatelé, kterými byli zá-
stupci Muzea Hořovicka, při-
pravili zábavu pro malé i velké 
návštěvníky. Hned po zahájení 
akce se na nádvoří rozevřela opo-
na a děti i jejich rodiče sledovali 
pohádku loutkářů Malé scény 
Čertův tanec. Loutkáře po dvou 
hodinách vystřídali hudebníci 
Plzeňského žesťového kvintetu, 

kteří odehráli koncert k výročí 
republiky. Kromě Muzea Hořo-
vicka si ve vedlejší galerii mohli 
lidé prohlédnout obrazy Václava 
Šestáka a Matěje Šestáka. Pozvá-
ní na akci přijali zdičtí vojenští 
historici a zástupci Hvězdárny 
Žebrák. I oni měli návštěvníkům 
co nabídnout. Zdičtí ve svém sta-
nu představili vojenskou výstroj 
a výzbroj  z první světové války 
a hvězdáři ze Žebráku poskytli li-
dem mnoho zajímavostí o nebes-
kých úkazech. Zpestřením byly 
i soutěže pro děti a nechybělo ani 
občerstvení. (rak)

n Po loutkovém představení čekala na děti další zábava. 

Hradozámecká noc: divadlo, koncert i hvězdáři

n Večerní setkání připravili zástupci Muzea Hořovicka. n Hradozámeckou noc navštívilo přes dvě stě diváků. Foto: (rak)
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komunální volby

Dokázali jsme, že to dokážeme!
Dokažme společně více!

A6 brr CSSD.indd   1 8/15/18   11:45 AM

    
   Jan Rogos

51 let, project manager

   Ing. Petr Karban

 51 let, podnikatel, zastupitel 

  Pro snížení dopravní zátěže na architekturu a obyvatele našeho 
města je naprosto zásadní zahájení výstavby východního obchvatu 
a následné uzavření centra pro tranzitní nákladní přepravu. Pro za-
jištění finančních prostředků a brzkou realizaci obchvatu, nabízíme 
úzkou spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.
  Budeme prosazovat včasné a především kompletní zveřejňování 
materiálů a informací týkajících se jednání zastupitelstva na webo-
vých stránkách města. Upravíme čas konání zastupitelstva tak, aby 
bylo přístupno i déle pracujícím občanům a nadále trváme na poři-
zování videozáznamu z tohoto jednání. Jako opravdu důležité vidí-
me jmenovité zaznamenávání výsledků hlasování jednotlivých za-
stupitelů, přičemž argument takzvané kolektivní odpovědnosti, je 
pro nás v tomto případě rozhodně nepřijatelný.
  S případným pokračováním hořovické skládky budeme souhlasit 
pouze za předpokladu, že dojde ke striktnímu dodržování provozní-
ho řádu a navýšení oplocení areálu, z kterého uniká velké množství 
odpadu do okolí. Využívat skládku by pak vzhledem k omezené ka-
pacitě měly pouze a výhradně obce hořovického regionu.

www.anohorovice.cz | www.facebook.com/anohorovice

PRIORITY HNUTÍ ANO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Vážení 
spoluobčané, 

dovolte pár vět, 
proč kandidujeme 
do letošních komu-
nálních voleb v Ho-
řovicích. 

My, kteří jsme 
se rozhodli kandi-
dovat jako politic-
ké hnutí Nestraní-
ci, máme společný 
cíl, který nás dal 
dohromady, a to zlepšit život v našem městě. Město je 
jako organismus, jako tělo, o které je potřeba se starat, 
šatit je a je-li nemocné léčit, a když je ohroženo, tak jej 
bránit. Proto nyní nebudu vyjmenovávat a slibovat, co 
vše v rámci programu uděláme nebo změníme, protože 
jako řádní hospodáři a správci města uděláme přesně to, 
co bude potřeba. Konkrétnější budeme v našich předvo-
lebních letácích. Ale jedno Vám jako lídr naší kandidátky 
mohu slíbit, že Vaše hlasy a naše mandáty nikomu ne-
prodáme za třicet stříbrných…. Prosím, jděte k volbám, 
dejte svůj hlas a podílejte se tak na směrování našeho 
města ke kvalitnímu životu podle Vašich představ. Bude-
me rádi za Vaše hlasy pro nás nebo preferenční kroužek 
pro kohokoli z nás.

Děkujeme
   S úctou Mgr. Petr Bakule
   Lídr kandidátky Nestraníci

Výbor ZO KSČM Hořovice zve občany ke komunálním
volbám, ve kterých Vaše hlasy rozhodnou o rozvoji
města na další čtyři roky. 

KSČM je schopna spolupracovat se všemi, kteří mají
opravdu zájem na zlepšování podmínek ve městě bez
ohledu na jejich politickou příslušnost. 

CHCEME PROSAZOVAT: 

• Hospodaření pod kontrolou veřejnosti 

• Rozvoj města bez nadměrného zadlužení 
a hospodárného využívání finančních prostředků 

• Vstřícnost k názorům občanů

• Organizovat názorové ankety občanů na důležité 
a velké investiční akce města 

• Působit na zlepšování stavu komunikací a chodníků

• Zlepšení odpovědnosti pracovníků MU 
za přebírání městem zadaných práci 

• Naplnění záměru východního obchvatu města

Děkujeme za Vaše hlasy

ZO KSČM 
Hořovice
ZO KSČM 
Hořovice
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Vážení Hořovičáci,

všichni máme rádi naše město a všichni chceme, aby se roz-
víjelo. Našimi prioritami  pro další volební období jsou mimo
jiné*: 

• Revitalizace náměstí na základě projektu architektů se
zapojením veřejnosti při jeho konečném výběru.
Nechceme mrtvé centrum Hořovic!

• Sídliště jsou v řadě měst  hezké místo pro život. Jen to
chce investovat do infrastruktury, hřišť a parkové úpravy.
Višnovka i Západní sídliště investice potřebují jako sůl.

• Oprava silnic a chodníků nesmí intenzivně probíhat jen
před komunálními volbami. Je třeba vytvořit transpa-
rentní seznam komunikací podle jejich stavu a postupně
je od těch nejhorších začít opravovat.

Hořovice prostě mají navíc!!!
Dovolujeme si Vás proto pozvat ke komunálním volbám
v říjnu tohoto roku a nabídnout Vám rozumnou alternativu.
Nabízíme Vám pravici!

*S kompletním programem ODS Vás seznámíme v následujících týdnech.

Hořovice mají navíc!!!

facebook.com/odshorovice
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Hnutí nezávislýcH 
za Harmonický rozvoj 

obcí a měst 
Prvních pět kandidátů 

- a pět nejdůležitějších programových bodů

4 větší ohled ke slabším účastníkům silničního 
     provozu: chodníky, přechody…
4 rozvoj technických služeb: Hořovice krásnější
4 sběrný dvůr = větší pořádek ve městě
4 výstavba obecních bytů – posílení sociálních jistot
4 více žen ve vedení města  

K volbám do zastupitelstev 
obcí 2018

Právo volit zastupitele obcí mají občané ČR i jiného člen-
ského státu Evropské unie, kteří alespoň  druhý den voleb 
dosáhli věku nejméně 18 let a jsou ve dnech konání voleb 
v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Pro občany ČR vedou 
obecní úřady tzv. Stálý seznam voličů (každý volič si může 
v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je ve stálém 
seznamu zapsán).

Občané jiného členského státu Evropské unie mohou 
hlasovat pouze za podmínky, že požádali o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů. Dodatek stálého seznamu 
voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou občany jiného 
členského státu EU, jsou v obci přihlášeni k trvalému nebo 
přechodnému pobytu a sami požádali o zápis do dodatku 
stálého seznamu (Dodatek je veden pouze pro volby do zastu-
pitelstva obce). Občan jiného členského státu EU, který do-
sud nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
a hodlá volit v obecních volbách konaných ve dnech 5. a 6. 
října 2018, musí požádat o zápis nejpozději ve středu 3. říj-
na 2018 do 16:00, kdy se uzavírají oba dva seznamy.

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský 
průkaz!

Další informace ohledně doby a konání voleb čtenáři na-
jdou na internetových stránkách města www.mesto-horovi-
ce.eu a v říjnovém vydání Hořovického Měšťana.
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 4. července 2018

n Rada schvaluje program jedná-
ní uvedený na pozvánce.
n Rada souhlasí s rozšířením 
skládky odpadů Hořovice – Hrá-
dek s podmínkou, že nebude na-
vyšována kóta konečné rekulti-
vace skládky nad povolenou kótu 
konečné rekultivace etapy č. III 
a rozšíření bude provedeno plošně 
ve stávajícím prostoru kompostár-
ny a biodegradační plochy. S touto 
podmínkou zaslat závazné stano-
visko Krajskému úřadu Středočes-
kého kraje.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 25. července 2018

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje 
nový organizační řád Městského 
úřadu Hořovice, a to s platností 
od 1. 8. 2018.
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2018 ve znění rozpočtového 
opatření č. 6, a to v plném rozsahu 
s tím, že toto schválené rozpočtové 
opatření předloží jako dílčí rozpoč-
tové opatření pro informaci na nej-
bližším jednání Zastupitelstva měs-
ta Hořovice.
n Rada města Hořovice neschva-
luje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hořovice v požadované výši 
70 000,- Kč fotbalovému klubu FK 
Hořovice z.s.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí konání veřejné akce „S lidmi, 
o lidech, pro lidi“, která se uskuteč-
ní dne 22. 9. 2018 od 7:00 do 19:00 
hodin u kostela na Palackého ná-
městí v Hořovicích, přičemž tento 
prostor je pro účely této veřejné 
akce poskytován bezplatně.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu spá-
dové oblasti mateřské školy s obcí 
Otmíče.
n Rada souhlasí se zněním dodat-
ku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpra-
cování územní studie Nad Statkem 
a Hvozdecká, kdy dodatek mění 
znění smlouvy o dílo v bodě č. 4 
tak, že termín dokončení a předání 
díla je stanoven tímto dodatkem 
nejpozději do 31. 12. 2018. Důvod 

prodloužení termínu je z důvodu 
zjišťování průběhu podzemního 
vedení hlavního přivaděče vodovo-
du Želivka.
n Rada se seznámila se záměrem 
výstavby bytového domu v ulici 
Nádražní včetně stanoviska úřa-
du územního plánování k tomuto 
záměru a nedoporučuje schválit 
záměr uzavření smlouvy na vyhra-
zené 3 parkovací místa před Spo-
lečenským domem Hořovice pro 
účely užívání bytového domu o 12 
– ti bytových jednotkách.
n Rada se seznámila s povinnost-
mi samosprávy po dobu trvání 
povodňových stavů vyplývajících 
ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona 
o vodách a souhlasí s pořízením 
povodňového plánu včetně poří-
zení hlásných zařízení na tocích 
v rámci obce s rozšířenou působ-
ností a schvaluje přípravu a podání 
žádosti o dotaci z OPŽP na projekt 
Digitální povodňový a lokální vý-
stražný systém pro město a ORP 
Hořovice. 
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organiza-
cí města Hořovice, které byly pro-
vedeny ve II. čtvrtletí 2018. 
n Rada souhlasí s odstraněním 
druhé plynové přípojky do objektu 
Společenského domu v Hořovi-
cích. 
n Rada prozatím nesouhlasí se 
zahájením přípravných prací na re-
konstrukci objektu MMŠ č. p. 602. 
Na tyto práce nejsou v rozpočtu 
města pro tento rok vyčleněny 
žádné finanční prostředky. Rada 
předpokládá, že situaci s potřebou 
rekonstruovat objekt mateřské 
školy v Jiráskově ulici budou řešit 
zastupitelé zvolení v podzimních 
komunálních volbách.
n Rada města na základě výběrové-
ho řízení „Výstavba sběrného dvora 
města Hořovice – dodávka vybave-
ní“ projednala závěry hodnotící ko-
mise a rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče MEVA 
– TEC s.r.o., Chelčického 1228, 
413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 
62742051, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. Společnost MEVA - TEC 
s.r.o. požaduje za vybavení sběr-
ného dvora 1 399 300,00 Kč bez 
DPH, tj. 1 693 153,00 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada pověřuje pana starostu 
podpisem oznámení o výběru do-
davatele.
n Rada vzala na vědomí informa-
ci o nové možnosti financování 
z Operačního programu životní 
prostředí formou dotace a zvýhod-

něné zápůjčky.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které zpracuje společnost Global-
Geo, s.r.o., za celkovou cenu 
87.919 Kč vč. 21 % DPH, inženýr-
sko-geologické průzkumy k Lávce 
přes Červený potok u koupaliště, 
k mostu v ulici Svatý Jan přes ná-
hon a k mostu přes Tihavský po-
tok. 
n Rada bere na vědomí záměr spo-
lečnosti Starnet, vybudovat na zá-
padním sídlišti optickou síť. 
n Rada souhlasí se zněním zadáva-
cí dokumentace k podání nabídky 
a jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění pro veřejnou zakázku 
„Snížení energetické náročnosti 
Společenského domu v Hořovi-
cích – vícepráce“ na stavební práce 
zadávané dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: členo-
vé – Mgr. Helena Plecitá, Bc. Mi-
chal Hasman MPA, Ing. Milan 
Šnajdr, Ing. David Grunt, Ing. Petr 
Karban, náhradníci – 1. náhrad-
ník Monika Božková, 2. náhradník 
Ondřej Vaculík, 3. náhradník Ro-
man Jetel, 4. náhradník Ing. Mar-
cela Abrhámová, 5. náhradník Mi-
loslav Jelínek. 
n Rada projednala zprávu o změ-
ně nákladů na realizaci stavby, 
vzniklé v průběhu výstavby akce 
nazvané „Rekonstrukce komuni-
kace v ulici K Nemocnici v Hořo-
vicích“ a v tomto smyslu rozhod-
la o vypsání výběrového řízení, 
zadaného jako jednací řízení bez 
uveřejnění. 

n Rada souhlasí s uzavřením ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Kotope-
ky příspěvkové organizaci Do-
mov Na Výsluní, Hořovice ve výši 
5.000,- Kč na poskytování sociál-
ních služeb v r. 2018.
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit prodej části po-
zemku parc. č. 2331/22 o výměře 
cca 150 m2 v k. ú. Hořovice. 
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu se společností ČEZ Distri-
buce, a. s., spočívající v umístění 
stavby kabelového vedení nízkého 
napětí a pilíře na pozemku parc. č. 
2320/1 v k. ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
činí cca 1 bm a výše jednorázové 
odměny bude činit včetně DPH 
1.000,- Kč. 
n Rada souhlasí se zněním ná-
jemní smlouvy, podle které město 
pronajme příspěvkové organizaci 
Městské sportovní centrum Ho-
řovice pozemek parcelní č. 122/20 
s objektem občanské vybavenos-
ti - provozním objektem teniso-
vých kurtů (tenisovou klubovnou) 
včetně vnitřního vybavení za úče-
lem provozování tohoto objektu. 
Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou, nájemné činí 30.000,- Kč + 
základní sazba DPH ročně. 
n Rada souhlasí s přidělením uvol-
něného sociálního bytu č. 14 (o vel. 
44 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, a to do 28. 2. 2019.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navrhovanou verzi prostor a návrh 
využití  budovy kina.

n 1. a 2. 9. MUDr. Leonid Myn-
ko, Plzeňská 32/22, Beroun, tel.: 
311 513 313  
n 8. a 9. 9. MUDr. Ekaterina Ru-
movskaya, Plzeňská 32/22, Be-
roun, tel: 311 513 313
n 15. a 16. 9. MUDr. Monika Rů-
žičková, Čs. Armády 895 Zdice, 
tel: 311 685 674
n 22. a 23. 9. MUDr. Zalina Sozie-

va, Havlíčkova 1732/3, Beroun, tel: 
727 836 818
n 28. 9. MUDr. Antonín Spal 
K Nemocnici 1106, Hořovice, tel.: 
311 559 813
n 29. a 30. 9. MUDr. Marcela Sr-
pová, Fűgnerova 389, Alba, Hořo-
vice, tel.: 311 512 119
Pohotovostní služba je v době 
od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

Vítání občánků se blíží
V sobotu 29. 9. 2018 se bude konat na hořovickém zámku „Ví-

tání nových občánků města Hořovice“. Pokud budou mít rodiče 
zájem se akce zúčastnit, mohou se v předstihu přihlásit u J. Šrám-
kové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Čas 
akce bude upřesněn na pozvánce, kterou obdrží přihlášení rodiče.
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Městská policie Hořovice - červenec 2018
8 Dne 2. 7. ve 20:00 hod bylo na tel. linku MP přijato oznámeni 
o dopravní nehodě na Náměstí Boženy Němcové, Hořovice, kdy 
osobní vozidlo narazilo do lampy veřejného osvětlení a z místa ujelo. 
Strážníci okamžitě začali prohledávat okolní ulice a na cyklostezce 
směr Osek nalezli nabourané vozidlo i s osádkou.  Celou věc násled-
ně předali PČR.
8 Dne 21. 7. ve 20:40 hod na žádost operačního důstojníka PČR vy-
jela hlídka MP ul. Masarykova k fyzickému napadení mezi hosty re-
staurace. Po zklidnění situace a prvotním ošetření napadené osoby, 
byla celá věc předána hlídce OOP Hořovice k dalšímu řešení.
8 Dne 27. 7. ve 13:50 hod byla v ul. Jílová strážníky  odchycena zjev-
ně zmatená srna. Následně byl vyrozuměn zaměstnanec  Záchranné 
stanice živočichů – Rokycany, který si srnu odvezl.
8 Dne 31. 7. ve 23:50 hod si hlídka na kruhovém objezdu v ulici 
Masarykova povšimla muže jedoucího na kole. Z jeho jízdy již bylo 
patrné, že kolo řádně neovládá a následně z něho padá. Z tohoto 
důvodu muže strážníci zastavili a vyzvali ho k prokázání totožnos-
ti k provedení orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu. Tato byla pozitivní s výsledkem 3,23 promile. Celá věc dále 
řešena hlídkou PČR. 

Světla Dardová, velitel MP Hořovice

n reakce společnosti ave cz

Společnost AVE CZ provozuje skládku odpadů na základě nájemní 
smlouvy uzavřené s vlastníkem skládky – městem Hořovice a na zákla-
dě platného integrovaného povolení. V roce 2017 se naše společnost 
v souvislosti s nepřijetím novely zákona o odpadech rozhodla zahájit 
kroky k prodloužení životnosti této skládky. Zpracovali jsme projekt 
a nechali jsme jej posoudit v rámci posuzování vlivů na životní prostře-
dí, tzv. EIA. Tento záměr prošel bez jediného negativního stanoviska ze 
strany veřejnosti, a to v květnu 2018. 

Maximální povolená kóta skládky je nejvyšší výška, kterou skládka 
bude mít po provedené rekultivaci. Tuto kótu společnost AVE dodrží. 
Uložený komunální odpad díky biodegradabilním procesům klesne. 
Jako jeden z největších provozovatelů skládek v ČR máme s tímto po-
stupem více než třicetileté zkušenosti.

K večerním návozům odpadů na skládku dochází, a to pouze vozi-
dly společnosti AVE, a zcela v souladu s povolením od krajského úřadu. 
Příjem všech odpadů ukládaných do skládky probíhá v souladu s pro-
vozním řádem skládky a zákonem o odpadech. Dle platné legislativy je 
vedena přesná evidence odpadů přes vážní systém. 

Samotné rozšíření skládky je zamýšleno v rozsahu současného areá-
lu, nikoliv mimo jeho oplocení. Celý areál je určen k nakládání s odpa-
dy, mimo areál skládku rozšířit neplánujeme. 

V případě jakýchkoliv připomínek k provozu skládky jsme rádi 
k dispozici. 

Pavla Ivácková
tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Poroste kopec u Hořovic až do nebe?
V červnu letošního roku totiž podala společnost AVE CZ odpadové hos-

podářství s.r.o. stavebnímu úřadu v Hořovicích žádost o rozšíření a navýšení 
městské skládky. Asi skoro každý občan Hořovic dnes ví, že podle provede-
ného měření je skládka již přeplněná, jsou ní i odpady, které tam asi vůbec 
nepatří, podstatnou část odpadů tvoří odpad z Plzně a její stavebním povole-
ním určená výšková kvóta přesahuje již dnes maximální povolenou hranici. 
Mám podezření, že je skládka provozována v rozporu s uzavřenou smlouvou 
a provozním řádem, navážení odpadu probíhá i v době, kdy na váze není 
přítomná žádná obsluha. Díky nedostatečně oplocenému a zajištění dochá-
zí za větrných dnů k uvolňování polétavého odpadu, který zamořuje široké 
okolí a v době dešťů vytéká ze skládky tmavě zbarvená tekutina. Dochází 
tedy dlouhodobě k nadměrnému zhoršení životního prostředí v okolí sklád-
ky a na přilehlých pozemcích. Již několik let upozorňuji radní a zastupitele 
na mé podezření, že prostředky odváděné za ukládání odpadu do rozpočtu 
města společností AVE dlouhodobě neodpovídají rychlosti s jakou je skládka 
naplňována. Je naprosto tristní, že městský úřad dosud nikterak nekontro-
loval množství ukládaného odpadu a spoléhá se pouze na údaje poskytnuté 
provozovatelem skládky a tedy na údaje objektivně neověřené a neověřitelné. 
Město sice opakovaně přislíbilo zřízení komise, která by se těmito skutečnost-
mi zabývala, ale to se bohužel dosud nestalo a obávám se, že ani za současné-
ho vedení se to již nestane. Kapacita skládky by se podle žádosti AVE měla 
navýšit o 112 000 m3, což je možné pouze za předpokladu zvýšení současné 
maximální výšky skládky. Vzhledem k souvisejícímu ochrannému pásmu 
sousedícího letiště to však není možné a dojde tedy s největší pravděpodob-
ností pouze k plošnému rozšíření skládky, ale a při současném tempu plnění 
skládky by toto rozšíření vystačilo kapacitně sotva na jeden rok. Jako zastu-
pitel města proto nemohu podpořit společností AVE požadované poskytnutí 
pozemků města na vybudování další etapy skládky za stávající praxe. Skládka 
nesmí v budoucnu zatěžovat naše životní prostředí, její provoz nesmí navo-
zovat podezření z nekontrolovaného navážení odpadu a hlavně provozování 
skládky musí sloužit pouze a výhradně občanům a firmám v našem regio-
nu. Město by nemělo souhlasit s navážením plzeňského odpadu a ani s na-
vážením odpadu jiných měst mimo náš region. V tomto směru rozhodně 
neobstojí ani běžně používaný argument o přínosu pro obec v získávání fi-
nančních prostředků, neboť ty budou vzhledem k omezené kapacitě skládky 
vždy stejné a pouze jinak rozložené v čase. Pro občany našeho regionu je však 
skutečnost, jestli budou moci vyvážet odpad rok nebo 5 let naprosto zásadní.

Ing. Petr Karban Hnutí ANO

začněte nový školní rok 
s bojovým uměním taekwon-do!

Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool otevírá 
další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění 
taekwon-do! Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, minulý 
rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mi-
strovství České republiky.

V letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže, ko-
naném v červnu, jsme se opět umístili jako nejlepší, s celkovým ziskem 
29 zlatých medailí. Tentokrát zde závodilo rekordních 210 účastníků 
bojujících za pět středisek, mezi nimiž své ocenění získala i Eliška 
Fuxová, cvičící v Hořovicích, v podobě stříbrné medaile ze sportov-
ního boje a jedné bronzové medaile za sestavy. Další z hořovických 
studentů, Barbora Smrčinová, se umístila na třetí příčce v disciplíně 
sportovní boj, a se zcela stejným úspěchem se domů vraceli Daniel Vl-
ček a Adam El-Dunia. Všem děkujeme za jejich cenný příspěvek a od-
hodlání. Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových 
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu 

vedeme pod do-
zorem korejského 
velmistra Hwang 
Ho Yonga, jako 
jediní v republice 
nově vyučujeme 
i další korejská 
bojová umění 
taekkyon a hop-
pae sool.

Přihlásit se 
můžete během 
celého roku, jen 
u nás získáte 

zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto 
neváhejte a zacvičte si s námi v Sokolovně města Hořovice pod vede-
ním Renaty Zadražilové a Jany Kundrátové, nebo v 1. ZŠ s mistrem 
Martinem Zámečníkem.

Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte náš web 
na tkd.cz. Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat městu Hořovice 
za granty, jež nám byly darovány pro podporu naší školy.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

n Rodina cvičící taekwon-do.
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Unikátní cyklus nočních vokálních kon-
certů ZÁMECKÁ NOKTURNA, CHÂTEAU 
MUSICAL NIGHTS, se po dlouhých čtyřech 
létech vrací do zámku Hořovice. V sobotu 
22. září 2018 bude v právě zrekonstruovaném 
hlavním sále exilové rezidence posledního 
hesenského kurfiřta Friedricha Wilhelma von 
Hanau (1802-1875) od 20 hodin uveden oje-
dinělý hudebně dramatický pořad SLAVÍK 
A ŽENY k 185. výročí úmrtí českého houslo-
vého virtuosa Josefa Slavíka (26. března 1806, 
Jince - 30. května 1833, Pešť) a k 85. výročí 
převezení jeho ostatků do vlasti (květen 1933).

Děj XXXVI. zámeckého nokturna SLAVÍK 
A ŽENY se odehrává v roce 1855 v provinční 
Praze, kde vzpomíná předčasně penzionovaná 
a ovdovělá primadonna Kateřina Kometo-
vá Podhorská, ve vile mezi pomerančovníky 
na ostrově Como, kde si vyprávějí přeslavná 
Giuditta Pasta (1797-1865) a proslulá Guilia 
Grisi (1811-1869), a v roce 1828 v Paříži v sa-
lonu hraběte Antoine Apponyiho, kde právě 
koncertují Josef Slavík, Henrietta Sontagová 
a Johann Peter Pixis (1788-1874).

V mluvených rolích se představí Veronika 
Slavíková jako Kateřina Kometová Podhor-
ská, Klára Štochlová jako Giuditta Pasta, Te-
reza Vokáčová jako Giulia Grisi, dále účinkují 
Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková, Luboš 
Louda a Drahoslav Gric jako klavírista Jo-

Slavík a ženy

n Sestry Slavíkovy.

hann Peter Pixis. Josefem Slavíkem bude 
student Pražské konzervatoře Šimon Urban, 
hostitelem tradičně kastelán zámku Hořovi-
ce Libor Knížek, tentokrát jako císařský ra-
kouský diplomat a přímý předek současného 
pretendenta albánského trůnu hrabě Antoine 
Apponyi. Rossiniho, Donizettiho a Belliniho 
árie a dobové bravurní variace v titulní roli 
Henrietty Sontágové zpívá Květuše Ernestová. 
Informace a rezervace na www.zámek-horovi-
ce.cz, www.zameckanokturna.cz.

Městské kulturní centrum Hořovice pořádá výstavu

SOCHY, OBRAZY 
A JINÉ... Jana Ryndy
Vystoupí Marta Tauberová (zpěv) za klavírního doprovodu Josefa 
Jonáše. / úvodní slovo: Jana Ryndová / záštita – Dr. Ing. Jiří 
Peřina, starosta města Hořovice

Vernisáž výstavy 6. 9. 2018 v 17 hodin

Galerie starý zámek Hořovice
Otevřeno: 

Pátek, sobota, neděle 
od 10 do 18 hodin

Výstava potrvá do 
28. 10. 2018
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Jonáše. / úvodní slovo: Jana Ryndová / záštita – Dr. Ing. Jiří 
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28. 10. 2018

Fakír na penzi

vzdělávací dětský 
den s beneficí

sobota 22. 9. od 12:00 do 18:00
Palackého náměstí, Hořovice

Děti si zasportují, dospělí rozšíří zna-
losti o finanční gramotnosti, představí 
se Integrovaný záchranný systém. Bude 
i skákací hrad. Občerstvení zajištěno. Tě-
šíme se na vás! Uspořádáno pod záštitou 
Partners, a.s. 

n Žáky hořovické střední školy přivítá ve školním 
roce 2018/2019 nově vybudované odborné praco-
viště v Tlustici,  kde se právě dokončuje.  Pracoviště 
bude vybaveno moderními  technologiemi, výpočet-
ní a interaktivní technikou. V blízké budoucnosti zde 
plánujeme i umístění cvičného manipulačního robo-
ta. Na vybudování nového výukového centra přidělil 
Středočeský kraj škole dotaci ve výši 16 mil Kč.   
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Žáci ZUŠ Josefa Slavíka HOŘOVICE 
z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernesto-
vé, vítězové letošního již 18. ročníku prestiž-
ní pěvecké soutěže pro děti a mládež BRD-
SKÝ KOS 2018, si začali postupně vybírat 
své hlavní ceny. V polovině července využili 
možnosti nahrát vítězné písně v profesio-
nálním studiu Milana Hermana, hudebního 
managera, porotce SUPERSTAR, dlouhole-
tého ředitele BMG nebo šéfproducenta TV 
PRIMA, pánové MARTIN JIRÁK a FILIP 
STREJC.

Vítěz kategorie 9 – 11 let, který již cel-
kem získal tři zlaté a dva stříbrné Brdské 
kosy, MARTIN JIRÁK nazpíval Nikodémo-
vu a Čekanovu píseň Ptačí koncert, a spolu 
s FILIPEM STREJCEM, jenž má ve sbírce 
jednoho zlatého a tři stříbrné Brdské kosy, 
a Cenu Rádia Junior, nahráli Nikodémův 
nesmrtelný hit s textem Zdeňka Borovce 

Brdští kosové z Hořovic v akci

n Filip Strejc

Jazyková škola JILL informuje
Jazyková škola JILL s vlastními učebnami a zázemím přímo v Hořovicích 

na ul. 9. května 333 zve všechny zájemce o výuku cizích jazyků. Přijďte a my 
vám poradíme. Vyučujeme různé jazyky, ale nejžádanější je samozřejmě ang-
ličtina, poté němčina, španělština, francouzština, ruština a čeština pro cizince. 

Kurzy anglického jazyka máme rozděleny do několika kategorií: předškolní děti (už 
od 3 let) – výuku vede jen rodilý mluvčí, děti 1. stupně ZŠ (výuka je hodně doplněna hrou, 
písničkami, scénkami), děti 2. st. ZŠ (hodiny již zaměřujeme na cambridgeské zkoušky tak, 
aby děti mohly vykonat zkoušku PET, což je úroveň maturity, již na ZŠ. Žáci, kteří k nám 
chodí několik let, tyto zkoušky pravidelně vykonávají.) Další skupinou jsou středoškoláci. 
Cílem je samozřejmě maturita, ale máme i vyšší cíle. Těmi je zkouška FCE, kterou uzná-
vá většina VŠ u přijímacích zkoušek. A ti nejšikovnější zvládnou do maturity i přípravu 
na zkoušku CAE, tedy úroveň znalosti C1. Letošní studenti 3. ročníku SŠ dokonce dosáhli 
u zkoušek stupně znalostí C2, který se rovná úrovni znalosti jazyka rodilého mluvčí! Jsou 
našimi dlouholetými studenty, ale vyplatilo se!

V neposlední řadě poskytujeme výuku dospělých. Ta je také dělena do skupin podle 
úrovně jazyka. Naprostá většina výuky (již od 1. tř. ZŠ) je vedena českým lektorem a rodi-
lým mluvčím. Ti úzce spolupracují a doplňují se.

Výuka je skupinová nebo individuální. Při individuální výuce se studentům přizpů-
sobujeme maximálně a pokrok ve výuce je rychlejší. Při skupinové výuce dáváme prostor 
každému jednotlivci. Zaměřujeme se hlavně na mluvení, drilová a písemná cvičení dáváme 
za domácí úkol. Učíme také v podnicích, odborný jazyk a doučujeme. 

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a my s vámi probereme všechny možnosti výuky. 
Jsme tu pro VÁS a těšíme se na vás všechny!

Podrobné informace naleznete na: www.jazykovaskolajill.cz nebo nám zavolejte na: 
606 908 160, 606 193 709, 725 86 96 60.

WYDA - KELTSKÁ  JÓGA
Cvočkařská 286/1, Hořovice, vchod 

z Jungmannovy ulice

n Cvičení vychází z původního cviče-
ní starých Keltů, kteří na našem území 
v dávné minulosti působili. Soubor cvi-
ků vytvořili a používali druidové - keltští 
kněží, kteří žili svérázným a osobitým 
způsobem života, který vycházel z po-
znatků přírodních zákonitostí, prováděli 
rituály podporující jejich duchovní a fy-
zickou sílu. Důsledně dodržovali zdravou 
životosprávu a tím se dožívali v té době 
nebývale vysokého věku.
n Cvičením si protáhnete tělo a zklidníte 
ducha, psychicky se uvolníte
a odpočinete. 
n Není nutná žádná fyzická zdatnost, kaž-
dý cvičí podle svých fyzických dispozic. 
n V průběhu cvičení pracujeme s měsíč-
ními cykly a barvami.
Zveme všechny začátečníky na ukázko-
vé hodiny cvičení WYDY- Keltské jógy, 
které se konají v pondělí 10. září 2018 
od 18:45 – 19:45 a ve středu 12. září 
2018 od 17:30 do 18:30 - zdarma. 
CVIČíME:  
Pondělí:
8:00 – 9:00 začátečníci a mírně pokročilí 
17:30 – 18:30 pokročilí
18:45 – 19:45 hod. – začátečníci  
Středa:      
17:30 – 18:30 začátečníci
18:45 – 19:45 pokročilí  
Přihlášky přijímá cvičitelka p. Marcela 
Flídrová na tel.: 603 964 553. 
Z kapacitních důvodů je nezbytné se pře-
dem co nejdříve přihlásit.                   

SYRINGA-Drahomír Sýkora
www.syringa-czech.cz

tel.č.: 603 964 553

Mám malý stan, se kterým zvítězili v kate-
gorii hudebních formací.

Oba zkušení pěvci i s držitelem bronzo-
vého Brdského kosa v kategorii do 8 let TO-
BIASEM ROSENBAUMEM vystoupili 21. 
července 2018 v koncertním programu Ska-
lecké pouti spolu se stříbrnou slavicí Ewou 
Farnou, YO YO Bandem a kapelou Mari-
an&333. V odpolední části programu zazpí-
vala také legenda československé populární 
hudby Yvetta Simonová.

Domeček Hořovice
zahájil projekt 

„Děti si hrají, rodiče pracují“

Středisko volného času - DOMEČEK 
HOŘOVICE začal v červenci 2018 reali-
zovat projekt, který je financovaný z pro-
středků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. Je nazvaný - Děti si hrají, 
rodiče pracují, protože řeší podmínky pro 
zapojení rodičů dětí školního věku na trh 
práce. Díky nabízeným aktivitám jako jsou 
dětské kluby nebo příměstské tábory pro-
jekt zajišťuje bezpečnou péči o děti v době, 
kdy rodiče potřebují chodit do práce. Part-
nery jsou Město Hořovice, Středočeský 
kraj, 1. základní škola Hořovice, 2. Základ-
ní škola Hořovice a Základní škola T. G. 
Masaryka, Komárov. 

Tomáš Klokočník
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n informační centrum

vrbnovská 30 / 1 (areál starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 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
n aktuální PředProdeJ:
4 Na Stojáka, 11. 9. od 19:30 (Klub Labe). Cena 
místenky 220 Kč.
4 Československé komorní duo, 13. 9. od 19:00 
(zámek Hořovice). Cena místenky 100 Kč.
4 Sestry Havelkovy, 18. 9. od 19:00 (zámek Ho-
řovice). Cena místenky 200 Kč.
4 Můžem i s mužem, 26.  9. od 19:30 (SD). Cena 
místenky 350 (320) Kč.
4 Princezna ze mlejna, 30. 9. od 16:00 (Spole-
čenský dům) Cena místenky 150 Kč.
4 Halina Pawlowská: ONE WOMAN SHOW 
- CHUŤ DO ŽIVOTA 10. 10. od 19:30 (SD). 
Vstupné 320,- a 290,-Kč.
4 Hašlerka, 17.10. od 19:00 (zámek Hořovice). 
Cena místenky 150 Kč. 
4 Petra Janů a skupina AMSTERDAM, 25. 10. 
od 19:00 (SD) Cena místenky 490 (450) Kč, 390 Kč.
4 Janek Ledecký – Vánoční turné 2018, 22. 12. 
od 19:00 (SD)
4 Mandrage Tour 2018 - part II. 24. 11. (SD) 
Předprodej probíhá na Ticketstream.cz

n společenský dům

nádražní 606

letní kino na kolečkácH 
n tátova volHa 
15. 9. neděle od 19:30
Filmová produkce pod nebem v zahradě. 

n knihovna ivana slavíka

vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/ 
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz 

n Hodiny Pro veřeJnost
PO, ST   12:00 – 17:00
ÚT, ČT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
PÁ zavřeno 
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n soboty Pro veřeJnost: 
8. a 22. září 2018
n letní fotografická soutěž
Do 23. 9. 2018 Knihovna Ivana Slavíka vyhla-
šuje letní fotografickou soutěž. Prostřednictvím 
fotoaparátu zachyťte letní Hořovice.

n galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n výstava Jan rynda
6. 9. - 28. 10. 2018
Králodvorský výtvarník. Vernisáž ve čtvrtek 6. 9. 
v 17:00. Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00. Vstupné  
dobrovolné.

n areál starého zámku

n slavnosti sklizně
8. 9. sobota od 13:00 do 17:00
Pro rodiny s dětmi a milovníky tradic.

n klub labe

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

n na stoJáka 
11. 9. úterý od 19:30
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Arny – live.
n láska bez bariér - projekce 
13. 9. čtvrtek od 19:30
n Hořovické toulání  
15. 9. sobota od 9:00
Den plný her, vědomostí 
a  soutěží. Je na  čase poznat krásy a  taje města 
Hořovice a jeho okolí. Akce není věkově omezena, 
toulat se mohou celé rodiny. Připraveno je několik 
tras vhodné i pro kočárky. Tři cyklotrasy dlouhé 
8, 22 a 28 km. Za pomoci mapy se budete posou-
vat po  vyznačené trase. U  kontrolních stanovišť 
zodpovíte jednoduché otázky. Na závěr si budete 
moci opéct špekáček a občerstvit v hospůdce. 
n Pat a Mat znovu v akci  - projekce 
16. 9. neděle od 16:00
n tři billboardy kousek 
za ebbingeM  - projekce 
20. 9. čtvrtek od 19:30
n ÚsMěvy sMutnýcH Mužů 
- projekce 
21. 9. pátek od 19:30
n slaM Poetry    
22. 9. sobota od 19:30
n Jan PalacH  
- projekce 
27. 9. čtvrtek od 19:30

n Muzeum Hořovicka

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

V  měsíci září je expozice Muzea Hořovicka 

n taneční kurzy

PodziM 2018 (14. sezóna)
n Společenský dům – mládež, dospělí 
pátky od 7. 9. 2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15 
n Společenský dům – dospělí 
pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n domeček Hořovice

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

n Příležitostné akce
4  2. 9. HOLA,ŠKOLA VOLÁ... areál školy 
TGM Komárov – zahrada, 15:00 - 17:00. 
Rozloučení s  prázdninami. Přijdˇte se poba-
vit na  zábavné odpoledne, kde pro Vás bu-
dou připraveny soutěže, malování na  obličej, 

n MůžeM i s MužeM 
26. 9. středa od 19:30
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během 
jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, 
no přece po lásce, po tom nádherném stavu milo-
vat a být milován. Co si ženy povídají, když si 
myslí, že je nikdo neslyší. Hrají: Kateřina Hracho-
vcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša 
Zázvůrková. Předprodej v IC Hořovice.

výstavní prostor 
v 1. patře nad knihovnou 
vrbnovská 30 / 1

n „když seM šel z Hub…“
do 20. 10. 2018
denně od 9:00  do 17:00, Vstup volný.

n starý zámek

n zámek Hořovice

n bell canto 
15. 9. sobota od 20:00
Koncert operních, operetních a  muzikálových 
melodií . Klavírní doprovod Prof. MgA. Josef Jíša, 
MgA. Andrea Jíšová - soprán. Na programu díla 
Antonína Dvořáka, Georgese Bizeta, Andrew 
Lloyda Webera, Giuseppe Verdiho, Bedřicha 
Smetany a dalších. Vstupné 250 Kč. 
n slavík a ženy
22. 9. sobota od 20:00
Zámecká nokturna. Cyklus nočních vokálních 
koncertů, hlavní sál zámku Hořovice. Vstupné 
250 Kč. Informace a rezervace na www.zamecka-
nokturna.cz a www.zamek-horovice.cz

otevřena o víkendech a státním svátku 28. 9. 
v době mezi 9-12 a 12:30 – 17:00.
U příležitosti mezinárodního dne Evropského 
kulturního dědictví je o víkendu 8. - 9. 9. vstup 
zdarma včetně výstavy „Hořovice a  Velká 
válka 1914-1918“.
n exkurze – vycHázka za trilobity
22. 9. sobota od 9:00 do 15:00
Muzeum Hořovicka pořádá výlet na vrch Ostrý. 
Sraz před budovou Starého zámku na nádvoří, 
po ukázce zajímavých nálezů a výkladu geologa 
se vypravíme do Rejkovic. Projdeme kolem his-
torických dobývek železných rud a  zakončíme 
na  nedalekém nalezišti fosilií trilobitů, jejichž 
stáří dosahuje půl miliardy let. Přihlášení na tel.: 
311 624 101.
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n točník

n indiáni z točníku    
15. - 16. 9. sobota a neděle od 10:00 do 18:00
Každoroční obléhání Točníku indiány. Obydlí, 
dovednosti, divadlo, hudba, zpěv a tanec.
n beseda s PaMětníkeM    
21. 9. pátek od 18:00
Kafírna Bárka. Měl by přijít arch. Vyškovský, 
který navrhoval papírové skládačky pro ABC.
n točnické vinobraní     
22. - 23. 9. sobota a neděle od 10:00 do 18:00
Dobové václavské slavnosti - stánky, řemesla, 
šerm, divadlo, víno,  hudba a tanec.
n Hrad Točník bude pro veřejnost 8. 9. od 14:00, 
9. 9., 13. 9., 14. 9. a 18. 9. uzavřen. Hrad Žebrák 
bude v tyto dny přístupný.

n neumětely

BABOUCIBABOUCIv Neumětelích

vstupné 220 Kč

29. 9. 2018 od 18.00 hod.

Kulturní dům U Horymíra | Neumětely
Předprodej: 776 096 133, 775 142 014, 773 237 822, 311 584 125

n sedmikráska

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

4 VÝTVARNÝ KURZ: NAMALUJ SI SVŮJ 
OBRAZ. Ne 23. 9., So. 13. 10. od 9:00 do 16:30, 

skákací hrady a pečení buřtů....Vstupné dobro-
volné.
4  13. 9. SKŘÍTKOV NA  ZÁMKU. Zámek 
Králův Dvůr, 9:00 - 14:30. 4. divadelní festival 
pro děti na zámku v Králově Dvoře.
4 13. 9. PŘEDNÁŠKA - POKLADY ŽENY. Do-
meček Hořovice -Vrbnovská ulice, 18:00 - 19:00
Prsa, břicho, pánev... a další tajemství - 1. přednáška 
na téma tělo ženy. Pokud k nim získáme přístup, 
otevírá se nám obrovský potenciál síly, moudrosti 
a sebevědomí.  Více informací: Katka Dendysová, 
www.azted.cz, 773 209 123, poplatek: 150 Kč.
4  18. 9. PEDAGOGICKÁ RADA. Domeček 
Hořovice -Vrbnovská ulice, 17:00. Pedagogická 
rada externích pracovníků Domečku Hořovice.
4  22. 9. POHÁDKOVÝ LES. Lesopark Dra-
žovka, 13:00 - 15:30. Pohádková procházka le-
soparkem Dražovka pro všechny milovníky pohád-
kových příběhů. Vstupné děti: 30 Kč, dospělí: 50 Kč.
Doprovodný program POHÁDKOVÉHO 
LESA. Domeček Hořovice - Vrbnovská ulice, 
14:30 -18:00. Opékání špekáčku, hudební vys-
toupení, tvoření a  spousta zábavy pro všechny, 
kdo chtějí Pohádkový les zakončit společným 
posezením v Domečku.
4 24. 9. MINIŠKOLKA. RC Kaleidoskop, 8:00 
- 12:00. Dopolední hlídání s programem pro děti 
od 2 let. Poplatek: 200,- Kč
4 27. 9. PŘEDNÁŠKA - TAJEMSTVÍ ŽENY. 
Domeček Hořovice -Vrbnovská ulice, 18:00 
- 19:30. Tajemství ženy - Cesta k vlastnímu po-
tenciálu a přirozené plodnosti –  2. přednáška. 
Je velkou předností znát své tělo, rozumět mu, 
vědět co se v něm děje a jak to mohu ovlivňovat.  
Více informací: Katka Dendysová, www.azted.cz, 
773 209 123, poplatek: 150 Kč.
n PodziMní kurzy Pro dosPělé 
školní rok 2018/2019:
Jednotlivé kurzy začínají v říjnu 2018.
INFORMACE: www.domecekhorovice.cz, 
Lenka Radová, recepce@domecekhorovice.cz, 
tel.: 725 064 881
4 KURZ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA. 
Domeček Hořovice - Vrbnovská ulice, schůzky 1x 
týdně, 35 lekcí po 90 minutách, cena 4000,-Kč.
4  VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU. Zájmové vysokoškolské studium pro se-
niory.  Cena jednoho kurzu 420 Kč
4  STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDA-
GOGY VOLNÉHO ČASU VYKONÁVAJÍCÍ 
DÍLČÍ PŘÍMOU PEDAGOG. ČINNOST. 
Akreditovaný 40 hodinový studijní program zah-
rnující základní teoretické i praktické poznatky 
v oblasti pedagogiky volného času, které by měl 
znát každý pedagog pracující v oblasti zájmové-
ho vzdělávání. Studium zakončeno závěrečnou 
zkouškou a získáním osvědčení. Cena:  1350 Kč.
4  OSM KUSŮ BROKÁTU/ CVIČENÍ 
CCHI-KUNG. Cvičení pro klidnou duši 
a zdravé tělo podle Mistrů Cchi-Kung (zájmový 
kroužek).  Cena: 70  Kč.

n zbiroh

n MuzeuM J. v. sládka
4 KRESBY JIŘÍ ŠLITR. Jiřího Šlitra známe pře-
devším z divadla Semafor jako hudebníka, sklada-

n žebrák

Hvězdárna

20. 9. čtvrtek od 19:00
Rezervace na 602 530 515 nebo www.hvezdarna-
zebrak.cz. Pohádka Měsíc u krejčího. Vlastní foto 
měsíce. Pozorování, perličky, fotostěna a další.

tele, zpěváka, pianistu a naivního herce „kamenné 
tváře“. Žije v povědomí současníků jako autor stá-
le populárních písniček. Méně známá je dnes jeho 
záliba v kreslení a malování, Kresby nejen z cest 
jsou vystaveny v muzeu do 16. 9. 2018. 
4 VÁCLAV ŠESTÁK A SYN MATĚJ
Obrazy brdské a podbrdské přírody. Vernisáž vý-
stavy Václava Šestáka a jeho syna Matěje proběhne 
ve čtvrtek 20. září od 17.00. Pokochat se uměním 
podbrdského malíře i přírody se můžete do neděle 
21. října 2018.
n záMek
4 BITVA POD ZÁMKEM 
1. - 2. 9. sobota a neděle od 13:00
Bitva neohrožených rytířů s loupežníky čeká 
na návštěvníky zámku Zbiroh o posledním prázd-
ninovém víkendu. Pro velké i malé návštěvníky 
bude připraven středověký doprovodný program, 
dobové tržiště, střelba z luku a kuše, prohlídky zá-
mecké expozice i starobylého hradu. Rekonstruk-
ce bitvy začíná vždy úderem 15. hod. 
4 VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA V HRADNÍ
KAPLI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
23. 9. neděle od 16:00
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com

Ohrazenice 84, Obecní Úřad, u Jinec. 
4 KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKO-
VOU HEMISFÉROU. So. 22. 9., So. 3. 11. 
od 9:00 do 18:00, Jince, Kulturní středisko. 
4 VÝTVARNÝ KURZ PRO DĚTI: 
NAMALUJ SI SVŮJ OBRÁZEK
Ne. 16. 9., So. 20. 10. od  12:30 do  16:30, 
OHRAZENICE 131.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ. Čt 20. 9., 
25. 10. od  18:00 do  20:00, Hořovice, ul. Jung-
mannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo. 
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI. St 12. 9., 26. 
9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. (začátečníci: 
od 14:30 do 15:30, pokročilí: od16:00 do 17:00), 
Hořovice, Lidový dům, klubovna Sedmikrásky. 
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci, 
počet míst je omezen: mobil: 607 185 016 nebo 
e-mail polak.kamila@seznam.cz. Pro více infor-
mací si přečtěte: www.polakova-kineziologie.cz. 
Lektorka: Kamila Poláková.
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Ve dnech 26. – 27. 5. 2018 se v pražské hale 
Královka konalo finále Mistrovství ČR v Pole 
sport 2018. Mistrovství je rozděleno do ně-
kolika kategorií, a to na kategorii amatérů, 
profesionálů a elit. Ty nejlepší poledancerky 
se utkaly v kategorii elit a v této kategorii zá-
vodila i Denisa Chlustinová z Hořovic. Denisa 
ve finále obsadila úžasné 4. místo, medaile jí 
utekla o pár desetin bodů, přesto je to za-
tím největší úspěch v její Pole Dance karié-
ře. Za zmínku stojí i její úspěchy z minulého 
roku, kdy vyhrála celoevropskou Pole Battle 
League. Dále mimo jiné v loňském roce vy-
hrála Pole Battle v izraelském Tel Aviv a Pole 
Battle v Brně na veletrhu Dance expo a získala 
mnoho dalších ocenění v Čechách a v zahra-
ničí. Momentálně se připravuje na finále MČR 
v Pole Art 2018 v kategorii elit, které se usku-
teční v říjnu v divadle ABC. Denise se po vel-

Chlustinové těsně unikla medaile

Ve spolku Sedmikráska pořádám své akce 
již několikátý rok.  Stále oblíbenější jsou hodiny 
arteterapie pro děti v Hořovicích. Děti, které si 
naše schůzky vyzkoušely, své návštěvy velice rády 
opakují včetně pozitivních ohlasů rodičů. Děti si 
v rámci kurzů rozbíjejí některé zažité nám neslou-
žící programy, jež si všichni v sobě neseme, a to 
formou zábavného a kreativního kreslení. Jsem 
ráda, že nové dovednosti děti aplikují i ve svém 
životě. Během kurzu se také učíme meditovat. Pro 
zpestření na závěr našeho setkání si vždy vyrobí-
me nějakou maličkost pro radost. 

Od září 2018 mám v plánu utvořit novou 
skupinku začátečníků. Arteterapie je zaměřená 
na děti prvního stupně základní školy, ale máme 
zde i děti ze školky, ale i starší nebo děti s variabil-
ním handicapem.

arteterapie pro dospělé trvá dvě hodiny 
a koná se jednou za měsíc. Jde především o rela-
xaci a poznání sebe samých, kde místo popisování 
našich problémů kreslíme. Kreslení je jiný způsob 
komunikace a odkrývá nám to, co si sami o sobě 
mnohdy neuvědomujeme. Učíme se uvolňovat 
a sáhnout si hlouběji do sebe. Na arteterapii jsou 
zváni muži i ženy, všech věkových kategorií, kteří 
chtějí zažít sami sebe v trochu hlubší rovině. Přijď-
te uvolnit napětí smíchem a utvořit nová přátel-
ství podobně naladěných bytostí. 

namaluj si svůj obraz a obrázek
Celkem úspěšně začaly kurzy malování ob-

razů akrylovými barvami. Nejdříve kurzy pro 
dospělé: Namaluj si svůj obraz, kde opravdu laik, 
jenž maloval naposledy na základní škole nama-
luje pod mým vedením obraz, ze kterého bude 
mít radost a nadšením si ho dá na stěnu bytu 
nebo jako dárek pro své blízké. Opravdu stačí jen 
touha malovat a přijít na tento kurz. Nenaučíte se 
zde jen malovat, naučíte se posouvat své hranice 
a dodáte si vždy potřebné sebevědomí, protože to 
jste od sebe opravdu nečekali. 

Na žádosti rodičů, kteří byli na výše zmíně-
ném kurzu jsem otevřela kurz pro děti: Namaluj 

si svůj obrázek. Děti se zde učí základy malby 
a s upřímností mohu říci, že jim dospělí nevěří, 
že za pár hodin dokázaly vytvořit tak pěkné dílko. 
Děti i dospělí se rádi vracejí a zváni jsou i noví bu-
doucí malíři a malířky.

kurz kreslení pravou hemisférou
Většina z nás zná tyto kurzy, kde se učí kreslit 

realistický portrét tužkou. Zde si osvojíte jiným 
způsobem vnímat to, na co se díváme a poté pře-
vést do kresby. Již i děti od třináct let zvládnou 
tuto techniku, tak můžete přijít společně s nimi 
a nakreslit sami sebe nebo někoho sobě milého.

Škoda jen, že spolek  stále hledá své prostory 
a jeho aktivity najdete na několika místech. Úto-
čiště poskytuje mým aktivitám Studio Relax, nebo 
paní Krupárová z Tezy. Moc všem děkujeme. 

Těším se na další setkání! Kamila Poláková
Více informací, fotografie z akcí se dozvíte 

na webu www.polakova-kineziologie.cz. O dal-
ších připravovaných akcích se dozvíte na webu   
http://www.sedmikraska-horovice.cz/

Krátce ze spolku Sedmikráska

mi náročné přípravě podařilo probojovat mezi 
desítku nejlepších a do finále postupuje z 3. 
místa, tak uvidíme, zda pozici nakonec uhá-
jí. Jestli chcete i Vy či Vaše ratolesti vyzkoušet 
tento úžasný, ale náročný sport, můžete zajít 
na její lekce v Berouně či Praze. Více informa-
cí získáte FB Pole Dance Denisa.

kulturní klub žebrák
4 VÝSTAVA OBRAZŮ
6. září bude v 17:00 zahájena výstava obrazů 
paní Věry Mačkové, která zapůjčila již v srpnu 
některé obrazy motýlů a tentokrát sbírku obrazů 
doplní i krajinomalby této malířky. Výstava bude 
otevřena během akcí KK nebo dle telef. dohody. 
4 TANEČNÍ KURZY
7. září v 19:00 začínají Taneční kurzy pro mládež. 
Lekce jsou pravidelně každý pátek od 19.00 ho-
din. 28. září se taneční kurz nekoná z důvodu 
státního svátku.  Mistrem výuky je p. František 
Mochán z Příbrami. 
4 OCHUTNÁVKA VÍN
8. září od 19:00 se již podruhé bude konat ochut-
návka vín se someliérem Jiřím Lupínkem. Ten-
tokrát přiveze na ochutnání česká a moravská 
vína. Přihlášky do 5. září. Cena 350 Kč.
4 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŽEBRÁK
12. září od 17:00 se uskuteční na velkém sále 
KK veřejné projednání návrhu územního plánu 
města Žebrák.
4 UKLIĎME MĚSTO A PŘIPRAVME SE 
NA OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
15. září v 9.00 před KK zve město spolu s ostatní-
mi spolky a sdruženími k úklidové akci všechny 
občany, kterým není lhostejné okolí, ve kterém 
žijí. 
4 PODZIMNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI
19. září od 16.00 pořádá město a KK akci pro 
důchodce nejen města Žebrák. Jsou srdečně 
zváni všichni, co mají rádi dobrou muziku a po-
hodu. K poslechu hraje opět kapela Ing. Petra 
Jungmanna z Chyňavy. 
4 KONCERT – SESTRY HAVELKOVY
29. září od 18:30. Soubor tvoří dámské vokální 
trio Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna Váv-
rová. Doprovod jim bude dělat sedmičlenná ka-
pela.  Vstupenky za 150 Kč, je možné zakoupit 
na tel. 774 428 312. 

n tvořivý ráj

Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz, tel.: 724 112 252

závazné přihlášky na roční dětské kurzy 
2018/2019 jsou připraveny na naší ka-
menné prodejně.  začínáme už od 17. září! 
Můžete vybírat z těchto kurzů:
4 Po 14:15–15:15, Ateliér dětské kresby pro 
děti od 5 do 10 let, 1802 Kč
4 Po 15:30–17:00, Ateliér kresby pro pokročilé 
od 8 do 21 let, 2380 Kč
4 Út 14:15–15:15, Ateliér dětské kresby pro 
děti od 5 do 10 let, 1855 Kč
4 Út 15:30–17:00, Ateliér kresby pro pokročilé 
od 8 do 21 let, 2450 Kč
4 St 15:30–17:00, Ateliér kresby pro pokročilé 
od 9 do 21 let, 2380 Kč
4 St 15:30–16:50, Keramická dílnička od 5 let, 
2278 Kč 
4 Pá 13:15–14:45, Ateliér plný tvořivých tech-
nik od 8 let, 2550 Kč
4 Pá 15:00–16:30, Ateliér plný tvořivých tech-
nik od 8 let, 2550 Kč
4  Pá 15:00–16:30, Keramická dílnička od 5 
let, 2278 Kč
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Poslední červencový týden se konalo na  kla-
denském stadionu Sletiště Mistrovství světa juni-
orů v moderním pětiboji.  Mistrovství se konalo 
nedlouho po Mistrovství Evropy juniorů a Spartak 
Hořovice měl opět své želízko v ohni. 

Naše nejúspěšnější závodnice Karolína Křen-
ková dosáhla po vydařeném ME juniorů, které 
se konalo v červnu ve španělské Barceloně, a kde 
obsadila spolu Arankou Chalupníkovou vynika-

jící  druhé místo, v závodě štafet na deváté místo 
ve stejném  závodě. 

Aranka Chalupníková a Karolína Křenková 
obsadily v závodě štafet na juniorském Mistrov-
ství světa v moderním pětiboji deváté místo. Čes-
ká dvojice závod v Kladně začala solidně, plavání 
zvládla obě děvčata na hranici svých osobních re-
kordů a vypadalo to, že by mohla navázat na stří-
brný závod z nedávného evropského šampionátu. 
Jenomže šerm našim reprezentantkám tentokrát 
nevyšel.  

Po devátém místě ve štafetě Karolína dokonči-
la individuální závod na výborném osmém místě. 
Karolíně vyšly všechny disciplíny. „Jsem nadšená, 
moc jsem si přála skončit v elitní desítce, což se mi 
povedlo ještě vylepšit na osmé místo,“ říkala nad-
šená Karolína chvíli poté, co v cílové rovince před-
běhla ruské soupeřky a vydřela konečnou osmou 
pozici. „Závod neměl chybu, všechno mi vyšlo. 
Plavání na hranici osobáku, střílela jsem bez chyb, 
prostě paráda. Ještě navíc tady před lidmi, kteří mi 
fandili, je to skvělé,“ dodala nejlepší česká juniorka.

Osmé místo vybojovala Karolína Křenková 
ve finálové soutěži žen na Mistrovství světa juniorů 
na kladenském Sletišti. 

Evropské zlato z Weidenu

Mladí závodníci moderního pětiboje TJ 
Spartaku Hořovice  přivezli z  ME v biathle 
a triathle v německém Weidenu zlato.

V červenci se uskutečnilo v německém 
Weidenu Mistrovství Evropy v biathle (kom-
binace plavání a běhu) a triathle (kombinace 
střelby, plavání a běhu). Těchto závodů se zú-
častnili  i členové oddílu MP TJ Spartaku Ho-
řovice a rozhodně se neztratili. 

Nejlepší umístění zaznamenala Bára Míko-
vá, která se stala evropskou šampionkou v dis-
ciplíně biathle kategorie U13.

Olympijský vítěz David Svoboda, který vy-
bojoval bronz v závodě triatle, si pochvaloval 
výkony svých následovníků. Někteří z nich se 
při prvním střetu s evropskou špičkou doká-
zali hned protlačit na stupně vítězů, další pro-
nikli do top desítky. Nikdy jsme neměli na mi-
strovství tak početnou výpravu. Pro mladé 
závodníky je to obrovské plus do budoucna. 
Nejen proto, že spousta z nich si sáhla na me-
daile, ale především kvůli tomu, že měli mož-
nost získat neocenitelné zkušenosti a mohli se 
konfrontovat s mezinárodní konkurencí. Čím 
víc budou mít podobných příležitostí, tím lépe 
pro ně i pro český sport vůbec,“ zdůraznil Da-
vid Svoboda.
Přehled členů SCM medailistů z Mistrovství 
Evropy
TRIATHLE:
Individuální soutěž: 3. místo Barbora Míková., 
kategorie U13.( Spartak Hořovice)
Smíšená štafeta: 2.místo Barbora Míková, Ma-
těj Huml kategorie U13. (Spartak Hořovice 
oba)
Soutěž týmů:
U13: 2. Matěj Huml, Matyáš Štegmann, Ra-
dim Pecánek
U13: 2. Barbora Míková, Kristýna Čurdová, 
Eliška Fryková
BIATHLE:
Individuální soutěž: 1. místo Barbora Míková., 
kategorie U13.( Spartak Hořovice)
Smíšená štafeta: 3. místo Barbora Míková, Ma-
těj Huml U13. (Spartak Hořovice oba)
Soutěž týmů: 3. místo: Jiří Chalupník( Hradec 
Králové), Vincent Zelenka (Kralupy), Jan No-
sek (Hořovice)
3. místo: Martina Vavřičková (Hořovice), Ma-
rie Fučíková (Třebíč), Kateřina Pitrmanová 
(Kralupy)
2. místo: Matěj Huml (Hořovice), Matyáš 
Štegmann (Dukla Praha), Radim Pecánek 
(Dukla Praha)
2. místo: Barbora Míková (Hořovice), Eliška 
Fryková (Dukla), Kristýna Čurdová (Dukla)
Více na https://isport.blesk.cz/clanek/ostat-
ni/341423/cesi-radili-na-me-v-biathle-a-tria-
thle-zapojil-

Úspěšná letní sezóna 
plaveckého oddílu

Členové plaveckého oddílu TJ Spartak Ho-
řovice se v letních měsících zúčastnili letních 
Mistrovství Čech a Mistrovství ČR. Nejlep-
šího umístění v rámci  letního poháru dese-
tiletých – Čechy dosáhl Vojta Hrubý, který 
obsadil krásné 3. místo na 100 m motýlek. 
V kategorii starších žáků nejlepšího umístění 
dosáhla Barbora Štochlová která obsadila 
7. místo na 200 m prsa. Nikola Dardová ob-
sadila 3. místo na 5 km Mistrovství republiky 
v dálkovém plavání staršího žactva.

Nikola Dardová :      9.6.               1. místo na 5 km - Plzeň - Bolevák 

                                   10.6.               2. místo na 3 km - Plzeň - Bolevák 

                                   23.6.               3. místo na 5 km - Seč 

                                   22.7.               3. místo na 5 km - Opava - Mistrovství republiky v dálkovém plavání 
starší žactvo  

 

Eliška Lhotáková : 23.6.               8. místo na 10 km - Seč - v čase 2:43 h  

	  

Mistrovství světa juniorů v moderním pětiboji kladno 2018
Mistrovství evropy juniorů v moderním pětiboji barcelona 2018

n V červenci se uskutečnilo v německém Wei-
denu Mistrovství Evropy v biathle a triathle. 
Závodů se zúčastnili  i členové oddílu moderní-
ho pětiboje TJ Spartaku Hořovice a rozhodně se 
neztratili.
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Motorkářský cvoček Hořovice si oblíbili lidé 
z celé republiky, to pořadatele samozřejmě těší. 
„Před pěti lety jsme si parta tří čtyř motorkářů, 
kteří jezdíme na motosrazy, řekli, co takhle udě-
lat sraz u nás, a letos už byl V. ročník Motorkář-
ského cvočku Hořovice,“ říká za všechny, kteří 
akci připravují, Karel Pelikán.

Hořovický Motorkářský cvoček 2018 se 
uskutečnil o víkendu 27. – 29. července v zahra-
dě Společenského domu. Na jeho spanilou jízdu, 
která vedla přes Zbiroh a Dobřív, se vydalo sto 
čtyřicet motorek. Odpolední a večerní zábavu si 
užily více než dvě stovky návštěvníků. V pátek 
jim zahrála kapela Brzdaři, v sobotu jako před-
skokani skupina Sharks a kapely Rain a Katr. 
Zpestřením bylo vystoupení kaskadéra. Kdo měl 
zájem, mohl se pobavit při soutěžích. (rak)

Pátý ročník Motorkářského cvočku zpestřily spanilá jízda, hudba i soutěže

n Motorkářský cvoček se v Hořovicích konal už popáté. Foto: archiv Karla Pelikána

Nábor chlapců a dívek 
do florbalového oddílu 

FbC Red Dragons Hořovice 
pro ročníky 2004-2013

Máte zájem o tento mladý kolektivní 
sport? Chcete se pravidelně se účastnit 
mistrovských zápasů? Poznat nové ka-
marády? Přijďte se nezávazně podívat 
na naše tréninky a poté se můžete roz-
hodnout. Tréninky jsou vedeny zkušený-
mi a kvalifikovanými trenéry. Tréninky 
od září ve Sportovní hale v Hořovicích

Starší žáci (2004-2006) pondělí a středa 
16:30-18:20
Mladší žáci + elévové (2006-2010) pon-
dělí a středa 15:30-17:15
Přípravka (2011-2013) čtvrtek 16:30-
18:00 na 1. ZŠ Hořovice (velká tělocvična)

Tréninky přípravky budou hlavně za-
měřeny na všeobecný pohybový rozvoj 
dítěte. Pokud máte další dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat.
Aleš Růžička - sekretář oddílu - 
604 482 112, Dušan Valo - šéftrenér mlá-
deže - 723 461 303 nebo na mailu info@
rdhorovice.net

n 5 „neJ“ 5. ročníku

n Nejmladší motorkář -  Vilém 
z Praskoles, 19 let
n Nejhezčí motorka - Trajk BOOM, 
Láďa z Řevnic
n Nejvzdálenější motorkář – Fulnek 
- Jerlochovice, motorka 800, Integro 
Suzuki, paní Jitka
n Nejstarší motorkáři – Petr (80 let) 
s Helenka (76 let) z Děčína, žijí spolu 56 
let, ročně najezdí až 20 tisíc kilometrů
n Nejstarší motorka – Karel (71 let), 
na motorce jezdí 53 let, přijel na Jawa 
z roku 1958

n Součástí akce byla i spanilá jízda, vedla přes Zbiroh a Dobřív. Vyjelo na ni sto čtyřicet motorek.

Moderní gymnastika Hořovice zve dívky od 5 do 10 let
Zveme všechny dívky ve věku 5 –10 let, které rády cvičí, mezi sebe. Cvičíme každou středu 

od 16 hodin v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice. Začínáme 12. 9. 2018. Těšíme se na Vás:
Více informací na: https://mg-horovice.webnode.cz a na tel. 724 649 860.



co vás vedlo k rozhodnutí přeplavat 
kanál la Manche?

Byla to velká výzva. Chtěla jsem zkusit, co 
zvládne tělo, co zvládne hlava.

co jste zjistila?
Že bych mohla plavat ještě dál, ještě jsem 

nebyla na konci sil.
kdy jste začala uvažovat o tom, že 

přeplavete la Manche? 
Nápad přišel před pěti lety, realizovat jsem 

ho začala po dvou letech. 
Musela jste změnit trénink?
To ano, začala jsem mnohem víc plavat. 

Poslední rok jsem trénovala ráno od 6 do 7 
hodin. Na osmou už jsem musela být v práci. 
Pak jsem plavala ještě dvakrát až třikrát v týd-
nu i odpoledne, někdy i o víkendu.

Jak vypadala příprava v posledních 
dnech před startem?

Do Anglie jsem přijela 17. července. Byla 
jsem tam u známých v domku u moře, díky 
tomu jsem mohla v moři trénovat každý den. 
Start byl 2. srpna v anglickém městě Dover, 
kam jsem přijela už 30. července. V den startu 

jsme se domluvili s lodivodem, že se sejdeme 
ve dvě hodiny odpoledne v doverské maríně. 
K místu startu jsme jeli podél pobřeží, přímo 
ke břehu mne pak dovezl motorový člun.

Jak byla trasa dlouhá?
Vzdušnou čarou je to ze startu (anglic-

ké město Dover) do cíle (francouzské město 

Calais) 33 kilometrů. Nakonec jsem spočítala 
na mapě, že jsem naplavala něco přes 45 kilo-
metrů.

Jaký byl váš čas?
10 hodin a 51 minut.
Jste s tímto časem spokojená?
Naprosto. Počítala jsem, že poplavu přes 

dvanáct hodin, takže mě takhle dobrý čas 
hodně překvapil.

Ještě něco dalšího vás při plavbě pře-
kvapilo?

Že mi vůbec nebyla zima.
kolik stupňů měla voda?
16 – 16,5 °C.
co bylo nejtěžší?
Hodně nepříjemné bylo přeplavat hejno 

medúz. Nachází se jich tam asi pět druhů. 
Myslím, že jsem viděla všechny. Naštěstí to 
dopadlo dobře, byly hluboko pod hladinou. 
Strach byl zřejmě neodůvodněný. Obavy jsem 
také měla ze závěrečného velmi silného prou-
du u Francie. Bála jsem se, že mne strhne, že 
netrefím výběžek, na který jsem mířila, a že 
budu muset pokračovat podél pobřeží. To by 
se čas mohl prodloužit i o dvě hodiny. To se 
ale nestalo.

Jak jste se občerstvovala?
Každých dvacet minut jsem jedla gely a pila 

iontové nápoje. Zkoušela jsem také banán 
a oříšky. To jsem ale musela kousat. Při tom se 
mi slaná voda dostávala do pusy, a to nebylo 
dobré. 

co jste musela při občerstvování do-
držovat?

Nemohla jsem se dotýkat lodi, při jíd-
le bylo možné pouze takzvaně šlapat vodu. 
Občerstvování usnadňovala teleskopická tyč, 
na jejímž konci byly dva košíčky s kelímky, 
do kterých se vkládalo občerstvení.

Jaká jsou další pravidla?
Nesmí se používat neopreny, pouze klasic-

ké plavecké plavky bez nohaviček a rukávů. 
Plavec může mít čepici, brýle, klapku na nos 
a špunty do uší.

Jaký styl jste zvolila?
Plavala jsem jenom kraulem, prsa jsou 

na mne pomalá. Vlastně je neumím. (smích)
kdo vás doprovázel?
Na lodi bylo se mnou celkem šest lidí. 

Maminka, dvě sestry, bratr, přítel a kamarád 
z Anglie, který tam působil jako překladatel. 
Do Doveru pak přijel i táta a vše jsme oslavili.

řada plavců pokořila lamanšský prů-
liv vícekrát. zkusíte to znovu?

To ještě uvidím. Už mi přišlo na mysl, že 
bych mohla zkusit plavbu tam a zpět. To jsou 
zatím ale hodně vzdušné zámky. 

Radka Kočová
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Zuzana Procházková z Hořovic pokořila Lamanšský průliv

n Ray Brickell doprovází Zuzanu Procházko-
vou k francouzským břehům, kam velká loď 
nemohla.

Přeplavat Lamanšský průliv neboli kanál La Manche šestadvacetiletou Zuzanu Procházkovou z Hořovic poprvé napadlo před 
pěti lety. Před třemi lety se na dálkovou plavbu začala připravovat. Sen se stal skutečností letos v srpnu. Co Zuzanu na její 
plavbě příjemně překvapilo? Z čeho měla naopak obavy? Plavkyně odpovídá v rozhovoru pro Hořovický Měšťan.

n zuzana Procházková

n 26 let, Hořovice. S plaváním začínala 
v hořovické Kapce, kterou vedli rodi-
če s dalšími trenéry. Lamanšský průliv 
přeplavala 2. srpna 2018.  Vystudovala 
Pedagogickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze.

n Zleva: lodivod Reg Brickell, Jana Procházková, Zuzana Procházková, Pavlína Procházková, Kate-
řina Hájková. Druhá řada zleva: lodivod Ray Brickell, Pavel Procházka a Oldřich Štemberk. 

2x foto: archiv Zuzany Procházkové


