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n V neděli 23. června Hořovické kulturní léto pokračovalo koncertem revivalové skupiny CZ FLOYD – Pink Foyd Tribute Band. Foto: Yvetta Hájková
Horband, Roofers, Grippeds. To jsou názvy tří kapel ze tří základních uměleckých škol. Jmenovaná hudební seskupení působí v Hořovicích, Příbrami a Rakovníku a na nádvoří hořovického Starého zámku
zahrála v neděli 9. května při zahájení letošního ročníku Hořovického
kulturního léta. Koncerty mladých muzikantů sledovaly desítky diváků,
kteří si mohli podvečer zpestřit i návštěvou Galerie Starý zámek a Muzea Hořovicka.
Program festivalu pokračoval v neděli 26. června, kdy diváky pobavili herci divadla Na Holou představením Všetečka. Následoval koncert
revivalové skupiny CZ FLOYD – Pink Floyd Tribude Band. Finančně
podpořeno Středočeským krajem. (var)
n Muzikantské mládí zastoupili i žáci ZUŠ Hořovice s kapelou Horband.

HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
STARÝ ZÁMEK - NÁDVOŘÍ

n Na nádvoří Starého zámku se představila i kapela Roofers z Příbrami.

Neděle 14. 7.
18.00 hod.

CHUAN PEDRO RODRIGES
Rock‘n‘roll - world music. Velká podvečerní jízda s hudební formací ze Strašic

Neděle 28. 7.
18:00 hod.

TRAPAS
Folkový večer se známou kapelou.

Neděle 11. 8.
18:00 hod.

WANASTOWI VJECY revival
Výborný revival výborného originálu.

Neděle 25. 8.
18:00 hod.

ISARA
Keltská folk-rocková hudba v podání mladoboleslavské formace.

Pátek 30. 8.
19:00 hod.

KDO SE BOJÍ POSTELE?
Divadelní komedie pro dospělé.
Hrají: Kristýna Podzimková a Karel Zima

Neděle 1. 9.
14:00 hod.

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Pestrý program pro děti i rodiče. Diskotéka
- DJ Pavel Novák. Soutěže o ceny.

SPOLEČENSKÝ DŮM - ZAHRADA

n Trojici kapel základních uměleckých škol uzavřela rakovnická s názvem
Grippeds. 3x foto: Radka Vaculíková

2

Pátek 26. 7.
Sobota 27. 7.
Neděle 28. 7.

MOTORKÁŘSKÝ CVOČEK Hořovice
2019 - 6. ročník
Nabitý program - hudba, jízda , show...

Čtvrtek 15. 8.
21:30 hod

LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
- Ženy v běhu
Filmová produkce pod nebem.

Sobota 17. 8.
Celý den

HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA 2019
42. ročník tradiční přehlídky s doprovodným programem.

www.mesto-horovice.cz
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Muzejní noc
Muzea Hořovicka
Muzejní noc ve spolupráci s MKC Hořovice se uskutečnila v pátek 14. června v areálu Starého zámku. Od 18:00 měli návštěvníci
možnost si povídat se skauty o táborovém
ohni, prohlédnout si historickou hasičskou
stříkačku, seznámit se s procesem vulkanismu a od 19 hodin probíhal program žebrácké hvězdárny, zaměřený na Slunce, hvězdy,
komety, meteority a zakončený pozorováním
Měsíce dalekohledem. Téma „ohně“ se odvíjelo od probíhající výstavy „Sirkařství na Hořovicku“, a v rámci akce byla slavnostně zahájena další letošní výstava muzea věnovaná sboru
dobrovolných hasičů v Hořovicích. Zakončení
muzejní noci proběhlo formou vystoupení tria
BonneB art s ohňovou show.
Anna Brotánková

n Muzejní noc navštívila bezmála stovka účastníků. 3x foto: Anna Brotánková

Publikum oslovili přední básníci i desetiletá Nina
Máte rádi poezii? Tak to už jste možná
zaznamenali, že se v hořovickém klubu Labe
odehrávají autorská čtení našich předních
básníků. Jsou doplněná hudbou a zpěvem
a první dvě setkání z letošního cyklu se už
uskutečnila.
Na to březnové přijali pozvání básníci
Olga Stehlíková a Milan Ohnisko. V květnu

básník vydával za svým čtenářem. Tím se poezie stává skutečně živou,“ konstatovala Jitka
N. Srbová. Stejně jako publikum, oslovila ji
i Nina: „Je výborná, bezprostřední, vtipná.
Mám velkou radost, že máme v Hořovicích
takový mladý talent!“
V září se můžete těšit na básnířku Simonu Rackovou a básníka a prozaika Michala
Šandu. (var)

n Na podiu excelovala desetiletá Nina.

n V Hořovicích se představil básník Adam
Borzič.

www.mesto-horovice.cz

se v Labi představili básníci Adam Borzič
a Jan Škrob. Skvěle se uvedla i desetiletá Nina
a na kytaru zahrála a zazpívala Šárka Pexová.
Pořadem vždy provází jeho autorka, hořovická básnířka Jitka N. Srbová. Jak sama
uvádí, oba básníci četli velmi vřele. „S radostí
jsem sledovala, jak na ně publikum reaguje.
Myslím, že je v dnešní době důležité, aby se

n Ze svých básní četl i Jan Škrob. 3x foto: (var)
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n Ze zákulisí...
Městské policie Hořovice

n Hořovičtí strážníci se představili i na Velké
ceně Hořovice, kterou v závěru dubna na tlustickém letišti uspořádal HZS Hořovice.

n Pozvání na Pasování prvňáčků na čtenáře přijala i I.B 1. Základní školy Hořovice. Foto: Yvetta Hájková

Pasování prvňáčků do řádu
čtenářského se zúčastnilo 150 dětí
V kapli zámku Hořovice bylo v pátek 14.
června velmi rušno. Konal se zde další ročník
akce Pasování prvňáčků na čtenáře, kterou
tradičně připravují zástupci Knihovny Ivana
Slavíka Hořovice.
A koho královna v podání knihovnice Evy
Kocourkové letos na zámku do řádu čtenářského pasovala? Celkem 142 dětí! Velké zastoupení měly dvě místní základní školy a přidaly se i děti ze zaječovské Základní školy.
Než se děti staly opravdovými čtenáři,
musely u princezny přečíst několik vět z pohádkové knížky a svým podpisem stvrdit, že

se budou ke knihám chovat slušně. Poté obdržely šerpu, pamětním list a roční členství
v knihovně zdarma. A protože bylo chlapců
a děvčat mnoho, čas při čekání jim knihovnice
Marcela Labská zpestřila hádankami. Vedoucí Knihovny Ivana Slavíka Hořovice Martina
Stelšovská děkuje zástupcům zámku Hořovice,
že se v jeho prostorách mohla akce uskutečnit.
Celkový počet pasovaných čtenářů se nakonec vyšplhal na rovných 150. O necelý týden později se v hořovické knihovně nechalo
totiž pasovat dalších osm malých čtenářů, kteří přijeli ze Základní školy Tlustice. (var)

n Městská policie Hořovice uspořádala první
ročník střelecké soutěže. Konala se na střelnici v Novém Jáchymově a kromě hořovických
strážníků se jí zúčastnili i zástupci Policie ČR.

n Hořovičtí strážníci prošli výcvikem správného použití zbraní a donucovacích prostředku u berounských policistů.

n V hořovické knihovně se nechalo na čtenáře pasovat osm žáčků z tlustické školy. Foto: Yvetta Hájková
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n Městská policie Hořovice se věnuje i prevenci ve školách. Na snímku návštěva v komárovské mateřské škole. Foto: archiv MP
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V Galerii zněla harmonika i zpěv návštěvníků
Berounský fotograf Vladimír Kasl na vernisáži
své výstavy v hořovické Galerii Starý zámek prohlásil, že se částečně cítí Hořovičákem. Má k tomu
dobrý důvod, vždyť dvanáct let fotografuje v hořovickém klubu Labe. V úvodu vernisáže za tuto
možnost poděkoval a prohlásil, že díky Labi se
jeho fotografování mohlo posunout dopředu.
Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 20. června a promluvil na ní i kolega Vladimíra Kasla

ze sdružení Berounští Fotorici Jan Šroubek
a místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík. Oba se shodli, že společným jmenovatelem
vystavovaných fotografií je radost. Ta vládla
i celé vernisáži, kterou hrou na harmoniku
zpestřil Vladimír Mužík, návštěvníci svým
zpěvem a nechyběli ani malí tanečníci.
Vladimír Kasl nevystavuje v Hořovicích
poprvé. Jeho fotografie byly a jsou k vidění
v místním klubu Labe a v Galerii Starý zámek
vystavoval i v roce 2015. Do hořovické galerie
se vrací v době, kdy se fotografování věnuje
rovných dvacet let.
Výstava Vladimíra Kasla nese název Lidé
kolem nás, koná se pod záštitou starosty města Hořovice Jiřího Peřiny a trvá do 28. srpna
2019. Zájemci ji mohou navštívit vždy v pátek,
sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. (var)

n V hořovické Galerii Starý zámek vystavuje
berounský fotograf Vladimír Kasl (vlevo). Na
snímku s Janem Šroubkem. Foto: (var)

n Vernisáž zpestřil hrou na harmoniku Vladimír Mužík Foto: (var)

Hostem knihovny
lékařka Zdenka
Ulčová-Gallová
Šampuska a Nedosáhneme na nebe.
Autorkou těchto dvou knih je lékařka
Zdenka Ulčová-Gallová, která ve čtvrtek
20. června přijala pozvání do hořovické
Knihovny Ivana Slavíka.
Podvečerní autorské čtení se Zdenkou
Ulčovou-Gallovou se odehrálo v dětském
oddělení knihovny, které návštěvníci zaplnili do posledního místa. Autorka jim
předčítala z obou jmenovaných knih,
ve kterých vzpomíná na své dětství v Hořovicích. V příbězích nechyběla ani její
sestra Jaroslava Jiráková, která se na setkání též dostavila. (var)
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Zúžení průjezdu na mostě
přes Červený potok ve Sv. Janu
V roce 2018 si město Hořovice nechalo
zpracovat tzv. diagnostický průzkum a statický výpočet zatížitelnosti mostu. Potřeba
podrobné diagnostiky stávajícího mostu vyplynula z tzv. hlavních ročních prohlídek. Diagnostický průzkum mostu nedopadl dobře.
Dopravní zařízení umístěné na mostě jsou
důsledkem doporučení, které z dokumentu –
cca devadesátistránkového - vyplynulo.
Budoucnost? Současná politická reprezentace města uvažuje spíše o výstavbě nového mostu a nikoliv o opravě stávajícího,
protože poměr životnost versus cena vychází lépe pro výstavbu nového mostu, než
pro opravu původního. Důvod, proč zatím
nelze ani rámcově stanovit, do kdy bude
dopravní omezení na mostě platit, lze vyjádřit jednoduše - problém financí. Pro letošní rok již v rozpočtu města nezbyly žádné
finanční prostředky, za které by se mohl

most začít projektovat. Město momentálně potřebuje dofinancovat investiční akce
v Hořovicích, které byly nasmlouvané již
v roce 2018 a které se momentálně realizují.
A ani peníze na zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace bohužel nebudou malé, ať se bude stavět nově,
nebo opravovat. Předpokládáme, že finanční prostředky na projektové práce budou
k dispozici nejdříve v roce 2020. Teoreticky
se dá říci, že někdy v průběhu druhé poloviny roku 2021 by mohl začít stavební práce
na mostě. Rozhodující však bude, zda město Hořovice sežene dostatečné množství
finančních prostředků na stavbu. Ty v této
chvíli odhadujeme na 15 až 20 mil. Kč. Takže „dočasné“ dopravní omezení považujme,
bohužel, za dlouhodobější. Stejný problém
se týká také mostku přes Žákův náhon.
Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík
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Hořovické rybáře reprezentují špičkoví závodníci
Místní organizace hořovických rybářů vznikla v roce 1947, od té doby působí nepřetržitě až dodnes. Jejím předsedou je Jaroslav Škvára, statutárním zástupcem a jednatelem Jan Rogos a hospodářem David Grunt. Lidí, kteří v hořovické organizaci
Českého rybářského svazu působí, je ale mnohem více. Organizace má téměř 800 členů. Z toho 120 dětí, které navštěvují
rybářské kroužky, účastní se závodů, a to i na republikové úrovni. Jan Rogos představil místní dětské skupiny i jména špičkových závodníků, kteří sbírají významná ocenění napříč celou republikou.
n Kde se rybářské kroužky
nacházejí?
Místní organizace Českého
rybářského svazu Hořovice má
pět těchto dětských skupin. Jde
o místní skupiny v Komárově,
Praskolesích, Hořovicích, Hostomicích a Lochovicích.

n Společně s Pavlem Flaschsem vedete kroužek v Hořovicích. Jak často se scházíte
a jaký máte program?
Rybářský kroužek v Hořovicích se schází každou středu.
Když je chladno, jsme v klubovně, za příznivého počasí se snaží-

me jít k vodě. Důležitá je příprava
vedoucího, a to teoretická i praktická. Udržet pozornost dětí není
vůbec jednoduché. Navíc je třeba
zajistit jejich bezpečnost při pohybu kolem vody, to je velká zodpovědnost.

rých sponzorů podporuje i město
Hořovice. Za získané finanční
prostředky zajišťujeme konání závodů, víkendové pobyty a základní vybavení pro začínající děti.
Za tuto podporu bych při této příležitosti velice rád poděkoval.

n Kde trénujete?
Rybolovnou techniku, což
je házení na terč, trénujeme
na louce. Také chodíme chytat
na Lázeňský, nebo na Dražovský
rybník. O tom musíme vždy informovat hospodáře.

n Hořovická organizace pořádá dětské závody i závod
Zlatá udice. Navíc má špičkové závodníky, kteří sbírají
ocenění napříč celou republikou. Koho byste především
připomněl?
V rybolovné technice naši místní organizaci úspěšně reprezentují
Tomáš Spáčil, Tobias Kočkár, Martin Kulhavý, nebo Amálie Ungrová. Momentálně se pod vedením
trenéra Radka Spáčila připravují
na MR žáků a juniorů po kterém
bude následovat MR dospělých.
Někteří pojedou i na mezinárodní
závody na Slovensko, do Polska,
Švýcarska a do Slovinska.
Kromě mimoškolní výchovy
dětí se Místní organizace Českého svazu rybářů Hořovice věnuje
i péči o rybochovná zařízení a revíry sportovního rybolovu.
Podrobnosti najdete na: http://
www.mocrshorovice.cz/

n Co děláte s rybami, které
chytíte?
Vracíme je zpátky do vody.
Hospodář někdy dovolí, aby si
je děti nechaly. Ony je ale stejně
vrací. My se ale dětem snažíme
vysvětlit, že součástí jídelníčku
rybáře by ryba občas měla být.

nMístní skupina ČRS v Hořovicích v sobotu 25. května uspořádala dětské rybářské závody na lázeňském rybníku. Na snímku Jan Rogos s dětmi
z hořovického kroužku. Foto: Radka Vaculíková

n Přijímáte další děti?
Určitě. Budeme rádi, když další
děti takzvaně dostaneme od počítačů. V kroužcích mohou získat
vědomosti o přírodě a věnovat se
rybolovu. A kdo má zájem, může
své schopnosti předvést na závodech. Naši činnost kromě někte-

Rybolovná technika Hořovice
Letošní sezona je v plném
proudu a mladí závodníci z Hořovice o sobě dávají vědět. Sezona nám začala Ligou mládeže,
kde závodilo za naší MO Hořovice 22 závodníků, kteří se poté
v dalším průběhu roku věnují rybolovu a jiným aktivitám v jednotlivých rybářských kroužcích.
Hořovice mají ale i závodní družstvo, které patří k velmi úspěšným závodníkům napříč celou
ČR. V sestavě Tomáš Spáčil,
Martin Kulhavý, Tobias Kočkár
a Amálka Ungrová se zúčastňují
téměř všech závodů, které jsou
vypsané v termínovém kalendáři rybolovné techniky. Družstva
Hořovic nastoupila začátkem
sezony v Lize mládeže i v první
lize, v obou těchto soutěžích se
umístila na čtvrtém místě. Toto
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umístění v první lize se dá považovat za velký úspěch, vzhledem k tomu, že toto družstvo je
suverénně nejmladší ze všech
dvanácti družstev, které mohou
v první lize závodit. Jako dalších
závodů se zúčastnili závodů českého poháru v Bílině, Kroměříži
a v Českých Budějovicích, tyto
závody jsou současně i závody
nominačními do reprezentace
ČR. Nominace není ještě potvrzena a odhlasována odborem
rybolovné techniky, ale mohu
již prozradit, že Tomáš Spáčil
i Tobias Kočkár se na 99% nominovali do reprezentace České
republiky a pojedou ji reprezentovat na mistrovství světa. Sezona je ve své třetině a v tuto dobu,
kdy si čtete tyto řádkybojují naši
junioři na mistrovství republi-

n Zleva: Tomáš Spáčil, Amálie Ungrová, Martin Kulhavý a Tobias
Kočkár. Foto: Radek Spáčil
ky juniorů a žáků, které se koná
v Karviné a poté bude následovat
MR v Č. Budějovicích. O prázdninách budeme závodit v zahraničí, na Slovensku, Rakousku,
Slovinsku a na mistrovství světa
juniorů ve Švýcarsku. O všech

těchto a dalších závodech Vás
budeme informovat. Přeji všem
našim závodníkům pevné nervy
a mnoho štěstí na všech závodech, kde budou reprezentovat
naši MO nebo Českou republiku.
Radek Spáčil
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zprávy - hasiči

Hasiči Hořovice

n Vítěz dětských rybářských závodů v Hořovicích Kamil Škrobák nachytal
11 kaprů. Foto: Radka Vaculíková

Z rybářských závodů...
Místní kolo Zlaté udice
V sobotu 18. května se
na Červeném rybníce v Komárově uskutečnilo místní kolo
Zlaté udice, pořádané MO ČRS
Hořovice. Závodů se zúčastnilo
celkem 26 dětí a mimo soutěžní
disciplíny v plavané, musely děti
absolvovat ještě test ze znalostí
výkonu rybářského práva. Počasí
nám sice příliš nepřálo, nicméně
děti se svého úkolu zhostily s maximálním nasazením. Po ukončení soutěže a sečtení celkového
počtu nasbíraných bodů, kde se
přičítaly i výsledky z předešlé
soutěže v rybolovné technice, došlo na vyhlášení vítězů. Jako první se s nejvyšším počtem bodů
umístila Linda Chotová, na druhém místě se se stejným počtem
bodů umístili společně Jan Ryska
a Kristýna Veselá. Na krásném
třetím místě se pak skončil Jakub
Trejbal. Každý z výše jmenovaných si odnesl hodnotnou cenu
v podobě rybářského prutu, navijáku či podběráku. Smutné ale
nezůstaly ani ostatní děti, každý
účastník závodů si domů odnesl
drobné rybářské vybavení a reklamní předměty s logem SÚS.
Vítězům samozřejmě srdečně
gratulujeme a hodně štěstí a rybářských zážitků přejeme i ostatním malým závodníkům, kterým
se možná podaří zvítězit příště.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem těm, kteří se na přípravě závodů Zlaté udice osobně podíleli.
Dětské rybářské závody
v Hořovicích
Místní skupina ČRS v Hořovicích uspořádala v sobotu 25.
května dětské rybářské závody
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na Lázeňském rybníce. Sluncem
rozzářená obloha a čerstvě posekané břehy Lázeňského rybníka
přivítaly 12 dětských závodníků.
Přesně v 8 hodin ráno odstartoval zvuk píšťalky rybářské klání
těch opravdu nejmenších rybářů. Nejmladší z nich se narodili v roce 2012 a nejstarší v roce
2007, nicméně do chytání ryb se
pustili s obrovským nasazením.
Většina závodníků zvolila způsob
na položenou a jen několik málo
dětí dalo přednost chytání na plavanou. Celkem děti nachytaly 49
kaprů, 4 plotice, 2 perlíny a 1 cejna. Nejmenší kapřík měřil 30 cm,
hodně jich bylo v rozmezí 42 až
48 cm a největší kapr měřil 52 cm.
Na prvním místě se s počtem 11 kaprů a celkovou délkou
430 cm umístil Kamil Škrobák,
na druhém místě skončil s 8 kapry a celkovou délkou 321 cm Samuel Pastucha. Na třetím místě
se umístila Elena Škrobáková se
4 ploticemi, 2 perlíny a 6 kapry
a celkovou délkou 286 cm. No
a proto, že do závodů byly věnovány 4 hlavní ceny, vyhlásili jsme
i čtvrtého vítěze, kterým se stal
Jaroslav Nohejl s 5 kapry a jedním
cejnem a celkovou délkou 255 cm.
Za uspořádání závodů bych
na závěr velmi rád poděkoval
vedení MO ČRS Hořovice a SÚS
ČRS. Dále mé poděkování patří
městu Hořovice, neboť tato akce
byla realizována právě za finanční
podpory města Hořovice. Poděkování samozřejmě patří i ostatním sponzorům, kterými jsou
EKOTECH Hořovice, Ladislav
Hormandl, IRONET a VAK Beroun.
Jan Rogos, MO ČRS Hořovice             

Zásahy Hasičského záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 5. do 15. 6. 2019 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 24
událostem, z toho k 3 požárům, 5
technickým událostem typu odstranění nebezpečných stavů, 11
dopravním nehodám, jedné události únik nebezpečných látek, 2
událostem záchrana osob a zvířat.
Ve dvou případech šlo o planý poplach, porucha EPS. Při událostech
spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složkami IZS. Při událostech došlo ke zranění 8 osob, 2
osoby byly přímo zachráněny, 27
osob evakuováno a ve dvou případech se jednalo o zranění neslučitelná se životem.
8 16. 5. dopoledne byla jednotka
HZS SK ze stanic Hořovice a Beroun společně s jednotkami SDH
obcí Komárov, Zdice, Králův Dvůr,
Rudná a dále policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou vyslána na taktické cvičení složek IZS
do prostoru letiště u obce Tlustice
se zadáním - hromadná dopravní
nehoda několika vozidel a větším
počtem zraněných osob. Na místě

byla simulována hromadná dopravní nehoda na dálnici. Celkem bylo
připraveno 7 vraků vozidel a 17 figurantů z řad policie ČR. Na místě
složky IZS nacvičovaly společný zásah se zaměřením na vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, první
pomoc zraněným, třídění raněných
včetně jejich odsunu, zajištění dopravní nehody a následné odstranění následků.
8 30. 5. v 5:00 byla jednotka HZS
SK ze stanice Hořovice vyslána
k dopravní nehodě osobního automobilu a kamionu na dálnici
D 5 37 km směr Plzeň, u čerpací
stanice. Po příjezdu hasiči vyprostili zraněného řidiče pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí,
předali ho do péče ZZS a odstranili
následky DN.
8 12. 6. byla jednotka HZS SK ze
stanice Hořovice společně s jednotkou SDH Komárov, Jince, Ohrazenice, Lhotka, Osov a Hostomice
vyslána k požáru lesa u Lhotky
u Lochovic. Byl zjištěn požár lesní
školky a hrabanky v rozsahu 120 x
20 m v nepřístupném terénu pro
mobilní požární techniku. Hasební
voda byla dovážena pomocí cisteren z koupaliště v Radouši.
HZS Hořovice
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z usnesení RM

Z Rady města
Hořovice
ze dne 29. května 2019
n Rada schvaluje program jednání
uvedený na pozvánce.
n Informace o výběru za parkovné
n Rada bere na vědomí informaci
z konané valné hromady Hořovické
teplárenské s.r.o.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice
vzít na vědomí „Akční plán rozvoje
města Hořovice pro období 2019 až
2020“.
n Rada města Hořovice schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
mezi Městem Hořovice a Městským
sportovním centrem Hořovice,
ve věci úpravy nájemních a podnájemních vztahů v areálu plaveckého bazénu a koupaliště, a pověřuje
starostu města k podpisu tohoto
dodatku.
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 5.504.532,00 Kč
a následnou realizací projektu s názvem „Kybernetická bezpečnost
města“, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Předpokládaná hodnota realizace
projektu činí 7.252.740,00 Kč a administraci projektu provede společnost
AJL, s.r.o.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice
– rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r. o., Jungmannova
156, 268 01 Hořovice, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.119.698, - Kč bez
DPH, tj. 1.354.835, - Kč vč. DPH.
Rada následně pověřuje ředitele
příspěvkové organizace 2. základní
škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku
k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím
řízením.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro
město a ORP Hořovice“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla
o výběru nabídky uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ
A VÝSTAVBA a. s., Nábřežní 90/4,
150 56 Praha 5, jehož tímto vybírá
jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota plnění
veřejné zakázky činí 606.000, - Kč
bez DPH, tj. 733.260, - Kč vč. DPH.
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Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro
zdravotně a tělesně postižené osoby
na parkovišti v ulici Anýžova za bytovým domem č.p. 95. Po schválení
Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun objednat
zhotovení dopravního značení.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení ceny za stavební práce, prováděné společností
DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní
budovy 2. základní školy Hořovice“ o 744.228,19 Kč vč. 21 % DPH
na celkových 38.495.911,18 Kč vč.
DPH.
n Rada souhlasí s udělením licence
na linku č. 210009 MHD Hořovice
pro období od 15. 8. 2019 do 15. 8.
2024 společnosti ARRIVA Střední
Čechy s.r.o., IČ: 256 20 886.
n Rada souhlasí s textem dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení
stavby sběrného dvora společností
AQUATEST a.s. z 31. 5. 2019 nejpozději do 30. 6. 2019 s podmínkou,
že objednatel díla uhradí pouze vícepráce jím objednané.
n Rada města souhlasí s umístěním
reklamy v areálu Aquaparku Hořovice.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku
viz příloha.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace v roce 2019 z rozpočtu obce
Lochovice na částku 1 000,- Kč pro
Domov na Výsluní Hořovice.
n Rada souhlasí se zřízením jedné
přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok 2019 – 2020.
n Rada města souhlasí, vzhledem
k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních smluv
na sociální byty u třech žadatelů
pouze do 31. 8. 2019. Pokud budou
nájemníci běžné nájemné a služby
hradit pravidelně a prokáží snahu
vzniklé dluhy řešit (pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání
dluhu), Městská správa bytového
a nebytového fondu u dvou nájemců nájemní smlouvy automaticky prodlouží, u třetího již od 1. 9.
2019 nevzniká dle „Zásad...“ nárok
na užívání sociálního bytu.
V případě, že nájemci neprokáží snahu své dluhy řešit, nebudou
pravidelně hradit běžné platby, pak
Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy
u dvou žadatelů dále neprodlouží
a zahájí úkony vedoucí k vystěho-

vání. Vzhledem k tomu, že se jedná
o rodiny s nezaopatřenými, nezletilými dětmi, souhlasí rada města
s přidělením místnosti v holobytech.
n Rada města bere na vědomí informaci, že u jednoho z nájemců končí
nájemní smlouva 31. 05. 2019 a již
nebude dále prodloužena z důvodu
odstěhování. Městská správa bytového a nebytového fondu provede
všechny úkony spojené s ukončením nájemního vztahu.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přidělením uvolněného sociálního
bytu č. 13 o vel. 46,2 m2 žadatelce,
dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, a to
do 30. 11. 2019. Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice zajistí všechny náležitosti ohledně
předání bytu a uzavření nájemní
smlouvy.
n Rada města souhlasí se zapojením do celostátní akce „Týden pěstounství“, která proběhne ve dnech
10. 6. – 14. 6. 2019, a ukládá odboru
sociálních věcí, zdravotnictví a školství za pomoci MSBNF zajistit akce
dle přiloženého programu.
n Rada revokuje své usnesení ze
dne 15. 5. 2019 následovně:
Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro
přidělování bytů pro dvojice v DPS
Hořovice.
n Rada revokuje své usnesení ze
dne 15. 5. 2019 následovně: Rada
města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle přílohy k zápisu, a to
s ohledem na zdravotní stav a potřebu péče u osob v pořadníku před
žadatelkou.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním darovací smlouvy, podle
které se NH Hospital a.s. zavazuje
poskytnout Městu Hořovice dar
ve výši 374.626,76 Kč za účelem pořízení policejního automobilu pro
Městkou policii Města Hořovice
a zároveň pověřuje starostu města
k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada města projednala podnět zastupitele Ing. Petra Karbana ve věci
vymáhání nevybraných poplatků
AVE odpadové hospodářství s.r.o.
z uložených odpadů. Podnět předá
Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 12. června 2019
n Rada schvaluje program jednání
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s uzavřením další již třetí smlouvy
o prodeji reklamní plochy se spo-

lečností Kompakt spol. s r.o., a to
v rámci umístění reklamy města
Hořovice na tzv. sociálním voze
určeném tentokrát pro společnost
VČELKA senior care o.p.s.
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské
kulturní centrum Hořovice ve výši
100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci „Hořovické kulturní léto 2019.
n Rada města Hořovice schvaluje
poskytnutí individuálního příspěvku do sbírky na podporu pozůstalým po místostarostovi obce
Dražůvka Rudolfu Štosovi, který
byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce. Výše příspěvku činí
5.000, - Kč a k podpisu příslušné
dokumentace pro toto plnění je
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice stanovuje
pro následující období let 2020 až
2023 společnost Power Exchange
Central Europe a.s., (PXE), jež je
organizátorem energetické burzy, jako smluvního partnera pro
město Hořovice, jeho příspěvkové
organizace a společnost Hořovická teplárenská, s.r.o., a to ve věci
nákupů energií. Rada tím souhlasí
jednak s dodatkem č. 1 účastnické
smlouvy s touto společností, a dále
se smlouvami o centralizovaném
zadávání veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi a společností Hořovická teplárenská,
s.r.o., kdy ke všem souvisejícím
úkonům je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Ekologická
náhrada stávajícího vozu městské
správy, Hořovice, okres Beroun“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MIKEŠ –
CZ, s. r. o., Cukrovarská 6, 301 00
Plzeň, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele,
k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1 204 000 Kč bez DPH.
Rada následně pověřuje ředitele
příspěvkové organizace Městská
správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána
k dalším úkonům souvisejícím
s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
n Rada města Hořovice souhlasí
s výjimkou z vnitřního předpisu
3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
kdy v této souvislosti na základě
realizovaného výběrového řízení
na akci „Výměna podlahové krytiny ve Společenském domě v Hořovicích“ projednala závěry hod-
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z usnesení RM - zprávy
notící komise a rozhodla o výběru
nabídky uchazeče Jiřího Sudíka,
Praskolesy 280, 267 54 Praskolesy,
jehož tímto vybírá jako dodavatele
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota realizované veřejné
zakázky činí 1.280.786, - Kč bez
DPH. Rada pověřuje pana starostu
města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně podpisem příslušné smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje
prodej použitého a poškozeného osobního automobilu Škoda
Fabia, r. v. 2002, RZ BEJ 07-83,
a to za nejvyšší nabídnutou cenu
ve výši 5.000, - Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou
zakázku s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy
v Hořovicích – IV. vyhlášení“. Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tom-

to složení: členové – Mgr. Radek
Šumera, Bc. Michal Hasman MPA,
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1.
náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan
MPA.
n Rada rozhodla, že prázdninový
režim schůzí bude 24. 7. 2019 a 21.
8. 2019. Od 4. 9. 2019 se budou
konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého
týdne.
n Rada stanovuje datum konání
veřejného zasedání zastupitelstva
města na středu 11. 9. 2019 od 17.
hodin v sále radnice.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle kterých společnost
ENERGON Dobříš s.r.o. vyčíslila
vícepráce na stavbě nazvané „Hořovice – Západní sídliště – obnova
veřejného osvětlení“ v celkové výši
73.022,29 Kč vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí s návrhem změnových listů, podle kterých společnost Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s. vyčíslila vícepráce
na stavbě nazvané „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“ v celkové
výši 616.512,29 Kč vč. 21 % DPH.
Za předpokladu zajištěného financování rada ukládá technickému

a dopravnímu odboru, předložit
návrh dodatku č. 3 na její příští
zasedání.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování potravinové
pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
a souhlasí s uhrazením ročního
poplatku za tuto službu ve výši Kč
3.000,-.
n Rada schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši
Kč 5.084,, které vznikly v předchozích letech za neuhrazené školné
a stravné.

n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení
věcného břemene, číslo smlouvy
7700100826-1/VB, uzavírané se
společností GasNet, s.r.o., v plné
moci GridServices, s.r.o., jejímž
obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou
zřídit a provozovat na pozemku
města parcelní č. 681 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení pod
označením stavby „REKO MS
Hořovice – Jiráskova, č. stavby
7700100826“, v rozsahu dle předloženého geometrického plánu,
za úplatu 79.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů. Rada města
Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.

V Hořovicích to
s malými tenisty umí

Dočaskářkou na stará kolena?
Soně je 64 let a patří mezí nejaktivnější dočaskářky spolku Dočasky
De De . Má v péči celkem 5 psů - 3
v dočasné péči, z toho jeden zůstane u Soni do konce života. Jedná se
o fenku Astu, která moc příznivé
prognózy neměla. Asta ale všem
ukázala, že i když je stará a ne zcela zdravá, jen tak něco ji neporazí.
Krom toho se od Soni můžete dozvědět, proč je dobré stát se dočaskářem
i „na stará kolena“ a s čím vším může
dočaskář (ne)počítat. Link: https://
www.facebook.com/primamazlicek/
videos/2316343252020428/?t=25
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Jaké je to být dočaskářkou? Zájemci se mohou hlásit na profil Dočasky De De. Na internetu najdete
i další příležitosti k dočasné péči, nejen uvedený spolek.
Dále přidáváme kontakt na azyl
na Berounsku,kde najdete psy, kterých se lidé na Berounsku zbavili
nebo se tu ocitli z jiných důvodů,plus
na útulek, který je smluvním pro Hořovice, pomůžete i sdílením:
www.facebook.com/azyltylda/
www.facebook.com/utulekbouchalka/
Radka Štefaňáková, Hořovice

n Zleva: František Kumst, Jakub Veselý, Andreas Zýka, Matyáš Holcepl,
Vilém Plecitý, Michael Žežulka. Chybí náhradník Jáchym Farář. Foto:
Klára Plecitá
Nervózní rodiče přešlapují
za oplocením tenisových dvorců.
Občas se ozve potlesk, povzbuzující zvolání, ale i pláč prohrávajících malých nadějí. Nekompromisní rozhodčí nepřipouští
diskuze a počítají body přesně
podle pravidel. Sběrači míčků
z řad přihlížejících se také musí
činit. Mistrovská utkání v kategorii minitenisu pro děti do sedmi
let mají prakticky srovnatelnou
atmosféru a stejné zázemí jako ta
profesionální. A stejně tak i děti
své zápasy prožívají. V žádných jiných kategoriích emoce netryskají
tolik, jako u těch nejmenších.
A v Hořovicích bylo poslední víkendy hodně veselo. Vždyť
minitenisté TK Hořovice pod

vedením Jiřího a Jana Zýky stejně
jako loni opanovali svou skupinu
středočeské soutěže a postoupili
mezi osm nejlepších celků kraje.
A nejen to. Dalším postupujícím
do krajského čtvrtfinále je i druhý tým hořovických minitenistů.
Zatímco mnoho jiných oddílů
nemohlo přihlásit žádný celek tenisových nadějí, v Hořovicích se
na umělé trávě sešlo dětí na dva
týmy. A jejich první soutěžení
ukázalo, že jim to půjde dobře.
Sportovce nyní čeká kolotoč individuálních turnajů, soustředění
a tenisových kempů, kde nasbírají
potřebné zkušenosti do krajských
finálových bojů, které se uskuteční poslední srpnový víkend.
Vojtěch Plecitý
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Vánoce
20. 11. 2019 OD 19:00
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Lucie Bílá za doprovodu Petra Maláska

Poděkování

SVČ	
  Domeček	
  Hořovice	
  nabízí	
  ve	
  spolupráci	
  s	
  Univerzitou	
  třetího	
  věku	
  při	
  PEF	
  ČZU	
  v	
  Praze	
  	
  
osobám	
  se	
  statutem	
  důchodce,	
  invalidním	
  důchodcům	
  a	
  nezaměstnaným	
  osobám	
  ve	
  věku	
  
50+	
  všeobecné,	
  zájmové	
  a	
  neprofesní	
  vzdělávání	
  na	
  univerzitní	
  úrovni	
  v	
  rámci	
  kurzů	
  virtuální	
  
univerzity.	
  Výuka	
  Virtuální	
  U3V	
  probíhá	
  v	
  nových,	
  moderně	
  vybavených	
  prostorách	
  SVČ	
  
Domeček	
  Hořovice,	
  Vrbnovská	
  1138.	
  Ve	
  vstupní	
  hale	
  s	
  recepcí	
  je	
  možnost	
  občerstvení.	
  
Pracoviště	
  je	
  bezbariérové.	
  

NOVĚ	
  VYPSANÉ	
  KURZY	
  NA	
  ZIMNÍ	
  SEMESTR	
  2019/2020	
  
(Studovat	
  můžete	
  jeden	
  kurz,	
  nebo	
  oba	
  kurzy	
  najednou.)	
  
1) České	
  dějiny	
  a	
  jejich	
  souvislosti	
  II.	
  	
  (6	
  setkání,	
  1x	
  za	
  14	
  dní,	
  vždy	
  v	
  úterý	
  9	
  –	
  10:30	
  
hod),	
  začínáme	
  1.	
  října	
  2019,	
  cena	
  celkem	
  420,-‐	
  Kč	
  za	
  celý	
  semestr.	
  
	
  
2) Barokní	
  architektura	
  v	
  Čechách	
  (6	
  setkání	
  1x	
  za	
  14	
  dní,	
  vždy	
  ve	
  čtvrtek	
  9	
  –	
  10:30	
  
hod),	
  začínáme	
  3.října	
  2019,	
  cena	
  celkem	
  420,-‐	
  Kč	
  za	
  celý	
  semestr.	
  
Kontakt:	
  Lenka	
  Radová,	
  tutorka	
  VU3V,	
  SVČ	
  Domeček	
  Hořovice,	
  Vrbnovská	
  1138,	
  Hořovice	
  268	
  01	
  

Tímto bychom rádi ze srdce poděkovali paní Helence Tětkové, učitelce speciální
základní školy Hořovice a Zdeňku Musilovi, žáku 1. ZŠ Hořovice za duchapřítomné
poskytnutí první pomoci při vážné nehodě
mladého cyklisty, našeho syna, dne 17. 5.
2019. Tito dva andělé byli ve správné chvíli
na správném místě, nikdy vám to nezapomeneme. Naše velké poděkování a hluboký
respekt dále patří posádce výjezdové skupiny RZP Hořovice, zdravotním sestřičkám
a bratrovi a především lékaři chirurgického
oddělení MUDr. Matěji Rychlému a také
MUDr. Kateřině Machkové, lékařce dětského oddělení, všem zmiňovaným za jejich
vysoce profesionální a laskavou péči v Nemocnici Hořovice.
Rodina Radova, Hořovice

mobil:	
  725 064 881,	
  email:	
  recepce@domecekhorovice.cz	
  

Výstava fotografií a pohlednic
představuje spolkový život
Srdečně zveme na výstavu fotografií a pohlednic „Spolkový život na Hořovicku za 1.
republiky“. Krejcarový spolek, Olymp, Vlasta
nebo Mládenci, to je jen zlomek živého společenského života zachyceného na více než 80
snímcích v prostoru hlavního sálu Evangelického kostela.
Možná na těch krásných historických fotografiích najdete i někoho z vašich blízkých.
Materiály pro výstavu poskytli I. Voráčková, Vlastivědný dokumentační fond V. Merhauta, K. Irmann a Muzeum Českého krasu.
Otevřeno do 5. října 2019, každou neděli
9:30 - 11:30, dále každý druhý pátek a v jiné
časy po domluvě na tel. 734 796 592. Vstupné
dobrovolné.
Evangelický kostel - bývalá synagoga,
Valdecká 408, Hořovice
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Pojeďte s námi!
SONS ČR, HOŘOVICE Vás zve na výlet na Zámek Dub a do města Prachatice.
Odjíždíme v sobotu 21. září v 8:00 od hořovické radnice.
Vstupné na zámek: snížené (důchodci) 50 Kč. Doprava: pro nečleny 150 Kč,
pro členy 50 Kč. Hlásit se můžete na tel.
728 152 891 nebo 311 513 528.

www.mesto-horovice.cz

zprávy

POD STŘECHOU hradu Točník - představení Tanečního
oboru ZUŠ a studentů Konzervatoře Duncan Centre Praha

n Emma Šišáková a Ester Nosková / absolventka 7. ročníku Tanečního oboru ZUŠ. Foto: Radek Fouček.

Ve středu 5. června se v nově rekonstruovaných prostorách hradu Točník odehrálo představení, které procítěně vykreslilo krásy současného tance. První blok
choreografií patřil žákyním tanečního oboru Venduly Dědové ze ZUŠ J. Slavíka
Hořovice. Šest nejstarších žákyň uvedlo vlastní autorské choreografie, které byly
jejich ročníkovou či absolventskou prací. Tvorbě se věnovaly průběžně během studia ve 2. pololetí a práce byly završením školního roku.
Ve druhém bloku si společnou choreografii připravili studenti 5. ročníku taneční Konzervatoře Duncan Centre v Praze, kteří dokonale využili prostor Královského paláce. Pro studenty byla akce příležitostí uvádět poznatky ze studia
do praxe. Svým vystoupením, stejně tak jako žáci ze ZUŠ, nadchli pozorné diváky,
kteří připravené hlediště zcela naplnili.
Jednalo se o první společnou akci, která byla ojedinělou událostí tohoto formátu nejen u nás na Hořovicku. Hlavní myšlenkou byla vzájemná inspirace studentů a žáků. A to se povedlo. Pokud se ze spolupráce stane tradice, budeme velmi
rádi. Poděkování patří zaměstnancům hradu Točník a městu Hořovice.
Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

Svitavské komoření 2019
Žáci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové uspěli v celostátní soutěžní
přehlídce komorních souborů,
která se konala 27. a 28. května

2019 ve velkém sále Ottendorfova domu v Svitavách. Porota, níž
zasedli housloví virtuosové Ivan
Štraus (HAMU Praha), Leoš Čepický (HAMU Praha), dále Miluše
Mimrová (ZUŠ Česká Třebová),

František Kantor (JAMU Brno),
Pavel Bureš (Konzervatoř Brno),
Lukáš Moravec (ZUŠ Svitavy),
Radka Rubešová (Konzervatoř
Pardubice), Jitka Dušková (ZUŠ
Vysoké Mýto) a hudební skladatel Petr Jiříček (ZUŠ B. Smetany
Litomyšl), ocenila ZLATÝM PÁSMEM obě hořovické sestavy, duo
MAFI (Martin Jirák & Filip Strejc)

i kvarteto PERI&FIFI (Pavlína
Vokáčová, Erika Řechtáčková, Filip Strejc, Filip Rataj). Duo MAFI
získalo ještě Zvláštní cenu poroty
za interpretaci písně Petra Ebena.
Zlatou tečku za letošními jarními soutěžemi zpečetil samostatný koncert na Náměstí Míru
ve Svitavách.
GRATULUJEME.

Zámecká nokturna po patnácté
Ó sladký hlase umlklý,
zda ztich jsi docela?
Jaroslav Vrchlický, 1889
ZÁMECKÁ NOKTURNA,
CHÂTEAU MUSICAL NIGTS,
unikátní cyklus nočních vokálních koncertů, který nabízí
v magických prostorách hradů
a zámků koncerty s účinkujícími
v dobových kostýmech, stylovou
intepretací a strhujícím dramatickým dějem, vstoupí letos
do svého jubilejního patnáctého
ročníku.
Po pěti letech se vrací do legendami opředeného monumentálního sálu zámku Lochovice, kde bude v pátek 13. září
2019 v 19 hodin uveden hudebně dramatický pořad È MORTA? k výročím úmrtí slavných
českých pěvců Matyáše Podhorského (1800-1849), Kateřiny Kometové Podhorské (1807-1889)
a Klementiny Kalašové (18501889).
V programu zazní operní
árie a dueta z pera Wolfgan-
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ga Amadea Mozarta, Vincenza
Belliniho, Gaetana Donizettiho,
Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Antona Rubinštejna
a Antõnia Carlose Gomese. Zpívají Květuše Ernestová (soprán)
a Andrej Beneš (baryton), laureát pěvecké soutěže legendárního
barytonisty Giuseppe Taddeiho
v Neapoli, u klavíru bude vítěz
Mezinárodní varhanní soutěže
v Magdeburgu Drahoslav Gric.
V mluvených rolích se představí
Veronika Slavíková jako Kateřina Kometová Podhorská – žena,
Klára Štochlová jako manželka
hudebního skladatele Giuseppe
Verdiho Giuseppina Strepponi,
Erika Řechtáčková jako Filomena
Maria Cristina Carrara Verdi, její
adoptivní dcera, Tereza Vokáčová
jako Klementina Kalašová – žena
a Pavlína Vokáčová jako Anna.
Děj pořadu se odehrává v létě
roku 1889 v provinční Praze,
ve Verdiho vile v italské Sant’Agátě a brazilské Bahii. Informace
a rezervace sr2000@quick.cz, více
na www.zameckanokturna.cz
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30. 8. 2019 od 19:00 - Nádvoří Starého zámku Hořovice
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kulturní servis
n Galerie Starý zámek

n Společenský dům

Vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n Lidé kolem nás
Výstava fotografií Vladimíra Kasla. Otevřeno:
pá, so a ne od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá
do neděle 25. 8. 2019.

n MOTORKÁŘSKÝ CVOČEK 2019
26. - 28. 7. pátek až neděle
Hořovice. 6. ročník akce – nabitý program –
hudba, jízda, show.
Připravujeme na srpen:
n LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
- Ženy v běhu
15. 8. čtvrtek od 21:30
Město Hořovice a Městské kulturní centrum
Vás zvou na vernisáž a výstavu

LIDÉ KOLEM NÁS

Vladimír KASL - fotograf z Labe
Galerie Starý zámek
20. června 2019 od 17:00 hod.
Výstava potrvá do 25. 8. 2019 – otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hodin.

n HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
17. 8. sobota od 10:00
42. ročník tradiční přehlídky s doprovodným
programem.
Taneční
n Dospělí: Pondělky
Začátečníci (H1)
20:50 – 22:20
Mírně pokročilí (H2)
19:00 – 20:40
Středně pokročilí (H3)
18:10 – 20:40
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky v SD a v sále MěÚ,
Palackého nám. 2
viz rozpis lekcí, lekce se nepravidelně střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30 – 20:05
Více pokročilí - dospělí (H4) 20:15 – 22:00
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Taneční pro mládež začátečníci - 13. 9. 2019,
18:30 - 20:30. www.tanecni.net.

n Starý zámek – nádvoří
Vrbnovská 30/1, Hořovice
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n Hodiny pro veřejnost
o prázdninách
ÚT, ČT 8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
n Knihovna bude od 1. 7. do 14. 7. 2019
uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.
Soboty pro veřejnost 27. 7., 10. 8. 24. 8.
n 3. ročník fotografické soutěže
BARVY LÉTA: potrvá do 23. 9.
Dvě soutěžní kategorie: A do 15 let, B od 16 let,
1 soutěžící – 1 snímek. Fotografii v minimálním
rozlišení 1600 x 1200 px zašlete emailem na: knihovna1@mkc-horovice.cz, nebo přineste na flashdisku do knihovny nebo do IC. Děti do 15 let připojí
svůj věk. Všechny fotografie budou vystaveny v prostorách knihovny. Snímky budou označeny čísly,
návštěvníci knihovny vyberou nejhezčí foto z každé
kategorie. Vítěz získá knižní odměnu!

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

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

n DEVADESÁTKY – filmová projekce
– Vary ve vašem kině
11. 7. čtvrtek od 19:30

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

n Informační centrum

n Klub Labe

n ŽENY V BĚHU – filmová projekce
3. 7. středa od 19:30
n FREE SOLO – filmová projekce
10. 7. středa od 19:30

n Knihovna Ivana Slavíka

n CHUAN PEDRO RODRIGUEZ
14. 7. neděle od 18:00
Rock ´n´ roll – worldmusic. Velká podvečerní
jízda s hudební formací ze Strašic.
n TRAPAS
28. 7. neděle od 18:00
Folkový večer se známou kapelou
Připravujeme na srpen:
n KDO SE BOJÍ POSTELE
30. 8. pátek
od 19:00
V divadelní komedii pro dospělé se představí
Kristýna Podzimková a Karel Zima.

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 DÍVČÍ VÁLKA. Letní kino Beroun, úterý
23. 7. 2019, od 19:00, cena vstupenky 349 Kč.
4 TŘI SESTRY. Točník 17. 8. 2019, od 18:30,
vstup od 17:00, cena vstupenky 390 Kč.
4 KDO SE BOJÍ POSTELE. 30. 8. 2019 od
19:00. Nádvoří Starého zámku. Cena vstupenky 300 Kč.
4 CAVEMAN. 30. 9. 2019 od 19:00, SD Hořovice. Cena místenky 390 Kč.
4 VE DVOU TOUR – Lenka NOVÁ & Petr
MALÁSEK. 16. 10. 2019 od 19:00, SD Hořovice.
Cena místenky 350 Kč.
4 Bílé Vánoce LUCIE BÍLÁ za doprovodu
Petra Maláska. 20. 11. 2019 od 19:00. SD Hořovice.
Ceny vstupenek 1090, 990, 890 (1590) Kč.
4 Václav Neckář. 11. 12. 2019 od 19:00,
SD Hořovice. Ceny vstupenek 470 a 490 Kč.

n Muzeum Hořovicka
Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
4 Muzeum Hořovicka je v létě otevřeno denně kromě pondělí v době mezi 9 – 17 hodinou.
V čase 12 -12:30 polední přestávka.
K vidění kromě stálé expozice jsou dvě výstavy
- o sirkařství a dobrovolných hasičích.

n Zámek Hořovice
Vrbnovská 22, Hořovice
tel.: 311 512 479, 724 331 568
www.zamek-horovice.cz
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n ZÁMEK SEBEVRAHŮ
5. – 6. 7. pátek a sobota od 19:00 do 20:00
Mimořádné podvečerní prohlídky hořovickým zámkem. Vstupné 160 Kč. Hned na začátku prázdnin můžete navštívit zámek v Hořovicích i v netradičních nočních hodinách.
Po roce se opět vrací oblíbené noční divadelní
prohlídky. Po loňském „hrůzostrašném“ strašidle Cantervillském vás letos přijme Zámek
sebevrahů. To je název divadelní prohlídky,
inspirované Stevensonovou povídkou Klub
sebevrahů vydanou v roce 1878. Nic netušící
muž je svojí manželkou poslán na odpočinek
do záhadného zámeckého klubu, netuší však,
že členství v tomto zařízení, je výhradně doživotní. V rozporu s neradostným názvem
Vás čeká humorné vyprávění o nevěře, prospěchářství a spravedlivém trestu. Návštěvníci
si v doprovodu románových postav postupně
projdou reprezentační a obytné salóny zámku,
kde se v každé místnosti odehraje část příběhu.
Pro očekávaný velký zájem doporučujeme rezervovat vstupenky na tel. 311 512 479 nebo
e-mailem na: bartipanova.katerina@npu.cz.
n Návštěva u princezny Verunky
na zámku v Hořovicích
Soboty a neděle od 10:15 a od 14:15
Návštěva u princezny Verunky je zábavná
a interaktivní prohlídka pro děti ve věku 3 až
8 let, ty si mohou během prohlídky vyzkoušet
královskou korunu, trůn i korunku princezny a zároveň budou dostávat drobné úkoly
a otázky. Výklad nezahrnuje odborné informace o dějinách zámku, dospělí jsou pouze
jako doprovod. Princezna Verunka se na Vás
bude těšit v červenci a srpnu vždy o víkendu
v 10:15 a 14:15 hodin, délka prohlídky je cca
30 minut. Pro děti dále nabízíme Cestu za pokladem, hledání zámeckého pokladu pomocí
plánku v praku, nebo Výstavu her a hraček
malých aristokratů.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
TÁBOROVÉ POBYTY - volná místa
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA HLINCE
4 27. 7. - 3. 8.: 2. BĚH LT - TAJEMNÝ BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK
Vedoucí: Holovská Brigita.
Cena děti ZŠ: 1750 Kč.
Táborový pobyt pro děti po první třídě školní
docházky. Přihlaste se do jedinečné expedice,
jejímž cílem je včas odhalit všechny nástrahy
a nebezpečí a konečně rozluštit záhadu, kterou ukrývá tajemný prostor bermudského trojúhelníku.
CHATA SLOVANKA, HRABĚTICE,
JIZERSKÉ HORY
4 7. 7. - 14. 7.: HORSKÝ TÁBOR - PRÁZDNINOVÁ KOUZLA A ČÁRY
Vedoucí: Knopová Eva. Cena děti ZŠ: 4400 Kč.
Letní pobyt na horách pro děti po prvním roce
školní docházky. Budeme se učit kouzlit a čarovat.
Objevíme záhadu severního lesa. Celým pobytem
nás bude provázet tajemný čaroděj.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - volná místa
Domeček Hořovice v roce 2019 zajistil podporu vypsaných příměstských táborů pro děti
prvního stupně ZŠ v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operační program
Zaměstnanost.
RODINNÉ CENTRUM KALEIDOSKOP
4 15. 7. - 19. 7.: 6. BĚH - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HOŘOVICE
Vedoucí: Helena Perglerová			
Cena děti ZŠ: 450 Kč
Příměstský tábor o letních prázdninách pro
děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže, tvoření,
výlety. Oběd a pitný režim zajištěn.
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOMÁROV
4 8. 7. - 12. 7.: 1. BĚH - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Vedoucí: Šmídová Hana. Cena děti ZŠ: 1100 Kč.
Příměstský tábor o letních prázdninách pro
děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže, tvoření,
výlety. Oběd a pitný režim zajištěn. Kapacita
15 dětí. Tábor není dotovaný z projektu.
4 12. - 16. 8.: 2. BĚH - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Vedoucí: Šmídová Hana. Cena děti ZŠ: 450 Kč.
Příměstský tábor o letních prázdninách pro
děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže, tvoření,
výlety. Oběd a pitný režim zajištěn.
4 19. - 23. 8.: 3. BĚH - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Vedoucí: Šmídová Hana. Cena děti ZŠ: 450 Kč.
Příměstský tábor o letních prázdninách pro
děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže, tvoření,
výlety. Oběd a pitný režim zajištěn.
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ
KRÁLŮV DVŮR
4 19. – 23. 8.: 2. BĚH - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KRÁLŮV DVŮR
Vedoucí: Jirmanová Eliška.
Cena děti ZŠ: 900 Kč.
Příměstský tábor o letních prázdninách pro
děti prvního stupně ZŠ. Hry, soutěže, tvoření,
výlety. Oběd a pitný režim zajištěn.

n Beroun
n Švajneraj
14. 7. neděle od 18:00 - Nám. J. Barranda
Ciráty, opijáty a mordyáty staropražské a další
hospodské i filmové šlágry.
n Letní hit: Dívčí válka
23. 7. úterý od 19:00 - Letní kino

Nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra
v České republice Dívčí válka míří do Berouna. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír
Maděrič, Felix Slováček ml., Roman Skamene,
Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák,
Evžen Hájek, Zuska Velichová, Lucie Chlum-

ská a další. Vstupenky je možné zakoupit
za zvýhodněnou cenu v předprodeji v MIC
Beroun, Informačním centru Hořovice
nebo následně přímo před akcí.
n Milan Drobný
28. 7. neděle od 18:00 - Nám. J. Barranda
Legenda české pop-music zejména 60. let.

n Králův Dvůr

www.kraluv-dvur.cz
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RAPETE · NO HEROES 0
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ZNOUZECTNOST · BLACK HILL
20:00
22:20 INSANIA · BUGR
18:00

23:40

SOBOTA OD�18:00

3. 8.

ZÁMEK
Králův Dvůr

VSTUPNÉ 100 Kč
Akci pořádá město Králův Dvůr

Upozorňujeme občany, že z�této akce mohou být pořizovány fotograe
či videozáznam. Vstupem na�tuto akci souhlasíte s�pořízením fotograí
či videozáznamu a�jeho následným zveřejněním v�rámci propagace města
Králův Dvůr na�webové stránce města, facebookovém prolu a�v�tisku.
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n Točník
n HRADY CZ
12. - 13. 7. pátek a sobota
Putovní letní kulturní festival Hrady CZ letos
slaví patnácté narozeniny a v magickém prostředí osmi hradů po celé České republice představí špičku současné české a slovenské hudební
scény v čele s kapelou Kryštof. Návštěvníci se
budou moci dále těšit na Rybičky 48, No Name,
Arakain & Lucii Bílou, Mirai, Marpo & Troublegang, Michala Hrůzu, kapelu Harlej a další
interprety a skupiny. V areálech se bude třídit
odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně
lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.
Více na www.hradycz.cz.
n Světla králů
3. 7. - 31. 8.
Výstava replik lucemburských královských korun k 600. výročí skonu Václava IV. - krále českého a římského
n Rytířské slavnosti krále
Václava IV.
5. - 6. 7. sobota a neděle od 10:00 do 18:00
Gladius - šerm, divadlo, kejkle, hudebníci a tanečníci, sokolník, soutěže. Jídlo a pití.
n Don Juan
1. 8. čtvrtek od 21:00
Moliere v podání uskupení Old Stars

n Zbiroh
Muzeum ZBIROH
4 MIROSLAV HORNÍČEK – KOLÁŽE
Výstava koláží herce a spisovatele Miroslava
Horníčka. Je především dokladem umělcova

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis - sport
osobitého humoru, smyslu pro improvizaci i
soukromé hry, v níž si s potěšením a ironií sobě
vlastní ověřoval některé souvislosti. Vernisáž
se uskuteční ve středu 3. července v 17 hodin.
Úvodní slovo pronese Jiří Hlobil. Výstava, která
představí jeho ranné koláže z období 70. a 80. let
minulého století, potrvá do 1. září 2019.
ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com.
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629.
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598.
Více informací na www.zbiroh.com

n Zaječov
n ONDŘEJ
SMEYKAL
3. 7. od 18:00
kostel
sv. Dobrotivé
Akustický koncert českého hráče na australský
domorodý nástroj didgeridoo.
Po koncertu následuje beseda.
Vstup dobrovolný.

Jak se vedli fotbalisté mladších
a starších přípravek FK HOŘOVICKO
Mladší přípravky: P. Podzimek a J. Smetana ml.
1.

Sl. Lochovice „A“

25 – 1 - 4

130 : 45

76 bodů

2.

Hor. Neumětely

18 – 3 - 9

85 : 49

54 bodů

3.

TJ Felbabka

14 – 6 - 10

78 : 55

48 bodů

4.

FK Hořovicko

15 – 1 - 14

82 : 76

46 bodů

5.

SK Hostomice

8 – 3 - 19

55 : 68

27 bodů

6.

Sl. Lochovice „B“

2 – 1 - 27

23 : 131

7 bodů

Starší přípravka „B“ P. Bartoš a J. Palek
1.

TJ Felbabka

12 – 4 - 4

53 : 29

40 bodů

2.

FK Hořovicko „B“

11 – 3 - 6

61 : 39

36 bodů

10 – 4 - 6

3.

D. Všeradice

58 : 44

34 bodů

4.

TJ Nižbor

8 – 2 - 10

44 : 38

26 bodů

5.

TJ Broumy - Svatá

2 – 1 - 17

21 : 65

7 bodů

Starší přípravka „B“ J. Novotný a M. Lapáček
1.

FK Hořovicko „A“

16 – 1 - 3

103 : 39

49 bodů

2.

Ol. Zdice „B“

11 – 3 - 6

47 : 34

36 bodů

3.

SK Hostomice / Lochovice

11 – 1 - 8

36 : 42

34 bodů

4.

SK Komárov

5 – 4 - 11

30 : 45

19 bodů

5.

Cerhovice

1 – 3 - 16

19 . 74

6 bodů

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n Zatmění Slunce v Chile
2. 7. čtvrtek od 12:00
Přímý přenos úplného zatmění slunce u ESO
observatoře v La Silla v Chille. Promítání a vyprávění o slunci, o zatmění, i o největší observatoři světa.
n TOUCH DE SPACE
2. 7. čtvrtek od 19:30
Speciální program Hvězdárny Žebrák v angličtině spojený s projekcí a pozorováním noční oblohy. Měsíce, planet a objektů hlubokého
Vesmíru dalekohledy.
n Částečné zatmění Měsíce
16. 7. úterý od 21:00 do 01:00
Pozorování tohoto úkazu a speciální pořad
k Měsíci.
Muzeum ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák
4 V létě otevřeno o víkendech a svátcích 5.
- 6. 7. v době 9-12 a 12.45-17 hod. Prohlédnout si lze revitalizovane stálé expozice z dějin
města a galerii malíře Indie J. Hněvkovského.
Zavzpomínat na dobu dětství je možné během
návštěvy výstavy hraček. K vidění jsou panenky, pokojíček a různé dopravní prostředky.
4 Hravé tvoření s Igrackem
13. 7. sobota od 13:00 do 16:00
Doprovodný program k výstavě.

www.mesto-horovice.cz

Finálový turnaj starších přípravek 9. 6. 2019 SK Hostomice
1.

FK Hořovicko „A“

3–1-1

12 : 7

10 bodů

2.

FK Králův Dvůr „A“

3–1-1

15 : 8

10 bodů

3.

SK Hostomice / Lochovice

2–2-1

9:8

8 bodů

4.

Cembrit Beroun

2–0-3

11 : 15

6 bodů

5.

SK Komárov

1–1-3

9 : 11

4 body

6.

Sokol Králův Dvůr

1–1-3

7 : 14

4 body

20. – 23. 6. 2019 turnaj v Kemptenu v Německu
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sport

Hořovické moderní gymnastky nezahálejí
Úspěchy i zklamání přinesla
letošní soutěžní sezóna jednotlivkyň. Sezóna začala dívkám koncem
března v Táboře. Bylo to pro dívky
zahřívací kolo. Nové sestavy byly
ještě příliš čerstvé a nezažité. To
se projevilo v nervozitě provedení. Nicméně, dívky bojovaly se ctí
a skončily většinou ve druhé polovině startovního pole.
První výraznější úspěchy se
dostavily na Jarním závodě v Praze na Malé Straně, odkud si dívky
ve svých kategoriích odvezly jednu
zlatou medaili (Zuzka K.), tři stříbrné (Eliška J., Anička S. a Dana C.)
a jednu bronzovou medaili (Ema
B.). Těsně pod stupni vítězů pak
zůstaly další dvě závodnice (Linda
A. a Terka K.). Ostatní dívky se pak
umístily do 10. místa.
Hned další den se dívky vydaly do Mariánských Lázní. Únava
z předchozího dne však nedovolila
dívkám podat vynikající výkony
a musely se spokojit s umístěním
za polovinou startovního pole.
Náladu si spravily na oblíbeném čarodějnickém závodě v Praze
na Vinohradech. Opět si některé
z nich odvážely medaile. Nejcennější si odvezla Johanka K., stříbrnou Anička S. a bronzovou pak
Dana C. a Elis T. Pomyslnou bramborovou medaili si pak odvezly
Terka K., Terka N. a Denisa C.

Nejdůležitějším závodem sezóny bývají oblastní přebory, kde si
dívky kromě medailí a cen mohou
vybojovat postup na mistrovství
republiky. Nejstarší dívky, které
bojovaly na mistrovství republiky
v loňském roce, byly svázány zodpovědností a touhou zopakovat
loňský úspěch. Nevyvarovaly se
chyb a skončily těsně za postupovými příčkami. Podobně se vedlo
i dívkám z předchozí kategorie.
Nicméně v I. kategorii vybojovala
Johanka K. 3. místo, a tím i postup
na mistrovství republiky. Ostudu
svým umístěním v první polovině
startovního pole rozhodně neudělala. Ačkoli se letos mistrovství
konalo v Dubňanech na Kyjovsku,
přijelo ji podpořit i několik dívek
z oddílu.
Celkově pak byla sezóna pro oddíl moderní gymnastiky úspěšná.
Oddíl nevychovává jen závodnice.
Vše začíná v hodinách začátečnic.
A v letošním roce jich přišlo skutečně hodně. Ačkoliv přišly na to,
že gymnastika je náročný sport,
téměř všechny sezónu dokončily.
Navíc se na hodiny těšily a chodily s radostí. A doufáme, že budou
v gymnastice pokračovat.
Oddíl má i nezávodní složku.
Sem chodí dívky, které baví cvičit,
většinou jsou velmi šikovné, ale
mají i jiné koníčky, a nemají do-

statek času na závodní tréninky.
Anebo dívky, které zkrátka nemají
touhu závodit, ale chtějí se umět
pohybovat a potkávat se s podobně naladěnými dívkami. Velký dík

patří všem, kdo se o oddíl starají
(nejen trenérky a jejich pomocnice
z řad závodnic), ale i rodičům, kteří
své děti v jejich aktivitě podporují.
Hana Hoffmannová

Informace pro návštěvníky AQUAPARKU Hořovice
AQUAPARK je v sezóně 2019 otevřen do 1. 9. Otevírací doba od 10:00 do 19:00, je
třeba sledovat aktuální informace na www.horovicesport.cz neb začátek může být
posunut dle počasí. Upozorňujeme návštěvníky na změnu cen vstupného.

Ceník Aquapark
Hořovice 2019
Vstupné (Celý den)
Dospělí

90 Kč

Děti od 6 do 15 let

50 Kč

Děti do 6 let v doprovodu rodičů 10 Kč
Rodinné vstupné

220 Kč

senioři nad 70 let, ZTPP + ZTP zdarma
Vstupné od 16:00 do 19:00 hodin
Dospělí

50 Kč

Děti od 6 do 15 let

20 Kč

Děti do 6 let

zdarma

Rodinné vstupné

120 Kč

Permanentky na 10 vstupů
Dospělí

800 Kč

Děti do 15 let

400 Kč

Rodinná permanentka

1 700 Kč

Rodinné vstupné a permanentka
max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí
Půjčovné za plážové lehátko/ 1ks/den
sedátko
50 Kč
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