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n První místo v soutěži o Cenu diváka obsadila Anežka Strážnická, druhé místo získal Ladislav Beran a třetí Veselé heligónky. Foto: (var)

Hořovickou heligónku provázela skvělá atmosféra
Nejvíce hlasů v soutěži o Cenu diváka získala devítiletá Anežka Strážnická z Náměšti nad Oslavou
311 návštěvníků, 21 soutěžních vystoupení, 2 hosté, 3 ceny v soutěži o cenu diváka. To
je 42. ročník festivalu Hořovická heligónka
v číslech. Oblíbený heligónkářský festival je
ale především o hudbě. Bylo tomu tak i v sobotu 17. srpna, kdy se v areálu hořovického
Společenského domu uskutečnil 42. ročník
tohoto hudebního setkání.
Hořovickou Heligónku 2019 zahájili starosta města Hořovice Jiří Peřina, majitelka firmy Delicia accordions s.r.o Stanislava Koutná
a ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa.
42. hořovické setkání heligónkářů moderovali Karel Vydra a Martin Mikl, kteří v úvodu divákům představili program celého dne
i pravidla hlasování v soutěži o Cenu diváka.
Pak už pozvali na podium prvního z více než
dvou desítek hráčů, kteří se do Hořovic vypravili z mnoha koutů republiky, nechyběl ani
účinkující ze Slovenska. Zajímavostí také je,
že nejmladší hráčkou byla devítiletá Anežka
Strážnická (získala nejvíce hlasů od diváků)
a nejstarším hráčem byl dvaadevadesátiletý
Josef Bláha. Mezi nejmladším a nejstarším
hráčem byl rozdíl 83 let. To je důkazem, že hra
na heligónku láká hudebníky všech generací.
Hlavní část přehlídky se odehrávala na podiu v sále Společenského domu, kde diváci
zhlédli jednadvacet vystoupení. Heligónky
navíc zněly i v zahradě Společenského domu,
kde se nacházely stánky s občerstvením.

Uvnitř Společenského domu byla k vidění
výstava historických modelů starých heligónek a akordeonů, ale také nové současné modely firmy Delicia accordions s.r.o. Majitelka
firmy Stanislava Koutná zájemce výstavou
provázela. Také prozradila, že v roce 2020 se
uskuteční výroční koncert a výroční oslava
stoletého výročí výroby akordeonů v Hořovicích. Akce k tomuto významnému jubileu je
naplánovaná na září příštího roku. Ještě před
tím se ale uskuteční 43. ročník Hořovické heligónky, a to 15. srpna 2020.

Obnova Společenského domu
Letošní Hořovická heligónka, která se
konala v sobotu 17. 8. 2019, měla jednu
zvláštnost – premiéru. Návštěvníci poprvé

n Soutěž o Cenu diváka
1. Anežka Strážnická,
Náměšť nad Oslavou
2. Ladislav Beran, Slavičín
3. Veselé heligónky, Tábor

pořádá MKC Hořovice
za přispění Středočeského kraje

2

Letošní hořovické heligónkářské setkání
provázela skvělá atmosféra. Navodili ji nejen hráči, moderátoři Karel Vydra a Martin
Mikl, hosté Kladenská heligónka a Liberečtí
harmonikáři, ale i početní diváci, kteří účinkující doprovázeli svým zpěvem a odměnili je
vždy velkým potleskem. Pro heligónkáře bylo
připravené občerstvení, suvenýr s logem Hořovické heligónky a účastnický list. Vítězové
soutěže o Cenu diváka (1. – 3. místo) získali
dárkový poukaz na sortiment firmy Delicia
accordions s.r.o. (var)

vstoupili na nově rekonstruovanou podlahu
hlavního sálu a přísálí, na nově položené
parkety neboli vlýsky. Nejde pouze o funkční konstrukci, novou
podlahou se výrazně
pozvedla
estetická
úroveň interiéru Společenského domu. Je
to další etapa obnovy
celého Společenského domu, vzniklo
dílo v hodnotě více
než jeden a půl milionu korun. Kvalitní
parketářskou práci
provedla firma pana
Sudíka.

Festival zpestřil koncert skupiny Trapas
Nádvoří Starého zámku, nebo klub Labe?
Rozhodování pořadatelů s oblačnou oblohou
nad hlavou, kde uspořádat poslední červencový koncert Hořovického kulturního léta,
nebylo v neděli 28. července vůbec jednoduché. Nakonec se rozhodli pro prvně jmenované místo. A udělali moc dobře. Vystoupení
hořovické skupiny Trapas se pod širým nebem
náramně povedlo, a to nejen příjemným počasím. Především výkonem folkové skupiny
a skvělých diváků, kteří obsadili všechny připravené lavičky. (var)

n Skupina Trapas vystupuje v Hořovicích pravidelně. Foto: var
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Vítání občánků - změna termínu!

Wanastowi Vjecy Revival
Tak mi to teda nandey nebo
Sbírka zvadlejch řůží. To je jen zlomek hitů, které v neděli 11. srpna
zahrála kapela Wanastowi Vjecy
Revival na nádvoří hořovického
Starého zámku. O této revivalové skupině fanoušci prohlašují,

že má velmi blízko k originálu.
Nadšení byli i návštěvníci hořovického koncertu, s kapelou si zazpívali, zatančili a v závěru vyžádali několik přídavků. Kapela zas
ocenila kvality zvukaře Martina
Holého. (var)

V sobotu 21. září 2019 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel.
737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží
pozvánku s časovým termínem.
Blahopřání k významnému životnímu jubileu
Máte-li člena rodiny, který bude slavit významné životní jubileum
(80, 85, 90, 95, 100…) a myslíte, že by ho potěšilo blahopřání zástupců
města, kontaktujte pí J. Šrámkovou, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčovou, tel.: 724 716 300. Své kontaktní údaje kontaktní údaje můžete také
nechat v podatelně Městského úřadu Hořovice.

Motorkářský cvoček pořádají hořovičtí nadšenci
Deset minut před polednem v sobotu 27.
července se před hořovickým Společenským
domem začaly řadit desítky motorek. Burácení strojů dávalo vědět, že začíná další ročník Motorkářského cvočku Hořovice.
Start spanilé jízdy, která vedla přes Hořovice, Cerhovice, Zbiroh, Broumy, Žebrák
a zpět do Hořovic, byl naplánovaný na pravé poledne. Než se na ni motorkáři a mo-

torkářky vypravili, na setkání je v zahradě
Společenského domu přivítali starosta města
Hořovice Jiří Peřina, ředitel MKC Hořovice
Přemysl Landa a za pořadatele Karel Pelikán. Následovala rozprava, ve které se účastníci spanilé jízdy dozvěděli podrobnosti
o trase i o místech, na kterých by měli dbát
zvýšené bezpečnosti.
V zahradě Společenského domu bylo

n 6. ročník hořovického Motocvočku se uskutečnil koncem července v zahradě Společenského domu.
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k vidění 151 motorek, na trasu spanilé jízdy
se jich vypravilo 130. Zpestřením motorkářského setkání byl hudební program i soutěže. Celé akce se zúčastnilo 200 návštěvníků,
přijeli z mnoha míst republiky. Nejstarším
účastníkem byl pan Petr z Děčína (81) a nejmladším byl Adam (16). Akci pořádá několik nadšenců z Hořovic, kteří letos připravili
již 6. ročník. (var)

n Na trasu spanilé jízdy letos vyjelo z Hořovic 130 strojů.
Foto: 2x Radka Vaculíková
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n Ze zákulisí...
...Městského sportovního
centra Hořovice

n V květnu 2019 byla do systému úpravy
vody bazénu namontována UV lampa. Toto
záření účinně zabíjí bakterie, viry a ostatní
jednoduché mikroorganismy, které jsou hlavním zdrojem znečištění vody. V konečném
důsledku má vliv na snížení chemických prostředků, které se používají pro úpravu vody.

n Uvedení Aquaparku do provozu stojí každý rok nemalé finanční prostředky a také
velké úsilí a pracovní nasazení všech zaměstnanců. Jak ukazuje snímek, před sezónou
bylo třeba opravit obklady.

n V srpnu probíhaly v bazénu opravy, mimo
jiné také oprava podlahy v dámských sprchách.

n V červenci byla provedena oprava povrchu
horní části školního hřiště včetně výměny sítí
a basketbalových košů. Foto: 4x var

4

n Zástupci Střediska volného času Domeček Hořovice připravili pro děti i rodiče 24 táborových pobytů.
Foto: archiv Domeček Hořovice

Tábory s Domečkem si užilo
devět stovek dětí a rodičů
Táborová dobrodružství s Domečkem Hořovice si do června do srpna užilo 788 dětí a 99
rodičů. Vedoucí z hořovického střediska volného času pro ně v tomto obdobní připravili
celkem 24 táborových pobytů a příměstských
táborů. Letní táborové pobyty trvaly jeden až
dva týdny. „Probíhaly na táborových základnách na Zbirožském potoce, v Hlincích, Vranovicích, na šumavské Olšině a v Hraběticích
v Jizerských horách,“ vyjmenoval zástupce ře-

ditelky Střediska volného času Domeček Hořovice Tomáš Klokočník. Spoustu zážitků dětem přinesly táborové hry, soutěže, poznávání
nových kamarádů i pobyt v přírodě.
Příměstské tábory, které trvaly vždy
od pondělí do pátku, probíhaly v Rodinném
centru Kaleidoskop v Hořovicích, v Litni, Králově Dvoře a Komárově. Děti si na nich užily
týmové hry, společné tvoření i výlety do okolí,
například i do berounského muzea. (var)

Hořovice místem letní umělecké školy
Ještě neskončily prázdniny a budova hořovické 1. základní školy byla
plná dětí. Ve dnech 18. – 24. srpna se
zde totiž konala letní umělecká škola
Ambrozia, které se účastnilo pětadevadesát dětí ve věku od 8 do 18 let.
Akci pořádala Ambrozia Umělecká agentura o.p.s. z Hradce Králové. „Naše kurzy se
konají po celé republice, některé i v Chorvatsku u moře,“ konstatovala ředitelka agentury
Ambrozia a hlavní vedoucí hořovického turnusu Nikola Krejčová.
Někteří účastníci kurzu pocházeli přímo
z Hořovic, většina z dalších míst republiky.
Ubytovaní byli přímo ve škole. „Přivezli si
vlastní karimatky a spacáky. Program je tak
nabitý, že na konci dne si každý lehne a hned
usne,“ poznamenala Nikola Krejčová.
Jak dále ředitelka umělecké školy Ambrozia uvedla, jeden kurz měl několik takzvaných ateliérů. V rámci nich se účastníci věnovali filmu, herectví, médiím nebo muzikálu.
Každý obor měl několik předmětů a lektorů.
Základem všech oborů je rétorika. „To
znamená vyjadřování, komunikace i prezentace. I když se děti nebudou chtít v životě
věnovat herectví, vše, co se zde naučí, se jim
bude v běžném životě hodit,“ míní Nikola
Krejčová. Účast na hořovické letní umělecké

škole přislíbili Míša Nosková, zpěvák a moderátor Raego a také štáb televize Seznam.
(var)

n Film, muzikál a média. To byla hlavní témata
letní umělecké školy, jejímž místem byla koncem
srpna 1. základní škola Hořovice. Foto: (var)
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Za úspěchy rybářů stojí kvalitní trénink,
výbava i fyzické předpoklady
Tomáš Spáčil, Amálie Ungrová, Martin Kulhavý a Tobias Kočkár. To jsou jména čtyř nadějných mladých rybářů z kroužku
rybolovné techniky v Zaječově, který působí pod Českým rybářským svazem MO Hořovice. Trenér Radek Spáčil v rozhovoru
prozradil, jak probíhají tréninky, jaké jsou největší úspěchy, kam by se chtěli ještě posunout.
Co vás přivedlo k tomu, že
jste se stal trenérem rybolovné techniky?
Náhoda. Mezi rybáři existuje soutěž Zlatá udice, jejíž
součástí je rybolovná technika,
která se většinou trénuje v zimě
v tělocvičnách. Do jednoho takového kroužku začal docházet
i syn Tomáš. Měl jsem možnost
do kroužku také chodit a dívat
se na tréninky. V nich jsme pak
pokračovali i v létě. Syn se rychle
vyrovnal soutěžícím ze Sedlčan

n Tomáš Spáčil s Amálkou Ungrovou na MR v Českých Budějovicích. Foto: Ivo Kočkár

nebo z Mladé Boleslavi nakrajských soutěžích.
Nejprve jste trénoval syna,
kroužek se později rozrostl.
Jak k tomu došlo?
Amálka k nám přišla přes rybaření a Tobiase s Martinem jsem
si vybral na závodech, kterých se
zúčastnilo pětatřicet hořovických
dětí. Vybral jsem si je na základě jejich výsledků, byli nejlepší
ze všech. Oslovil jsem je i jejich
rodiče, jestli by k nám nechtěli
jezdit na tréninky. Tak jsme před
čtyřmi lety začali.
Jak tréninky probíhají?
Na hřišti trénujeme dvě disciplíny, a to hod do dálky a zátěž
do dálky. Sledujeme techniku
i správnost provedení. Terčové
disciplíny trénujeme u nás na zahradě.
Jaké úspěchy byste rád zmínil?
Začalo to Tomášem. V roce
2013 vyhrál první zlatou medaili
v jedné disciplíně na mistrovství
republiky žáků a ve 14 a 15 letech vyhrál celkově. Ve 14 letech
se dostal do reprezentace. Stal se
nejúspěšnějším juniorským závodníkem na světě, když se čtyřikrát po sobě stal mistrem světa
v pětiboji.
Nyní máme v reprezentaci
i Tobiase, který se čerstvě na Mistrovství světa juniorů v rybolovné

technice 2019 Grächen/St.Nikolaus stal nejúspěšnějším českým
závodníkem a obsadil celkové
třetí místo.
Amálka letos závodila naposledy v kategorii žákyně a skon-

Co stojí za tím, že se hořovickým závodníkům tak daří?
Zásadní je kvalitní trénink
a nejlepší dostupný materiál, jako
jsou pruty, vlasce apod. Veliký
podíl mají fyzické předpoklady,

n Na snímku na třetím místě Tobias Kočkár na juniorském MS ve Švýcarsku. Foto: Ivo Kočkár
čila druhá na MR v Havířově.
Na MR a MS je pět disciplín.
V jedné kategorii se udělují medaile nebo diplomy za každou
disciplínu. Pak i celkově, což je
to nejvzácnější. Amálka byla mistryní republiky v disciplíně muška skish. Celkově byla druhá.
Martin Kulhavý si přivezl stříbrnou medaili v disciplíně multiskish z MR v Havířově.

svou roli hraje kromě psychiky
i vyrovnanost.
Čeho byste ještě rádi dosáhli?
Aby se všichni dostali do reprezentace ČR.
Kdo kroužek rybolovné techniky podporuje?
Město Hořovice, místní rybářská organizace a obec Zaječov. To
jsou hlavní podporovatelé, bez
nich by to nešlo. (var)

Třetí setkání s poezií v klubu Labe
Na další hořovické setkání s básníky se mohou lidé vypravit
ve středu 25. září od 19:00 hodin do hořovického klubu Labe, kde se
uskuteční již třetí díl cyklu Poezie ve středu.
Návštěvníci se mohou těšit na básníky Simonu Rackovou a Michala Šandu. Básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička Simona
Racková bude číst z poslední básnické sbírky „Zatímco hlídací psi spí“
i předposlední sbírky „Tance“ a také z nové tvorby. Spisovatel a básník
Michal Šanda slíbil přečíst “best of ” ze své poezie. Večer s poezií bude
uvádět jeho autorka Jitka Bret Srbová, hrát bude Petr Linhart. Pořadatelé uvítají i autorská vystoupení místních básníků, kteří si mohou
připravit vystoupení v délce do 10 minut a předem se přihlásit. (var)
Poezie ve středu
Místo: klub Labe Hořovice
Datum: středa 25. září 2019 od 19:00
Vystoupí: básníci Simona Racková a Michal Šanda
Hraje: Petr Linhart. Uvádí: Jitka Bret Srbová

www.mesto-horovice.cz

n V rámci cyklu Poezie ve středu se návštěvníci setkávají v hořovickém
Labi s předními básníky. Na snímku Adam Borzič. Foto: (var)
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zprávy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:

„samostatný odborný referent odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
sociální pracovník nebo asistent sociálního pracovníka – kurátor pro dospělé“
Pracovní náplň: Zabezpečení agend kurátora pro dospělé na úseku péče o osoby nepřizpůsobivé a ohrožené sociálním vyloučením a sociální práce zaměřené na osoby omezené ve svéprávnosti, etnické menšiny a osoby s poruchou chování.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: sociální pracovník - 11. platová třída, asistent sociálního pracovníka - 9. platová třída dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou – se zkušební dobou 3 měsíce.
Předpokládaný den nástupu: od 1. 10. 2019 nebo dle dohody.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona o úřednících:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území
České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost n zdravotní způsobilost.
Předpoklady podle § 110, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
Sociální pracovník – vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně
právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku.
Asistent sociálního pracovníka – vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, popř. studium oborů vyžadujících pro výkon funkce sociálního
pracovníka.
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n znalost práce na PC, minimálně office excel, word n praxe v sociální oblasti výhodou n komunikační schopnosti na velmi dobré úrovni, empatie, profesionalita,
nekonfliktnost n zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální práce výhodou n řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivně n žadatel nebyl dlouhodobě
v dospělosti klientem odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice.
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana n kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa n datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 17.00 hod. dne 23. 9. 2019.
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – samostatný odborný referent
odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě doručit: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
Poučení uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou
v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 31. 10. 2019 na odboru finančním, Palackého nám. 640, v kanceláři č.
109. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce referent/ka odboru sociálního, zdravotnictví a školství.

GRAVID JÓGA v Hořovicích
Od 9. září 2019 každé pondělí od 16:15 hodin, Cvočkařská
286/1, Hořovice, vchod z Jungmannovy ulice .
Gravid jóga pomáhá nastávajícím maminkám prožít těhotenství v lepší fyzické a psychické kondici. Podporuje jejich spojení s miminkem a je tou nejlepší přípravou na přirozený porod.
Vhodné jógové pozice uvolňují tělo a pomáhají zvládat fyzické
i psychické změny, které těhotenství přináší.
Součástí lekcí budou informace o využití účinků Esenciálních
olejů v těhotenství i během porodu.
Rezervace zajišťuje a informace poskytuje na tel. č. 603 964 553,
cvičitelka Marcela Ganna Flídrová.
Informace: www.syringa-czech.cz, Syringa-Drahomír Sýkora,
Cvočkařská 286/1, Hořovice.
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Mermaiding
aneb Přeji si být mořskou pannou!
Skupinové cvičení pro děti od 8 do 18 let.
Podzimní kurz: říjen – prosinec
Cena 1500 Kč / 10 lekcí (55 minut)

Pátek 16:00 – 16:55
Městský plavecký areál Hořovice
Více info na 732 587 972, přihlášky na email:
marie.krsikova@gmail.com. Aktivne-fit.cz

www.mesto-horovice.cz

zprávy - městská policie - hasiči

Městská policie Hořovice
8 Na území města Hořovice platí
Obecně závaznou vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejném
prostranství. V této vyhlášce jsou
vymezena některá místa veřejného
prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje.
Tuto vyhlášku zpravidla porušují
lidé bez domova, a to převážně
v letních měsících. Ze strany městské policie jsou řešeni pokutou –
příkazem na místě, nebo se jejich
přestupek předává oznámením
příslušnému správnímu orgánu
k dalšímu opatření.
8 4. 7. 2019 ve 22:00 poskytli strážníci součinnost hlídce PČR při řešení
rušení nočního klidu a následném
vykázání muže z bytu v nájemním
domě v ulici Podlužská.
8 17. 7. 2019 ve 21:30 si hlídka
MP při kontrole autobusového
nádraží povšimla muže, který nehybně ležel na trávníku, a vedle

něho ležela prázdná lahev od alkoholu. Hlídka muže oslovila, zda
je v pořádku a zda není zraněn.
Na toto muž reagoval tím, že začal
strážníky hrubě verbálně urážet.
Strážníci muže vyzvali, aby zanechal svého jednání a aby prokázal
svoji totožnost. Muž se vrávoravě
postavil a pokusil se strážníky fyzicky napadnout. Z tohoto důvodu strážníci použili donucovací
prostředky – hmaty a chvaty, a následně byl muž spoután. Byl předveden na místní oddělení policie
a dále pak byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
8 25. 7. 2019 v nočních hodinách strážníci kontrolovali hřiště
v lesoparku Dražovka zjistili, že
v jednom z altánů přespává osoba bez domova. Tato byla z místa
vykázána.
Světla Dardová,
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 7. 2019 do 15. 8. 2019
hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli
k 41 událostem, z toho k 8 požárům, k 10 technickým událostem
typu odstranění nebezpečných
stavů, 15 x k dopravním nehodám, ke 4 událostem únik nebezpečných látek a 1 události typu
záchrana osob a zvířat. Ve třech
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 7 osob a 2
osoby byly přímo zachráněny.
8 15. 7. 2019 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
společně s jednotkou SDH obce
Komárov vyslána na požár sklepa
v ulici Masarykova, v Hořovicích.
Po příjezdu průzkumem zjištěn
požár bojleru ve sklepním prostoru rekonstruované budovy. Hasiči
zlikvidovali požár pomocí vysokotlakého proudu v dýchací technice
a následně odvětrali budovu.
8 22. 7. 2019 v 8:48 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně
s jednotkami SDH obcí Komárov
a Žebrák vyslána na taktické cvičení do areálu nemocnice Hořovice.

www.mesto-horovice.cz

Námětem cvičení byl zvolen požár skladu zdravotnických potřeb
na oddělení ortopedie. Společně
s personálem oddělení byla nacvičena záchrana a evakuace imobilních pacientů při požáru a dále
nácvik likvidace požáru včetně odvětrání zasažených prostor.
8 26. 7. 2019 v 20:46 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice, Beroun a Dobříš
společně s jednotkami SDH obcí
Hostomice, Jince, Ohrazenice,
Všeradice, Lhotka a Osov vyslána
na požár pole s obilím do katastru
obce Hostomice. Průzkumem zjištěn rozsáhlejší požár pole a stroje
na výrobu balíků s rozšířením
do přilehlého lesního porostu.
Na likvidaci požáru byly nasazeny
hasicí lišty cisteren. Voda na místo
zásahu byla dovážena z rybníka
z obce Skřipel.
8 6. 8. 2019 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
a Beroun společně s jednotkami
SDH obcí Jince, Kotopeky, Tlustice a Rpety vyslána na požár pole
s obilím do katastru obce Rpety.
Na místě zjištěn rozsáhlejší požár
pole s obilím, který se šířil do lesního porostu. Současně s hašením
požáru bylo prováděno oborání
zasažené plochy. Voda byla na místo zásahu dopravována z rybníka
v obci Rpety.
HZS Hořovice
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z usnesení RM - informace

Z Rady města
Hořovice
ze dne 27. července 2019
n Rada schvaluje program jednání
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
mezi Městským sportovním centrem Hořovice a společností TUBEKO SPORT, spol. s r.o., ve věci odložené splatnosti fakturace.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem
„Hořovice – mostní objekty M3
a M4“. Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Ing. Milan
Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA,
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1.
náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem
„Hořovice – mostní objekty L2
a M6“. Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Ing. Milan
Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA,
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1.
náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel.
n Rada města Hořovice schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a následně schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi městem Hořovice a Středočeským krajem ve výši 3.655.681,00 Kč,
a to v rámci projektu „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“.
n Rada města Hořovice schvaluje
příspěvkové organizaci 2. základní
škola Hořovice použít Fond reprodukce majetku za účelem financování probíhající rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí, a to
ve výši 1.000.000, - Kč.
n Rada města Hořovice ukládá ře-
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ditelce MMŠ objednat zpracování
studie proveditelnosti realizace nové
třídy na základě cenové nabídky
od společnosti Spektra spol. s r.o.
ve výši 40.000 Kč bez DPH. Úhrada
proběhne z Fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.
n Rada města Hořovice revokuje své
usnesení ze dne 12.06.2019 a schvaluje nové znění usnesení: 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 a jeho příspěvkové organizace, 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, kdy ke všem souvisejícím úkonům je pověřen starosta
města.
n Rada města odmítá tvrzení uvedená v zápisu z kontrolního výboru ze
dne 16. 7. 2019 a jeho přílohách.
n Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebné vysokozdvižné
plošiny za cenu 30 000 Kč, která je
v majetku MSBNF.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které společnost GEMI
GROUP s.r.o., za celkovou cenu
155.879,46 Kč vč. DPH změní rozměr vnitřních parapetů u 54 ks vyměňovaných oken a k okenním křídlům dodá a nainstaluje celkem 84 ks
horizontálních bílých žaluzií různých
rozměrů, ovládaných řetízkem.
n Rada nesouhlasí s přípravou výstavby komunikace na pozemcích
p. č. 751/1 a 2 v k. ú. Velká Víska, tj.
se stavební úpravou cesty Dražovkou
směrem k Cihlářskému rybníku.
n Rada souhlasí s textem odpovědi
na „Petici pro zřízení nových (dostatečné množství) parkovacích míst“
v lokalitě ulice U Školky.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo ke stavební
akci „Snížení energetické náročnosti
Společenského domu v Hořovicích,
podle kterého provedla společnost
Chládek & Tintěra, a.s., za cenu
317.955,85 Kč vč. 21 % DPH vícepráce č. 2.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ke stavební akci „Rekonstrukce komunikací
v Hořovicích“, podle kterého provedla společnost STRABAG a.s., za cenu
480.537 Kč vč. 21 % DPH, sanaci pláně při rekonstrukci komunikačního
systému ve Vilové ulici v Hořovicích,
pomocí geotextilií.
n Rada souhlasí s objednáním čtyř
kusů platebních terminálů, a tedy
s akceptací plateb poplatků na MěÚ

Hořovice pomocí platebních karet.
Zajistit podpisy objednávkového formuláře – smlouvy.
n Rada vzala na vědomí informaci
o investičních akcích, které by dle
názoru technického a dopravního
odboru mělo město realizovat v příštím roce.
n Rada souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci organizace
1.ZŠ Hořovice z provozních prostředků na investiční fond v celkové
výši Kč 71.753,- za účelem nákupu
interaktivního panelu pro žáky prvního stupně ZŠ.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV12-6019543/2, uzavírané s ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž obsahem je
zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu
na dobu neurčitou umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
Distribuční soustavy na pozemcích
města parcelní č. 66/1, 66/7 a 66/24
v k.ú. Velká Víska pod označením
stavby „Hořovice, 1. máje, TS, kNN
pro 920/4“ v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 11.375,- Kč a DPH dle platných
předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo stavby IV-126022126/1 Hořovice, Nožířská, kNN
pro p.č. 409/2 uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž
obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající
v právu na dobu neurčitou umístit
a provozovat na pozemku města
parcelní č. 401 v k.ú. Hořovice součásti distribuční soustavy – kabelové
vedení NN 0,4 kV pod označením
stavby „Hořovice, Nožířská, kNN
pro p.č. 409/2“, v rozsahu dle předloženého geometrického plánu,
za úplatu 14.000,- Kč a DPH dle
platných předpisů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada Města Hořovice souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy uzavírané mezi Městem Hořovice a obchodní firmou AJL, s.r.o. se sídlem
Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 26933179, jejímž obsahem
je závazek příkazníka provést a zajistit přípravu, realizaci a ukončení
zadávacího řízení pro projekt „Kybernetická bezpečnost Hořovice“
v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném a účinném znění.
Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy.

Lítačku zařídíte nově
i pro vaše děti na pár
kliknutí a pohodlně
z domova
Dopravní kartu Lítačka, se
kterou můžete již téměř rok cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji, zařídíte nově
i vašim potomkům pohodlně
na pár kliknutí z domova a nebudete muset trávit čas ve frontách ve Škodově paláci.
Novinku, která rodičům a zákonným zástupcům ušetří spoustu času, zavádí správce a provozovatel regionálního dopravního
systému PID Lítačka, Operátor
ICT, a. s., i v návaznosti na podněty právě ze strany rodičů, kteří byli
do současné doby nuceni dětem
mladším 15 let zařizovat kartu
Lítačka osobně v kontaktním centru ve Škodově paláci. Zařízení
karty, její správa a nakupování
kupónů pro děti tak je nově možné kompletně zařídit prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz.
„Zařízení Lítačky přes internet spouštíme ještě před začátkem
nového školního roku, abychom
rodičům co nejvíce ušetřili čas
a starosti. Se zavedením této
novinky tak bude možné kartu Lítačka kompletně spravovat
prostřednictvím internetu,“ uvádí Michal Fišer, generální ředitel
městské společnosti Operátor
ICT, která má provoz a rozvoj
dopravní karty Lítačka na starosti.
Před zavedením této novinky
se museli rodiče a zákonní zástupci dětí fyzicky dostavit na přepážky do Škodova paláce, aby ověřili
věk a identitu dítěte. Tyto údaje
jde tedy nově ověřit prostřednictvím e-shopu pid.litacka.cz, a to
nahráním oskenovaného občanského průkazu žadatele nebo doplněním informací o zákonném
zástupci dítěte (nahráním rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty jsou k zařízení
Lítačky pro vaše dítě potřeba?
V případě, že chcete zařídit
kartu Lítačka dítěti, které je starší
než 13 let, ale zároveň mladší než
15, máte možnost doplnit údaje
o zákonném zástupci nebo nahrát
doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) dítěte.
Pokud žádáte o kartu Lítačka
pro dítě mladší než 13 let, musíte
doplnit údaje o zákonném zástupci a nahrát potřebné dokumenty:
občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Všechny požadované dokumenty lze do e-shopu nahrát buď
přímo ze souboru, nebo pomocí
fotoaparátu (webkamery).
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Dny zámecké kuchyně na zámku v Hořovicích
Zajímalo vás někdy při prohlídce krásně
nastrojené zámecké jídelny, co vlastně za pochoutky se na takových stolech ve skutečnosti
objevovalo? Byli to opravdu ti pověstní nadívaní
pávi, stoly prohýbající se pod množstvím pokr-

mů? Jídlo všeobecně nás Čechy láká a zajímá, tak
proč nezapojit do prohlídek zámku právě jídlo?
Už poněkolikáté se na hořovickém zámku
v prvních dvou zářijových víkendech mohou
návštěvníci těšit na trochu netradiční prohlíd-

ky zámku. Pokud očekáváte historické události
a spoustu jmen, asi budete zklamaní. Během
Dnů zámecké kuchyně o historii zámku samotného moc neuslyšíte, ale zato se dozvíte
spoustu zajímavých a překvapivých informací
o tom, jak to vlastně na počátku 20. století bylo
na zámcích s jídlem. Průvodce vás seznámí
s chodem takové panské domácnosti od snídaně přes odpolední čaj až po večeři a vy možná
zjistíte, že vaše představy o bohatě prostřených
tabulích nejsou tak úplně založeny na pravdě.
A až budete po prohlídce, trvající cca 90 minut, správně naladěni, odvede vás průvodce
do kuchyně, kde budete moci nějaké z těch tradičních dobrot, o kterých jste zatím jen slyšeli,
i ochutnat. Naše kuchařka totiž připravuje pokrmy podle starých zámeckých jídelníčků.
Dny zámecké kuchyně se konají na zámku v Hořovicích o víkendech 7. - 8. září a 14.
- 15. září 2019. Prohlídky budou začínat vždy
v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30. Zámecká kuchyně bude otevřena od 10 do 17 hodin. Vstupné na prohlídky zaměřené na gastronomii činí 190 Kč, snížené pak 140 Kč. Vstupné
pouze do kuchyně bez prohlídky 90 Kč.
Kateřina Bařtipánová

Josef Maličký, osobnost
kulturního života města Hořovice
V srpnu letošního roku uplynulo 50 let od úmrtí významné osobnosti kulturního života města Hořovic JUDr. et PhDr. Josefa Maličkého (1903 – 1969). Majitel poslední hořovické advokátní kanceláře
proslul zejména jako archeolog. Od roku 1948 spolupracoval s Archeologickým ústavem
ČSAV na archeologických
výzkumech
na Hořovicku, pomohl
objevit lokality Tihava,
Háj u Hořovic, Žebrák,
Lážovice, Plešivec aj.
Byl také dlouholetým
správcem hořovických
muzejních sbírek, které
významně rozšiřoval
a vědecky zhodnocoval.
Působil jako okresní
konzervátor památkové péče a z této pozice dohlížel například
v roce 1950 na zrušení františkánského
kláštera v Hořovicích.
Od roku 1966 až do své
smrti v roce 1969 byl kronikářem města Hořovic. Napsal řadu odborných a populárně naučných článků a studií, kterými představoval
veřejnosti nejstaršíminulost regionu. Z jeho pera pochází historická
stať o Hořovicích jako rodišti Jiřího z Poděbrad.
Komorní výstava přístupná od 14. září do 28. října 2019 v prostorách stálé expozice Muzea Hořovicka na Starém zámku připomíná
nejen jeho široký profesní život, ale představuje také cenné archeologické nálezy a památky získané jeho rozsáhlou muzejní činností
Mgr. Dana Hradilová
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Brdští kosové z Hořovic v akci
Žáci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové, finalisté 19. ročníku prestižní
pěvecké soutěže pro děti a mládež
do 18 let BRDSKÝ KOS, Tobias
Rosenbaum, Martin Jirák a Filip
Strejc zazpívali v sobotu 20. července 2019 v hlavním programu
nejvýznamnější kulturní a společenské akce mníšeckého regionu.
Letošní SKALECKÁ POUŤ,
dvoudenní událost s tradičním
duchovním rozměrem obnovená
v roce 1993, jejíž hlavní hvězdou
vedle BRDSKÝCH KOSŮ, Pavlíny
Filipovské a kapel Circus Problem
a Dead Daniels, Jana Kirschner, přilákala tisíce diváků.
Zkušení hořovičtí pěvci, držite-

lé bronzových BRDSKÝCH KOSŮ
pro rok 2019, vystoupili se svým
programem na otevřené scéně
na Náměstí F. X. Svobody. Výjimečným bylo setkání s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou
Pokornou Jermanovou, která přijela letošním finalistům BRDSKÉHO
KOSA osobně pogratulovat a předat drobné dárky.
Žáci Květuše Ernestové již získali šest zlatých, sedm stříbrných
a pět bronzových BRDSKÝCH
KOSŮ a tři Zvláštní ceny poroty.
V minulých letech v programu
Skalecké pouti zpívali s Ewou Farnou, Yvettou Simonovou, skupinami CHINASKI či KRYŠTOF, Lucií
Bílou nebo Jaroslavem Uhlířem.
Květuše Ernestová
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Město Hořovice
a Městské kulturní centrum
Vás zvou
na výstavu s názvem

Galerie Starý zámek
Hořovice od 17:00

5. 9. 2019

Záštitu nad výstavou převzal Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Města Hořovice
Výstava potrvá do 27. 10. 2019

Vrbnovská 30/1
268 01 Hořovice
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Pátek, sobota, neděle
od 10 do18 hodin.
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n Galerie Nádraží
Železniční stanice Hořovice
n Fotoklub Hořovice
Stálá výstava fotografií členů Fotoklubu Hořovice v čekárně hořovického nádraží.

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821
n VLADIMÍR MOUTELÍK – ZPŮSOB BYTÍ
5. 9. čtvrtek od 17:00
Vernisáž výstavy obrazů a soch. Otevřeno: pá –
so – ne od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá do 27.
10. 2019.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: prochor@klublabe.cz
n FORMAN VS. FORMAN – film. projekce
5. 9. čtvrtek od 19:00
Snímek je uceleným životním portrétem jednoho z předních českých režisérů Miloše Formana.
Forman jako tvůrce, jako člověk, filmař ověnčený Oscary za Amadea a Přelet nad kukaččím
hnízdem. A zároveň charismatický dobrodruh,
který se nebojí pochybovat sám o sobě.
n Ženy v běhu – filmová projekce
12. 9. čtvrtek od 19:30
n Diego Maradona – film. projekce
19. 9. čtvrtek od 19:30
Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego
skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku
Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. Strhující
portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.
n POEZIE VE STŘEDU
25. 9. středa od 19:00
n Zelená kniha – filmová projekce
26. 9. čtvrtek od 19:30
Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to
mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda
Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je jeho
protikladem: kultivovaný génius jemných mravů
a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu
skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální
komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři
Oscary včetně sošky pro Nejlepší film.
n NA STOJÁKA LIVE: ESTER KOČIČKOVÁ,
DANIEL ČECH, PETR „NASTY“CERHA
3. 10. čtvrtek od 19:30

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821
n HOŘOVICKÁ MUZIKA
a Hořovická osma
21. 9. sobota od 18:00
Galakoncert k výročí 100 let.
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n VESELÁ POUŤ
22. 9. neděle od 16:00
Loutkoherecká skupina „LOUDADLO“ spolupracující s ČT Praha uvádí loutkovou revui Veselá pouť. Hosté: JŮ a HELE. Už samotný název
nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných
zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví Jů a Hele
a společně se přeneseme do míst plných kouzel,
zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!“
n Permoni ze Stříbrné hory
29. 9. neděle od 15:00
Loutková pohádka. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.
n CAVEMAN
30. 9. pondělí od 19:00
Máte chuť rozesmát se až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
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 Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz
n Hodiny pro veřejnost
PO, ST			
12:00 – 17:00
ÚT, ČT 8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost 7. 9. a 21. 9.
otevřeno vždy od 8:00 do 11:00!
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. Vítěz získá
knižní odměnu!

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 Loutková  revue  – Veselá pouť.
22. 9. 2019 od 16:00, SD Hořovice. Cena
místenky 120 Kč
4 CAVEMAN. 30. 9. 2019 od 19:00, SD Hořovice. Cena místenky 390 Kč.
4 NA STOJÁKA LIVE, 3. 10. od 19:30, klub
Labe. Cena vstupenky 250 Kč
4 MONKEY BUSINESS. 11. 10. od 20:30,
klub Labe. Cena vstupenky 350 Kč
4 IVAN HLAS. 26. 10. od 20:00, klub Labe.
Cena vstupenky 250 Kč
4 VE DVOU  TOUR  – Lenka NOVÁ & Petr
MALÁSEK. 16. 10. 2019 od 19:00, SD Hořovice.
Cena místenky 350 Kč.
4 Návštěvní den Miloslava Šimka.
23. 10. 2019 od 19:30 (SD). Vstupné: 250 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.
4 V IC bezplatně měsíčník Měšťan.

n Muzeum Hořovicka
Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
4 V září je expozice otevřena denně kromě
pondělí v době od 9-12 a 12:30-17 hodin.
• do 8. 9. lze ještě navštívit sezónní výstavu
Historie sirkařství na Hořovicku
• od 14. 9. zveme zájemce na novou výstavu,
která se věnuje významnému hořovickému rodákovi, Dr. Josefu Maličkému.
Působil jako vedoucí městského muzea, byl
nejen právníkem, ale především archeologem
a regionálním historikem.
• první zářijový víkend 7. - 8. 9. slavíme
v rámci EHD - dnů evropského kulturního
dědictví vstupem zdarma.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
4 Čtvrtek 12. 9. od 9:00 do 13:00. ZÁMECKÝ
DIVADELNÍ FESTIVAL. Králův Dvůr - Zámek.
Divadelní představení, hudební vystoupení, pohádkové čtení a výstava panenek a kočárků Jarky
Kalátové. Vstupné 30 Kč.
4 Sobota 21. 9. od 13:00 do 15:30. POHÁDKOVÝ LES. Lesopark Dražovka. Pohádková
procházka lesoparkem Dražovka pro všechny
milovníky pohádkových příběhů. Vstupné:
děti 30 Kč , dospělí 50 Kč.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠK. ROK 2019-20
Přihlašování na zájmové kroužky Domečku
Hořovice pro rodiče a děti, děti MŠ, ZŠ, studenty i dospělé najdete na www.domecekhorovice.cz. Zahajovací schůzky probíhají podle
termínů jednotlivých zájmových útvarů.

n Sedmikráska o.s.
Sedmikráska - sdružení osobního
rozvoje, o.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
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4 Výtvarný kurz pro děti: Namaluj si svůj obrázek - 28. 9.
4 Setkání s automatickou kresbou - 5. 9.
4 Hravé kreslení - kroužek pro děti od 5 let 25. 9., 9. a 23. 10.
4 Povídáme si v Sedmikrásce - 26. 9.
Rezervace tel.: 607 185 016 nebo e-mail: info@
brdskeslunce.cz, www.brdskeslunce.cz
4 Homeopatický minikurz (8 setkání)
12. 9., 3., 10., 24.10; 7., 21. 11; 5.,19. 12.
Rezervace: tel.: 774 404 211, www.homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 Ketlované náušnice z minerálních kamenů
- kurz pro dospělé a děti od 12 let - 19. 9.
4 Lapače snů - kurz pro děti od 6 let - 5. 9.
Rezervace na tel. 774 404 211 www.muj-atelier9.webnode.cz
4 Hrajeme si společně - každé pondělí
4 Podzimní bleší trh - 20. - 21. 9.
4 Hořovické toulání - pěší i cyklotrasy - 14. 9.
Bližší informace: www.sedmikraska-horovice.cz/, Renata Babelová, tel. 725 980 975.

n Jince
n Podzimní menu pro zdraví,
krásu, vitalitu
4 Úterý 17. 9., 17:30 – 20:30, MŠ Jince
Břišní tanec s překvapením
Minikurz pro přirozené rozhýbání těla a potěšení srdce
4 Čtvrtek 19. 9. 17:30 – 20:30, Masérna Jince
Plodná žena – plodný pár
Minikurz o plodnosti / neplodnosti, koncepci
/ antikoncepci…
4 Neděle 22. 9. 9:00 – 13:00, Společenské centrum J. Slavíka Jince
Zdravý zrak bez brýlí
4 Úterý 24. 9. 18:00 – 19:00, MŠ Jince
Zdravé cvičení
4 Úterý 24. 9. 19:00 – 20:00, MŠ Jince
Vědomá relaxace
4 Čtvrtek 26. 9. 17:30 – 20:30, MŠ Jince
Jóga pro ženy
Informace: Katka Dendysová, tel. 773 209 123
www.azted.cz

n Lochovice
n ZÁMECKÁ NOKTURNA 2019
È MORTA?
13. září pátek od 19:00
Velký sál zámku. Na programu: Árie a dueta z oper W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G.
Donizettiho, V. Belliniho, G. Verdiho, A. G.
Rubinštejna a A. C. Gomese. Účinkují: Květuše Ernestová , Andrej Beneš . V mluvených
rolích: Veronika Slavíková,Tereza Vokáčová,
Klára Štochlová, Erika Řechtáčková, Pavlína
Vokácová. U klavíru: Drahoslav Gric. Vstupné 100 Kč. Informace a rezervace: 602 378 637
nebo sr2000@quick.cz (Zámek Lochovice)
a www.zameckanokturna.cz.

n Točník
n Indiáni na Točníku
14. - 15. 9. sobota a neděle od 10:00
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Vydej se na Točník mezi Indiány a staň se jedním
z nich! Čeká tu na tebe několik zkoušek a po jejich zdolání titul pravého indiánského bojovníka.
Přijeďte s celou rodinou, domů se vrátíte s indiánským malováním na tváři a spoustou nových zážitků. Ověříte si svou mušku v lukostřelbě, protáhnete
nohy v Setonově běhu, potrápíte mozkové závity
při určování souhvězdí, hub nebo při stopování
zvířat. Oheň bez sirek? Umíme! A naučíme jej rozdělat i vás. Více na www.woodcraft.cz/tocnik.
n Točnické vinobraní
21. 9. sobota od 10:00 do 17:00
22. 9. neděle od 10:00 do 17:00
Šerm, hry pro děti, tanec, hudba, koně, víno.

n Zaječov
n setkání bývalých příslušníků
útvarů PTP
12. 9. čtvrtek od 9:30
9.:30 - Mše svatá v kostele sv. Dobrotivé
11:00 – Pietní akt u památníku 52. praporu
PTP v Zaječově Dolní Kvani
Zvou Obec Zaječov a Spolek Zděná 2012.

n Zbiroh
Muzeum ZBIROH
4 Městské muzeu Zbiroh srdečně zve
ve čtvrtek 5. září v 17:00 na slavnostní zahájení výstavy akademické malířky Dany
Hlobilové s názvem Můj život s obrazy a architekturou. Autorka slavné Bruselské fontány, mapuje cesty po jižní Evropě a netradiční
zastavení u krás a pamětihodností naší krásné
vlasti. Zahájení uvede Mgr. Jiří Hlobil. Výstava
potrvá do neděle 29. 9. 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 Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n Hvězdárna dětem
5. 9. čtvrtek od 18:00
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslenými souhvězdími, uslyší Pohádku z hvězd, zahrají si hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu
dalekohledu do kopule a čeká je řada dalších
vesmírných dobrodružství. Rezervace nutná!
n MĚSÍČNÍ NOC (50 LET APOLLO)
5. 9. čtvrtek od 19:00
Dostaneme vás na Měsíc – vyfotíte se jako astronauti, podíváte se na měsíční krátery a vyfotíte si
je vlastním mobilem, připomeneme si 50. Výročí letů Apolla na Měsíc, prozradíme vám měsíční
zajímavosti a dětem promítneme pohádku Měsíc u krejčího z produkce brněnské hvězdárny.

n POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
DALEKOHLEDY
5. 9. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohledu za předpokladu bezoblačné oblohy.
n NOC VĚDCŮ 2019
27. 9. pátek od18:00 do 22:00
Speciální pořad Hvězdárny Žebrák u příležitosti Noci vědců. Tématem pro rok 2019 je ekologie, pro astronomy jde zejména o problematiku
světelného znečištění. Nejen o tom bude letošní
noc vědců. Chystáme i pohádku pro děti, pozorování dalekohledy a další překvapení. A čeká
vás i setkání s pravými trilobity a hostem, paleontologem a kurátorem Muzea Českého krasu
v Berouně Mgr. Štěpánem Rakem.
Muzeum ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák
4 V září je modernizovaná stálá expozice z dějin města i obrazová galerie Jaroslava
Hněvkovského otevřena o víkendech v době
9 - 12 a 12:45 - 17 hodin.
4 Navštívit lze také letošní sezónní výstavu
Hračky našich rodičů, zastoupeny jsou panenky, pokojíčky, nábytek, plechová či plastová
autíčka a pásová vozidla.
MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽEBRÁKU
pobočka Muzea Českého krasu, p. o.

Hračky
našich rodičů
aneb kdo si
hraje, nezlobí

Výstava provází vzpomínkami na dětství prostřednictvím pokojíčků,
ukázkou panenek, plechových autíček, traktorů a pásových vozidel.
Vernisáž 4. dubna 2019 v 17 hodin
Otevřeno duben – říjen o víkendech a svátcích
v době 9–12 a 12:45–17 hodin
Objednání skupin mimo otvírací dobu ve všední dny je možné
emailem na: horovice@muzeum-beroun.cz

Kulturní klub ŽEBRÁK
n TANEČNÍ
6. září v 19:00
Začínají taneční kurzy pro mládež pod vedením
trenérky tanečního sportu Lucie Chvátalové. Taneční jsou vždy v pátek od 19.00 hodin. Jen 20.
září nebudou a termín je ve čtvrtek 19. září.
n GYMNASTICKÝ ODDÍL
10. září v 16:30
Svoji činnost zahájí gymnastický oddíl pod
vedením juniorské a seniorské reprezentantky ČR Jitky Červenkové a držitelky trenérské
licence MG Ivety Burešové a Veroniky Perglové. n diskotéka a DJ ONDRASH
14. září
n Podzimní SETKÁNÍ S DŮCHODCI
18. září od 16:00
n DIV. PŘEDSTAVENÍ Uklízečka
25. září
Lístky je možné zakoupit v KK.

www.mesto-horovice.cz
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Český pohár mládeže v moderním
pětiboji zavítá do Hořovic
V sobotu 14. 9. 2019 se v Hořovicích uskuteční 5. kolo Českého poháru mládeže – memoriál Karla Bártů v moderním
pětiboji.
Tento prestižní seriál který má 8 soutěžních kol je pořádán každoročně pro mládež v různých českých městech. Na konci tohoto seriálu
jsou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci a závodnice v dané věkové kategorii. Závody se uskuteční hned na třech místech Hořovic, a to plaveckém bazénu, sportovní hale a zámeckém parku.
Pro ty, kteří moderní pětiboj moc neznají, je zde stručný přehled:
Soutěží se v plavání, střelbě, šermu a běhu. Soutěž v parkuru (jízda
na koni) je na programu až od juniorských kategorií. V bazénu všichni závodníci absolvují plaveckou část. Ve sportovní hale bude probíhat
šerm a střelba na přesnost. V zámeckém parku bude probíhat běh a disciplína „kombi“ což je běh spojený se střelbou.

Časový rozpis:
Plavání 9:00, plavecký bazén Hořovice
Šerm: 9:00, Sportovní hala Hořovice
Střelba: 11:30, Sportovní hala Hořovice
Běh: 14:00, zámecký park Hořovice
Běh kombi: 16:00, zámecký park Hořovice
Vyhlášení výsledků: cca 15:00 a 17:30, zámecký park Hořovice
Přijďte podpořit mladé závodníky a zejména závodníky Hořovického oddílu moderního pětiboje z nich někteří bojují o nejvyšší příčky
v tomto poháru.
Martin Štochl

Rozpis podzimních utkání
mladších žáků FK Hořovicko
Krajský přebor „mladší žáci A“ - trenér: Jindřich Novotný
Rozpis utkání „skupina A“
kolo
datum čas
soupeř mužstva
3.
25. 8.
11:55
FK Hořovicko – SK Slaný
1.
28. 8.
18:40
TJ Viktoria Vestec – FK Hořovicko
4.
1. 9.
11:55
TJ Tatran Sedlčany - FK Hořovicko
5.
8. 9.
11:55
FK Hořovicko – MFK Dobříš
2.
11. 9.
18:40
SK Lhota - FK Hořovicko
6.
15. 9.
11:55
Č.L.U. Beroun - FK Hořovicko
7.
22. 9.
11:55
FK Hořovicko – SK Roztoky
8.
28. 9.
11:55
SK Rapid Psáry - FK Hořovicko
9.
6. 10. 11:55
FK Hořovicko – SK Rakovník
10.
12. 10. 11:55
Baník Švermov - FK Hořovicko
11.
20. 10. 11:55
FK Hořovicko – TJ Unhošť
12.
27. 10. 11:10
Povltavska FA - FK Hořovicko
13.
3. 11. 11:55
FK Hořovicko – SK Spartak Příbram
14.
10. 11. 11:10
TJ Tatran Rakovník - FK Hořovicko
15.
17. 11. 11:55
FK Hořovicko – Sokol Hostouň
Okresní přebor „mladší žáci B“ - trenér: Jindřich Novotný
2019 F1B – SELECT – O.P. rozpis utkání „skupina B“
kolo
datum čas
soupeř
2.
30. 8.
17:30
Spartak Žebrák - FK Hořovicko „B“
3.
6. 9.
16:30
FK Hořovicko „B“ - Horymír Neumětely
4.
13. 9.
17:30
Olympie Zdice – FK Hořovicko „B“
5.
20. 9.
16:30
FK Hořovicko „B“- FK Komárov
6.
27. 9.
17:00
Doubravan Újezd - FK Hořovicko „B“
7.
4. 10.
16:30
FK Hořovicko „B“- TJ Felbabka / Rpety
8.
11. 10. 16:30
Hostomice/Lochovice - FK Hořovicko „B“
9.
18. 10. 16:30
FK Hořovicko „B“ - SK Tlustice
1.
25. 10. 16:30
Drozdov/Cerhovice – FK Hořovicko „B“
V září probíhá nábor nových fotbalistů (ročník 2014), vždy v pondělí
a v pátek na hřišti FK Hořovicko.
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ČESKÝ
POHÁR

MLÁDEŽE

V MODERNÍM

PĚTIBOJI

ZAVÍTÁ DO

HOŘOVIC
14.09.2019
P Ř I J ĎT E P O D P O Ř IT
M L A D É Z ÁVO D N Í K Y
A Z E J M É N A Z ÁVO D N Í K Y
HOŘOVICKÉHO ODDÍLU
MODERNÍHO PĚTIBOJE,
Z NICH NĚKTEŘÍ BOJUJÍ
O NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY
V TOMTO POHÁRU!
V SOBOTU 14.9.2019

ČASOVÝ ROZPIS

SE V HOŘOVICÍCH

P L AVÁ N Í :
9 : 0 0 H O D.
P L AV E C K Ý B A Z É N H O Ř OV I C E

BĚH:
1 4 : 0 0 H O D.
Z Á M E C K Ý PA R K H O Ř O V I C E

ŠERM:
9 : 0 0 H O D.
S P O RTOV N Í H A L A H O Ř OV I C E

BĚH KOMBI:
16:00 HOD
Z Á M E C K Ý PA R K H O Ř O V I C E

STŘELBA:
1 1 : 3 0 H O D.
S P O RTOV N Í H A L A H O Ř OV I C E

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
CCA 15:00 A 17:30 HOD
Z Á M E C K Ý PA R K H O Ř O V I C E

USKUTEČNÍ 5. KOLO
ČESKÉHO POH ÁRU ML ÁDEŽE –
MEMORI ÁL KARL A BÁRTŮ
V MODERNÍM PĚ TIBOJI.

Bronzové medaile vybojovaly na červencovém mistrovství
světa juniorů ve štafetovém závodě v polském Drzonkowě
Karolína Křenková a Veronika Novotná.

Zvítězily Rusky před Britkami a Češkami
Karolína Křenková byla v loňské sezóně na juniorském světovém
šampionátu osmá v individuálním
závodě. Letos na výraznější úspěch
zatím čekala. „Myslím, že medaile
by spravila chuť každému,“ usmívala
se po bronzové štafetě. „Tenhle rok
mi zatím závody nevycházely tak,
jak bych si představovala, tak jsem
ráda, že tenhle vyšel. A doufám, že
když už jsme tak hezky začaly, že
v tom budeme pokračovat.“
Karolíně s Veronikou se v Polsku
vydařila hned první, plavecká disciplína, po které figurovaly na průběžném třetím místě. Také šerm
dokončily s aktivní bilancí, tam však
byla spokojenost jen poloviční. „Veronika to dost zachraňovala,“ přiznala sebekriticky Karolína. „Bylo to ze
začátku od Káji trochu nervózní, ale
ona má vždycky takové začátky. Pak
to prolomila a dorovnala to,“ ocenila
reprezentační trenérka Sylva Černá.
Co holky ztratily v šermu, to získaly zpátky v parkuru, který vyhrály.
„Na koních předvedly skvělý výkon.
Je tu dost natažený čas, takže o body
přišly jen tam, jinak zajely čistě. Dál

není co dodat. Na to, kolik mají naježděno, to zvládly skvěle,“ chválila
Černá. Do závěrečné kombinované
části vybíhaly Češky na průběžné třetí příčce, situaci zkomplikovala pokažená úvodní střelba Karolínky. „Ještě
během prvního okruhu jsme jí říkali, kde ty rány měla, aby se na to při
druhé položce soustředila. Ale pak
mi stejně přiznala, že mě vůbec nevnímala. Naštěstí tu druhou položku
zvládla skvěle,“ smála se Černá. Ani
Veronika se nevyvarovala chyb a poslední střeleckou položkou se propadla mimo medailové pozice. „Naštěstí pak běžela jako blesk a doběhla
to. Je to výborná běžkyně,“ poklonila
se své parťačce Karolína.
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Mladí fotbalisté Hořovicka se zúčastnili 18. ročníku
fotbalového turnaje v německém Kemptenu
Kempten – Allgäu, SRN, CAMBODUNUM
CUP: Kategorie U11 – U13 – U15 – U17
Rád bych vás touto cestou informoval
o tom, jak si vedla naše mužstva na mezinárodním fotbalovém turnaji v kategoriích U11 –
U 17, který se konal ve dnech 21. – 23. 6. 2019
v německém městě Kempten. Tohoto turnaje
se zúčastnilo celkem 46 týmů převážně z pořádající země Německo, po 1 týmu z Holandska
a Švýcarska, 2 byly z Itálie a 3 z ČR (FK Hořovicko). Naše mužstva se představila v kategoriích U11 starší přípravky (2) a U13 mladší žáci
(1). Všech 46 týmů bylo rozděleno do dvou
skupin. Celý třídenní turnaj byl zahájen v pátek
21. 6. ve 14:00 tzv. zahřívacím kolem. Na rozdíl
od ostatních kategorií oba naše týmy starších
přípravek hrály systémem každá s každým, a to
dvoukolově. A jak vyšel první den našim mužstvům? Dá se říci, že stejně, jak FK 1 J. Novotného, tak i FK 2 P. Bartoše a J. Palka, jedno utkání
remizovali a jednou prohráli s těmito výsledky: FK Hořovicko 1 – SV Heilig Kreuz 0:0, LW
Seebach 0:1, FK Hořovicko 2 – FC Kempten
0:1, TSV Wottern 1:3.
I přes tyto výsledky tu stále byla šance
na dobré celkové umístění. Lépe si vedli mladší
žáci O. Dostála a Vlasty Sikáčka, ti sice úvodní
setkání s FC Türksport Kempten těsně prohláli
0:1, ale ve druhém utkání si se stejným výsledkem v opačném pořadí poradili s BSK Olympie
Neugablonz (1:0). Jak důležité bylo toto vítězství pro další vývoj v turnaji, se ukázalo později. Jinak u starších přípravek jsme se víceméně
rozkoukávali, hlavně kvůli několika změnám
v pravidlech fotbalu. Některé změny byly dobré
– kvůli zrychlení hry bylo zrušeno pravidlo odhozu přes půlící čáru. Ostatní změny byly spíš
ke škodě: č. 1 – malá domů brankáři (chycení
balónu), č. 2 žlutá karta pro hráče + vyloučení
na 5 minut. U nás se toto pravidlo nepoužívá,
dost drastické pro postižený tým. Ale i tímto
omezením se oba naše celky srovnaly a v sobotu to bylo z jejich strany něco jiného. V sobotu odehrály naše přípravky celkem 6 utkání, klukům se dařilo, a když nám přijeli fandit
Bačákovi, Frühaufovi i s maskotem Alenkou,
Hrdličkovi, Rebeovi, Sojkovi i s bubnem a paní
Palacká, hned se hrálo lépe a na výsledcích to
bylo vidět.
FK Hořovicko 1 - SV Lenzfried 1:4, FC Kempten 1:0, SV Heiligkreuz 2:0, SV Seebach 2:0, SV
Lenzfried 1:2, FC Kempten 2:1, FKHořovicko 2
- SG Roschbach 0:3, TSW Seefeld 4:1, FC Kempten 1:0, TSW Kottern 2:2, SG Roschbach 1:2,
TSW Seefeld 1:0
Konečné tabulky základních skupin A
1. SG Roschbach 6-2-0
12:3
20 b.

2. TSW Kottern
4-3-1
13:7
15
3. FK Hořovicko 2 3-2-3
10:11
11
4. FC Kempten 1 3-1-4
5:4
10
5. TSW Seefeld
0-0-8
2:15
0
a skupiny B
1. SV Lenzfried
5-2-1
14:7
17
2. SV Heiligkreuz 4-3-1
15:5
15
3. FK Hořovicko 1 4-1-3
10:8
13
4. SV Seebach
3-2-3
5:9
11
5. FC Kempten 2 0-0-8
3:17
0
Po odehraných zápasech v základních skupinách obsadila obě naše mužstva shodně 3. místa,
což jim umožnila zahrát si o celkové 5. až 8. místo.
Škoda pro FK1 J. Novotného, neboť tento tým dělily pouhé tři body od postupu mezi top 4 týmy.
V soubojích o celkové umístění jsme se střetli
s FC Kempten 1 a nepříjemným SV Seebach.
Opět se lépe dařilo mladším žákům, ti ani jednou nezaváhali a po výhrách nad: Virtus Trend
1:0, SGM ABIZ 3:0, Freilos 2:0, a FC Kempten
1:0 se probojovali mezi nejlepší týmy. Sobota byla
zakončena ve večerních hodinách slavnostním
průvodem všech zúčastněných týmů na Iller Stadionu v Kemptenu. Zde po hymnách a pozdravných projevech p. starosty Schwaningera došlo
k závěrečnému zakončení kulturní vložkou, kterou obstaraly místní mažoretky společně s Balon
Klubem Kempten a též skupinou ostrostřelců.
Neděle 23. 5. – poslední den fotbalového turnaje se nesla v duchu bojů o celkové umístění.
Začínaly starší přípravky. Vstup se lépe vydařil
FK1, ta oba zápasy vyhrála, a to nad místním FC
Kempten 1 2:1 a nevyzpytatelným SV Seebach
3:0, kdy o našem vítězství rozhodl dvěma střelami
Martin Palacký a díky tomuto výkonu nám patřilo pěkné 5. místo.Náš druhý tým FK2 P. Bartoše
a J. Palka po prohrách s TSV Seebach 1:3 a s FC
Kempten obsadil 8. místo. Ovšem to nejlepší
na naši výpravu teprve čekalo.
Naši mladší žáci si zahráli s FC Türnsport
Kempten o 3. místo! A tak jsme neváhali a rychle
se přemístili na Illerstadion, kde zrovna dohrávali utkání, na kterém žádný gól nepadl v základní
hrací době, a tak o vítězi musely rozhodnout pokutové kopy. Zde jsme střelecky byli lepší a po výsledku 4:2 v náš prospěch, kdy rozhodující P.K.
proměnil David Dostál, mohla na hřišti za účasti
všech fandících propuknout zasloužená radost.
Po tomto utkání se již odehrála finále o vítěze
jednotlivých kategorií, ve kterých si to rozdala
většinou domácí mužstva. Co dodat k našemu
účinkování? Můžeme říci, že žádnou ostudu jsme
neudělali, navíc, kdyby nám někdo před turnajem
řekl, že přivezeme pohár za 3. místo a umístění
na 5. Resp. 8. místě, asi bychom tomu nevěřili.
Po pravdě řečeno mohlo to být lepší, ale na druhou stranu i horší, zvláště po způsobu, jakým byl

tento turnaj vedený, ale nakonec se vše obrátilo
a výsledek je taková, jaký je. Tím myslím kategorii
U11 – starší přípravky. A mě nezbývá, než touto
cestou poděkovat všem trenérům a hráčům, kteří
náš klub FK Hořovicko (a nejen ten) reprezentovali. Mimořádné poděkování patří J. Klímovi st.,
který nám zprostředkoval a zajistil účast na tomto turnaji,T. Machovi za sehnání autobusu, řidiči
Milanovi za bezpečnou dopravu, tlumočníkům,
bez jejichž pomoci bychom byli bezmocní a samozřejmě všem fanouškům.
Lapáček, Hořovice

v neděli 8. září 2019
Memoriál Bohumila Krause

PODLUHY
u Hořovic

LHOTÁK

NÁSTROJÁRNA

STROJÍRNA ZÁMEČNICTVÍ
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