
Také letos proběhla pro Hořovi-
ce nejvýznamnější kulturní a spo-
lečenská akce Cibulový jarmark 
a i přes po dlouhé době ne příliš vy-
dařené počasí si našla své příznivce. 
Naši zahrádkáři opět odvedli dob-
rou práci, za kterou jim ze strany 
radnice vyslovuji upřímný dík. Dík 
jim patří i za spolupráci a pomoc 
s pořádáním akcí našich zahranič-
ních partnerů, kteří nechtěli při své 
návštěvě zůstat jen pasivními pozo-
rovateli. 

Naše město ve dnech 4. až 6. 
října navštívila nejen 41 členná ná-
vštěva německých partnerů vedená 
starostou Spolku obcí Gau-Alge-
sheim, Benno Neuhausem a jeho 
manželkou, ale také pětičlenná de-
legace italských přátel zaštítěná sta-
rostkou města Ronzo-Chienis paní 
Pierou Benedetti a místostarostou 
Enricem Mazzucchim.

Již od pátečního večera hořo-
vičtí i přespolní mohli ochutnat 
vína z Porýní, která patří zejmé-

na díky vynikajícím Rieslingům 
a Rulandským vínům ke světové 
špičce. Stánek německých partnerů 

před radnicí byl celý večer doslo-
va v obležení, a to nejen proto, že 
se zde bylo možno skrýt před po-
měrně silným deštěm. Také proto, 
že si vína z Gau-Algesheimu našla 
v Hořovicích své příznivce, roz-
hodli jsme se jejich prodej zavést 
v infocentru našeho Městského 
kulturního centra na Starém zám-
ku.

Na sobotu 5. 10. od 10:00 si 
pro změnu italští partneři připra-
vili přednášku na téma Zkušenosti 
s organickým zemědělstvím v pro-
storách Střední odborné školy 
Hořovice, které se zúčastnili nejen 
studenti a učitelé školy, ale také zá-
stupci veřejnosti. Přednášku velmi 
zdařile vedl Gabriele Chiste, peda-
gog a vědecký specialista na proble-
matiku organického zemědělství, 
který si vysloužil po téměř dvou-
hodinové přednášce se závěrečnou 
diskusí bouřlivý potlesk. Účastníci 
přednášky si také odnesli výpěstky 
italských zemědělců, které jim byly 
rozdány na závěr přednášky. Velký 
dík bych za hořovickou radnici vy-
slovil panu řediteli školy Ing. Vla-
dimíru Kebertovi a jeho učitelům 
za dokonalou organizaci akce. 

Zahraničním návštěvníkům 
jsme dopřáli nejen zážitky z Cibu-
lového jarmarku, ale zorganizovali 
jsme pro ně také prohlídku státní-
ho zámku v němčině, zájemci si 
mohli prohlédnout Muzeum Ho-
řovicka a galerii ve Starém zámku.

Na společné večeři v hotelu 
Zelený Strom si potom v sobotu 
večer všichni měli šanci své zážitky 
z Hořovic řádně probrat a co je pro 
nás hostitele podstatné, dle jejich 
vyjádření, s pozitivním výsledkem. 
Velice milá byla také sbírka, ve kte-
ré se naši partneři složili na mladé 
komárovské hasiče. Snad se budou 
moci opět setkat na společném let-
ním táboře tak, jak tomu bylo již 
dvakrát v minulých letech.

Vyvrcholením bylo pro za-
hraniční návštěvníky speciálně 
připravené divadelní představení 
v Klubu Labe v podání ochotnické-
ho souboru NA HOLOU. Neutu-
chající potlesk na závěr představení 
je důkazem, že ochotníci odvedli 
dobrou práci a možná v blízké bu-
doucnosti budou šířit slávu našeho 
města také za hranicemi naší vlasti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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Cibulový jarmark znají i naši partneři

n Do Knihovny Ivana Slavíka Hořovice zavítala autorka knih pro děti 
Ester Stará. Její literární tvorba je velmi bohatá, čerpá ze svých profesí 
speciální pedagožky a logopedky. Knihy jsou velmi hravé, snaží se děti 
přimět vyprávět, tvořit a rozšiřovat tak slovní zásobu. Na autorku se při-
šly podívat děti ze čtyř tříd hořovické mateřské školy a předškoláci z pří-
pravné třídy 1. základní školy. Foto: Eva Kocourková

n Netradiční pohled na Cibulový jarmark z dronu Filipa Janouše.
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n Na snímku starostka italského města Ronzo-Chienis Piera Benedetti, staros-
ta města Hořovice Jiří Peřina a ředitel SOŠ a SOU Hořovice Vladimír Kebert.

Nejprve však starosta města 
Hořovice Jiří Peřina přítomné 
přivítal. „Jsme velice rádi, že nás 
naši italští přátelé opět navštívi-
li, že se mohou prezentovat tím, 
co umí nejlépe, a to je právě or-
ganické zemědělství,“ prohlásil 
Jiří Peřina a všem popřál bohatý 
zážitek.  

Ředitel SOŠ a SOU Hořovice 
Vladimír Kebert italské delegaci 
školu představil. „Jsme středně 
velká škola se třemi sty žáky. Vy-
učují se zde přírodní, technické, 
ekonomické a informační obory. 
Nově i obor veterinářství,“ kon-
statoval Vladimír Kebert s tím, že 
škola se zabývá přírodními a eko-
logickými obory od roku 1998, 
od roku 1886 byla zemědělskou 
školou. 

Slova se ujala i starostka ital-
ského partnerského města Ronzo-

Chienis Piera Benedetti, která po-
děkovala za přijetí v Hořovicích. 

Pak už technik Gabriele 
Chistè, přítomným poskytl za-
jímavosti o zemědělském počí-
nání, které se odehrává ve spe-
ciálním prostředí, a to v oblasti 
poblíž jižního Tyrolska u jezera 
Lago di Garda, kde se pěstují plo-
diny v nadmořské výšce od 400 
do 1300 metrů. Kromě jiného 
uvedl, že nad jezerem se vytváří 
specifické klima, které umožňu-
je pěstovat zeleninu i v 1300 m 
n.m., a že zelenina se zde pěstuje 
na polích, která jsou rozdělená 
na malé úseky nebo na terasách. 
To si žádá specifika v technickém 
vybavení. Zdůraznil, že v rám-
ci biologického zemědělství se 
všechny aktivity musí provádět 
s respektem k půdě, vždy je zá-
sadní ochrana přírody. „Použí-
vání chemie během posledních 
30 40 let naprosto ovlivnilo 
ekosystém, je třeba eliminovat 
negativní dopady na prostředí, 
dodržovat principy ekologického 
zemědělství. Základem je revita-
lizovat pozemek. Když porušíme 
přírodní rovnováhu, vytvoříme 
prostor pro patologické jevy,“ 
upozornil odborník na pěstová-
ní organické zeleniny Gabriele 
Chistè. 

V závěru přednášky došlo 
i na dotazy. Diskutovalo se nejen 
o Sdružení pěstitelů ovoce a zele-
niny Valle di Gresta, ale i o ceně 
zde vypěstované bio zeleniny. 

Program italské delegace začal přednáškou

První říjnový víkend zavítaly do Hořovic dvě návštěvy ze dvou part-
nerských měst, německého města Gau-Algesheim a italského města 
Ronzo-Chienis.  Do jejich programu patřily prohlídky památek, návště-
va Cibulového jarmarku, Galerie Starý zámek, přednáška, ale i divadelní 
představení. To se uskutečnilo v sobotu 5. října ve večerních hodinách 
v hořovickém klubu 
Labe, kdy zde soubor 
NA HOLOU odehrál 
představení Všetečka. 

Klub Labe zaplnilo 
téměř padesát zahra-
ničních diváků, samo-
zřejmě nechyběly ani 
místní děti. Přítomní 
zhlédli zmíněnou hru 
Všetečka, která vznikla 
na motivy příběhu Da-
niila Charmse, ruského 
spisovatele, který se nebránil absurdnímu, černému humoru a doká-
zal pobavit děti i dospělé. To se podařilo i režisérovi, hercům a lout-
kám divadelního spolku NA HOLOU. Na jevišti se totiž odehrával 
zajímavý a vtipný děj nejen v češtině, ale i v jazycích srozumitelných 
zahraničním hostům, kteří výkon spolku NA HOLOU odměnili 
dlouho trvajícím potleskem. 

Výkon divadla NA HOLOU, které získalo v letošním roce za hru 
Všetečka několik ocenění, vyzdvihl i místostarosta Hořovic Ondřej 
Vaculík. Podle něj spolek NA HOLOU úspěšně navazuje na českou 
tradici loutkového divadla. Soubor NA HOLOU hodlá uvést úspěšné 
představení i v obou partnerských městech. (var)

Soubor NA HOLOU pobavil 
hosty z Německa a Itálie

n Přednášku si vyslechli pedagogové, žáci i veřejnost. Foto: 3x var

n V hořovické škole přednášel ital-
ský odborník na organické země-
dělství Gabriele Chistè.

Partnerská spolupráce s italským městem Ronzo-Chienis začala před rokem. Italští partneři zavítali do Hořovic i letos v říjnu, kdy se 
svou delegací přivezli odborníka na organické zemědělství. Byl jím technik Gabriele Chistè, jehož přednáška se konala v sobotu 5. října 
v prostorách SOŠ a SOU Hořovice. Tématem přednášky, kterou si vyslechli pedagogové, žáci školy i zájemci z řad veřejnosti, bylo orga-
nické zemědělství. Přítomní si vyslechli zkušenosti s pěstováním zeleniny z oblasti Valle di Gresta, která se nachází nad jezerem Lago di 
Garda.

Každý návštěvník si navíc domů 
odnesl dárek v podobě celeru, 
nebo jiné zeleniny. Akci pod-
pořily Radnické bylinky, které 

s italskými partnery připravují 
v Čechách další zajímavé akce. 
Také zajistily překlad hořovické 
přednášky do češtiny.  (var)

n V klubu Labe se bavilo téměř padesát 
zahraničních diváků. Foto: var
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Technický den navštívilo pět stovek žáků

Čtvrtý ročník Dne plného 
objevů a poznání, který v Tlus-
tici na začátku října pořádala 
hořovická Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, byl 
programem ještě bohatší než roč-
ník minulý.  „Zkráceně řečeno, 
je to takový živý trh, kde škola 
předvádí a nabízí své schopnosti 
a dovednosti nejen manažerům 
okolních strojních podniků, ale 
také žákům devátých tříd a široké 
veřejnosti. Mohou se vzájemně 
ovlivňovat a získávat nové zna-
losti. Je to novodobý trh techni-
ky a pracovních sil,“ uvedl k akci 
místostarosta města Hořovice 
Ondřej Vaculík. „Některé strojí-
renské podniky, např. AXA vede-
ná Ing. Valáškem, zapůjčují škole 
moderní obráběcí stroje, aby ab-
solventi školy byli co nejlépe při-
praveni na praxi. Mezi pedagogy 
i manažery podniků jsem zachytil 
jedno společné téma: Dříve bylo 
obtížné získat ke kvalifikovaným 
pracovníkům moderní techni-
ku, dnes je větší problém získat 
k moderní technice kvalifikované 
pracovníky,“ poznamenal Ondřej 

Vaculík, který za veliký zážitek 
a pečlivou přípravu „technického 
dne“ poděkoval jak řediteli SOŠ 
a SOU v Hořovicích Ing. Vladi-
míru Kebertovi, tak také jeho zá-
stupkyni Mgr. Aleně Lhotákové, 
na níž ležel největší podíl organi-
zační práce.

Dne plného objevů se zúčast-
nilo 550 žáků ze 16 základních 
škol z Hořovicka, Berounska, ale 
i z Příbramska a Rokycanska. 
V tlustickém areálu byly pro ně 
připravené ukázky z technických 
oborů a výpočetní techniky. Žáci 
si také mohli udělat představu 
o tom, jak se technické obory 
a tím i stroje vyvíjejí. V areálu 
byly předvedené soustruhy z mi-
nulého století a současné, které 
řídí počítače. Nezůstalo ale jen 
u ukázek, některé úkony si mohli 
žáci dokonce i vyzkoušet. Napří-
klad v jedné z dílen si dívky vyrá-
běly takzvané placky a chlapci se 
seznámili s výrobky prvního roč-
níku oborů zámečník, nástrojař 
a elektrikář.

Stejně jako hořovická škola, 
tak i firmy připravily pro ná-

vštěvníky zajímavý program. 
Nechyběly ukázky výrobků kon-
krétních podniků. „O studenty 
máme velký zájem, například 
po celou dobu studia jim nabí-
zíme stipendium,“ konstatoval 
zástupce jedné z firem. 

Akci zpestřily soutěže, při-
pravili je zástupci školy i firem. 
„Máme pro děti připravené sou-
těže o ceny, které nám věnovali 

sponzoři,“ konstatovala Miluše 
Hájková, která na hořovické škole 
zastává pozici učitelka odborných 
předmětů. Kdo v soutěžích uspěl, 
odnesl si domů zajímavé ceny: 
kompresor, brusku, nebo hasicí 
přístroje a trička.  

Kromě místostarosty města 
Hořovice si akci nenechali ujít zá-
stupci dalších obcí, Středočeského 
kraje a úřadu práce. (var)

n Básník Kuba Kabanos. V pozadí Jitka N. Srbová.

n Dne plného objevů se zúčastnilo 550 žáků ze 16 základních škol z Ho-
řovicka, Berounska, ale i z Příbramska a Rokycanska. Foto: var

Básník Michal Šanda, básnířka Simona Rac-
ková a hudebník Petr Linhart. To byli avizovaní 
účinkující třetí části cyklu Poezie ve středu. Je-
den z nich se ale musel omluvit. „Michal Šanda 
se kvůli nemoci nemůže dostavit a moc toho 
lituje,“ sdělila v úvodu hořovická básnířka Jit-
ka N. Srbová a přečetla jednu z jeho povídek, 
kterou se alespoň částečně snažil nahradit svou 
zrušenou účast. 

Následovala diskuze, ve které Jitka N. Sr-
bová společně se Simonou Rackovou hovořily 
třeba i o tom, jak básně vznikají. Pak už Simona 
Racková četla ze svých knih a rukopisů. První 

báseň, kterou přednesla, byla ze sbírky Tanec. 
Písničkář Petr Linhart o sobě říká, že je 

poutník, milovník krajin a jejich příběhů.  To 
vše se objevilo v jeho skladbách, které při zá-
řijovém setkání zahrál a zazpíval. Diváci jeho 
písně označili jako zpívanou poezii. 

Autoři cyklu chtějí lidem nabídnout nejen 
pravidelná setkání s básníky, ale také probudit li-
terární život ve městě a najít nové autory z města 
a okolí. A to se jim daří. Ve středu 25. září se v ho-
řovickém klubu Labe kromě básnířky Simony 
Rackové a hudebníka Petra Linharta, představil 
i básník Kuba Kabanos  z Komárova . V červnu to 

byla desetiletá Nina z Hořovic. Pořadatelé vyzýva-
jí další případné zájemce, aby se nebáli a na dal-
ších setkáních s básníky také vystoupili.  

Poezii ve středu připravili MKC Hořovice 
a hořovická básnířka Jitka N. Srbová. (var)

POEZIE VE STŘEDU 

Datum: 27. listopad 19:00

Místo: klub Labe Hořovice

Vystoupí: básnířka Anna Beata Háblová, 
básník Petr Borkovec, hudba Jiří Smrž, 
úvodní slovo Jitka N. Srbová

Večery s poezií si našly pravidelné návštěvníky

n Básnířka Simona Racková. n Písničkář Petr Linhart. 3x foto: var

Společné téma: Dříve bylo obtížné získat ke kvalifikovaným pracovníkům moderní techniku, dnes je větší problém získat 
k moderní technice kvalifikované pracovníky.
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO
Soutěže se zúčastnilo 6 soutěžících se svými výpěstky. Neúroda ovoce se 
promítla i do počtu vystavovatelů. Byli jen čtyři: p. Cílek, pí Vacovská, 
p. Taraba a p. Schwarz. Zúčastnilo se celkem 538 hlasujících.
Po-
řadí Odrůda Pěstitel Bydliště  Počet 

hlasů
1. Šampion Reno Schwarz, Sady Vranov Kácov 152
2.  Bohemia Gold Schwarz, Sady Vranov Kácov 133
3. Kup-308 p. Taraba Drahlovice 125
4. Blaník p. Taraba Drahlovice 74
5. Vltava p. Taraba Drahlovice 29
6. Orion Schwarz, Sady Vranov Kácov 25

Na Cibulový jarmark se sjíždějí lidé z celé republiky
K tradičním akcím města Ho-

řovice patří Cibulový jarmark, 
i letos přilákal velké množství ná-
vštěvníků, kteří do města přijeli 
z celé republiky. I když pořadatelé 
uvedli, že kvůli počasí se jich le-
tos dostavilo přeci jenom o něco 
méně, v pátek a sobotu 4. a 5. října 
centrum města navštívily stovky 
lidí. Návštěvníci jarmarku zde našli 
několik stánků s cibulovými copy, 
stánky s občerstvením, s výrobky 
řemeslníků nebo i s dalším zbožím. 

V sále radnice a přilehlých 
prostorách byly připravené vý-
stavy ovoce, zeleniny, včelařů 
a houbařů. V rámci doprovodné-
ho programu zahrála Hořovická 
muzika, vystoupili Václav Žáko-
vec a Anička Volínová a diváci si 
mohli poslechnout skladby kapel 
Horká jehla, La Fanka a Rocksa-
na. Představila se i ZUŠ Hořovi-
ce, zpestřením bylo vystoupení 
Mažoretek Domečku Hořovice. 
(var)

n Cibulový jarmark přilákal do města opět stovky návštěvníků. Foto: var

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Hořovice 
děkuje všem, kteří pomohli při 
přípravě, organizaci a samotném 
průběhu Cibulového jarmarku, 
který se konal v sobotu 5. října 
2019 v Hořovicích. Poděkování 
patří městu Hořovice za povole-
ní k uzavření města a přilehlých 
ulic. 

Velmi obětavě a s nasazením 
všech sil pracovala Policie ČR 
Hořovice a Městská policie Ho-
řovice. Jako každoročně musíme 
poděkovat i Bezpečností agentu-
ře D. I. Seven za ostrahu a firmě 
AVE CZ za úklid. 

Dík patří i všem vystupujícím, 
kteří se postarali o kulturní pro-
gram. Dále děkujeme i ZO ČZS 
okolních obcí a všem pěstitelům 
za dodání vzorků na výstavu 
ovoce a zeleniny. Za přitažlivou 
výstavu pak poděkování patří 
panu Jindřichovi za výstavu hub 

včetně zodpovídání dotazů, ale 
i ZO Českého včelařského svazu 
Jince, Zahradnictví Ing. Cílková, 
Hořovice, Zahradnictví Šenk Ko-
márov, pí Formánkové za výstavu 
fuchsií a panu Káňovi za odborné 
poradenství.

Děkujeme i našim dlouhole-
tým mediálním partnerům. Nej-
větší poděkování však patří čle-
nům výboru ZO ČZS Hořovice, 
dobrovolníkům z řad zahrádkářů 
i některých občanů města, bez 
kterých by se akce takového roz-
sahu nedala zvládnout.

Za účast, i vzhledem k nepříz-
nivému počasí, děkujeme i všem 
návštěvníkům, kteří se přijíždějí 
na náš Cibulový jarmark každo-
ročně podívat. Věříme, že i příští 
Cibulový jarmark bude ve spolu-
práci všech složek i dobrovolníků 
stejně úspěšný, jako ten letošní.

Eva Grossová, předsedkyně
ZO ČZS Hořovice

Poděkování ZO ČSZ Hořovice

Monkey Business v Labi

n Klub Labe, pátek 11. října, koncert Monkey Business, 250 návštěv-
níků. To je ve zkratce další úspěšná akce Labe. Fota: Vladimír Kasl
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„Dohromady nás spojuje trochu jiný po-
hled na obyčejné věci. Snažíme se jim dát 
příběh a zároveň nechat prostor pro předsta-
vivost,“ říkají fotografka Helena Horáčková ze 
Starého Plzence a výtvarník Josef Jílek z Hořo-

Helena Horáčková a Josef Jílek ve vás probudí fantazii

n Od 8. listopadu vystavují v hořovické Gale-
rii Starý zámek Helena Horáčková a Josef Jílek. 
Foto: var

JOSEF JÍLEK

Je výtvarník samouk a dlouhá léta tvoří své obrazy na chalupě v brdských lesích. Maluje ole-
jem, akrylem a temperami. Do podkladů používá různé přísady, jako písek, textil a podobně, 
aby povrch byl členitý. Zabýval se i grafikou, hlavně suchou jehlou a linorytem. 

Velkou výstavu měl v berounském muzeu, dvakrát vystavoval v hořovickém Labi, pravidelně 
se zúčastňuje Festivalu amatérské tvorby v říčanské galerii Kotelna. Jeho práce jsou zastoupeny 
i v soukromých sbírkách. Současná výstava nebude retrospektivní. V jedné místnosti budou sou-
středěny starší i novější obrazy „Dvojic“. V dalších pak práce vzniklé v posledních letech.

HELENA HORÁČKOVÁ 

Je členkou Fotoklubu Rokycany a pražského fotoklubu Bha Bhines. V roce 2008 – 2009 
absolvovala Večerní Fotoškolu pod vedením Pavla Scheuflera, českého fotografa, publicisty 
a historika fotografie. Její práce byly několikrát oceněny v soutěžích. 

Vystavuje převážně společně s členy fotoklubů. Pravidelně se účastní akcí,  jako jsou Cheb-
ské dvorky, Rokycanské koryto, Svatohorské schody, Fotoplátno Plasy a výstava fotoklubů 
na Novoměstské radnici v Praze. Měla dvě samostatné výstavy s názvy „Cestování po severní 
Indii“ a „Cestování po Kyrgyzstánu“. Na těchto výstavách se snažila podělit o své zážitky z cest 
a přiblížit tak život místních obyvatel. 

Čas a vývoj nelze zastavit a tak kromě klasické fotografie uvidíte na výstavě i určité experi-
mentování na bázi prolínání vrstev hraničící s grafikou a současně i několik fotografií, poříze-
ných pomocí mobilu.

Čekárna hořovické vlakové stanice se 
od dalších čekáren svého druhu liší především 
tím, že jsou její prostory zároveň i galerií. Nese 
název Galerie Nádraží a už řadu let zde vystavu-
jí členové Fotoklubu Hořovice. Vernisáže se zde 
konají dvakrát do roka. Druhá letošní se usku-
tečnila ve čtvrtek 17. října.  Nové snímky foto-
grafů z Hořovic a okolí si hned první den jejich 
vystavení přišly prohlédnout desítky návštěv-
níků. Všechny přivítali vedoucí Fotoklubu Ho-
řovice Alois Crk, ředitel Městského kulturního 

centra Hořovice Přemysl Landa a místostarosta 
Hořovic Ondřej Vaculík. Jejich úvodní řeč dva-
krát přerušilo hlášení z reproduktoru. Nikomu 
to ale nevadilo. Stejně jako téma železnice, kte-
ré se na některých fotografiích pravidelně obje-
vuje, i hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků 
k nádraží neodmyslitelně patří. 

Výstavu posílila Dana Eschnerová, která se 
po několikaleté přestávce do Fotoklubu Hořo-
vice vrátila.  Společně s ní vystavují v Galerii 
Nádraží další členové. Ne však všichni. Napří-

klad fotografie Luboše Abraháma jsou nyní 
k vidění v prvním patře hořovické radnice, kde 
hořovický fotoklub také pravidelně vystavuje. 
Jak připomněl Alois Crk, snímky jsou zde ob-
měňovány vždy v době vernisáže na nádraží. 

V Galerii Nádraží se nachází i knihovnič-
ka, která má mnoho příznivců. Před vernisáží 
ji knihovnice z místní knihovny doplnily. Po-
kud se chystáte cestovat vlakem, který se třeba 
zpozdí, v hořovické čekárně se rozhodně nudit 
nebudete. (var)

vic o své společné výstavě, která se v listopadu 
a prosinci uskuteční v hořovické Galerii Starý 
zámek.  

Fotografie Heleny Horáčkové a obrazy Jo-
sefa Jílka si v hořovické Galerii budete moci 
prohlédnout od 8. listopadu do 22. prosince, 
vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 8 hodin. 

Uvidíte zde průřez jejich tvorby z posledních 
let. Hořovická výstava dvou autorů nese název 
Čtvrtý rozměr. Helena Horáčková a Josef Jílek 
se snažili expozici připravit tak, aby v návštěv-
nících probouzela fantazii. Společným jme-
novatelem vystavovaného díla je rozmanitost 
stylů a technik. (var)

Poznávací znaky hořovické vlakové stanice: galerie a knihovnička
n Vernisáž výstavy Galerie nádraží se konala v polovině října. n Galerie Nádraží se nachází v čekárně vlakové stanice Hořovice. Foto: 2x var
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Zlatý oříšek je z Hořovic
Žák Základní umělecké školy 

Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše  Ernestové 
Martin Jirák (10), držitel tří zlatých, 
dvou stříbrných i jednoho bron-
zového Brdského kosa, 2. a dvou 
3. cen z celostátního kola prestižní 
pěvecké soutěže Karlovarský skřivá-
nek, mnoha ocenění z mezinárodní 
umělecké soutěže Allegro v sólovém 
i komorním zpěvu, Zlaté stuhy, tří 
Stříbrných a jedné Bronzové stuhy 
z celostátního kola festivalu Jarní 
petrklíč, množství cen ze soutěží 
Králodvorská koruna, Lidová píseň 
i Národní soutěže ZUŠ, 11. mís-
ta z mezinárodní pěvecké soutěže 
Česko zpívá 2018, vícemistr Talent 
Awards 2019 a vítěz Svitavského 
komoření 2019, získal již po dru-
hé nominaci do semifinále soutěže 
pro nadané děti od šesti do čtrnácti 
let Zlatý oříšek. Semifinále - krajské 
kolo ZLATÝ OŘÍŠEK STŘEDO-
ČESKÉHO KRAJE se uskutečnilo 
v neděli 6. října 2019 ve velkém 
sále Kulturního centra Labuť v Ří-
čanech. Sošku Zlatého oříška a fi-
nanční odměnu 10 000 Kč získali 
sportovci Daniel Mach (plavání), 
Eliška Hříbková(biketrial) a již me-
zinárodně úspěšný akordeonista 

Viktor Stocker.  Cenu starosty města 
Říčany Vladimíra Kořena v hodno-
tě 25 000 Kč obdržely dvojnásobné 
vicemistryně světa v akrobatickém 
rokenrolu z říčanské Taneční školy 
Twist. Martin Jirák a dalších deset 
nominovaných, většinou už mistrů 
světa ve svých oborech, bylo za své 
výkony odměněno Nominačním 
diplomem do celostátního kola 
soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK 2019. Vy-
vrcholením soutěže bude televizní 
finále, které každoročně na Nový 
rok vysílá Česká televize. I tentokrát 
Martina Jiráka podpořil Filip Strejc.

GRATULUJEME. 
Květuše Ernestová

Den otevřených dveří 
v Domově Na Výsluní

Dne 9. října proběhl den otevřených dveří v domově pro seniory 
v Hořovicích. I přes nepřízeň počasí dorazila početná skupina návštěvní-
ků. Každý, kdo měl zájem, si mohl prohlédnout prostory Domova, včetně 

kaple, terapeu-
tické místnosti 
snoezelen nebo 
tvořivé dílnič-
ky. V „Kavárně“ 
bylo připravené 
malé pohoště-
ní. Děkujeme 
všem, klientům 
Domova i ná-
vštěvníkům, že 
pomohli vytvo-
řit příjemnou 
atmosféru.

n Martin Jirák s Filipem Strejcem.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ

Domov Na Výsluní, Hořovice 
příspěvková organizace Města Hořovice

ve spolupráci s Městským kulturním centrem Hořovice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 5. prosince 2019 
od 14:00 hodin

do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích.

Přijďte se pobavit s námi!

Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát

HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE.

V přísálí bude probíhat VÁNOČNÍ JARMARK.

Během programu bude podáváno občerstvení.

Zájemci budou mít možnost získat informace týkající 
se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb.

Pokud máte zájem zúčastnit se předvánočního setkání,
vyzvedněte si co nejdříve vstupenku

v Domově Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.

KAPACITA OMEZENA !!!

Adventní prohlídky na zámku v Hořovicích

O první tři adventní víkendy v prosinci můžete opět navštívit zá-
mek v Hořovicích. Čeká vás prohlídka slavnostně vyzdobeného zámku 
s výkladem zaměřeným na prožívání adventních a vánočních tradic. 
Prohlídky pro veřejnost 
začínají v 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00 a 14:00 ho-
din. Základní vstupné 
150 Kč, snížené 100 Kč. 
Po dobu adventních pro-
hlídek bude v provozu 
také zámecká kavárna 
Café Hanau.  

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA  

 
Adventní prohlídky na zámku v Hořovicích pro veřejnost 

•  zámek Hořovice 
•  30. 11. 2019 –1. 12. 2019 
•  10.00–14.00 

	  

O první tři adventní víkendy v prosinci můžete opět navštívit zámek v Hořovicích. 
Čeká vás prohlídka slavnostně vyzdobeného zámku s výkladem zaměřeným na 
prožívání adventních a Vánočních tradic. Prohlídky pro veřejnost začínají v 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hodin. 

Základní vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč. 

Po dobu adventních prohlídek bude v provozu také zámecká kavárna Café Hanau. 
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 9. do 15. 10. 2019 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 30 
událostem, z toho ke 3 požárům, 
k 10 technickým událostem typu 
odstranění nebezpečných stavů, 13 
dopravním nehodám, 2 událostem 
typu  záchrana osob a zvířat, k úni-
ku nebezpečných látek a v jednom 
případě šlo o planý poplach - poru-
cha EPS. Při událostech spolupra-
covali se ZZS, Policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 13 osob a jedna osoba 
byla přímo zachráněna.
8 29. 9. byla v odpoledních hodi-
nách jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH Komárov vyslá-
na k požáru balíků sena do obce 
Újezd.  Jejich požár byl zlikvidován 
pomocí vysokotlakého proudu. 
8 4. 10. v nočních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkami SDH obcí 
Komárov, Žebrák, Chaloupky, 

Tlustice a Hvozdec vyslána k po-
žáru stohu do obce Podluhy. Prů-
zkumem byl zjištěn požár stohu 
na poli, zasažen z jedné poloviny. 
Po dojezdu majitele bylo rozhod-
nuto o ukončení hasebních prací 
a stoh ponechán k vyhoření za asi-
stence jednotky PO.
8 8. 10. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun vyslána k dopravní nehodě 
do Jinec. Havaroval nákladní au-
tomobil převážející bagr, hasiči jej 
po příjezdu nalezli ležící na boku 
mimo komunikaci. Zajistili místo 
dopravní nehody, provedli proti-
požární opatření a zajistili úniky 
provozních náplní.
8 10. 10. ve večerních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH Žebrák 
vyslána k záchraně koně ležícího 
v potoce v obci Točník. Hasiči leží-
cího koně zajistili do speciální sítě 
a pomocí vyprošťovacího automo-
bilu byl kůň vyzvednut z potoka 
a následně předán veterináři.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice

8 6. 9. v 23:30 poskytli strážníci součinnost s PČR při opakovaném do-
mácím násilí v nájemním domě v ulici Podlužská, Hořovice. 
8 7. 9. v 02:45 si obsluha MKDS povšimla dvou osob, jak lezou do kaš-
ny v ulici Vrbnovská. Na místo okamžitě vyrazila hlídka MP, která muže 
z kašny vykázala, a oni poslechli.
8 26. 9. v 18:55 přijala MP oznámení, že v ulici Višňová stojí vozidlo, 
ve kterém sedí osoba, která je pod vlivem návykových látek a pravděpo-
dobně chce z místa odjet. Na místo vyjela okamžitě hlídka MP, která vo-
zidlo viděla vyjíždět z uvedeného místa a vydala se za ním. Po zastavení 
byl řidič strážníky vyzván k prokázání totožnosti a osvědčení o registraci 
vozidla, což neučinil a sdělil, že na vozidle jsou jiné registrační značky. 
Z tohoto důvodu byla celá věc předána hlídce PČR. 
8 29. 9. v 7:32 bylo na tel. linku městské policie přijato oznámení o ři-
diči vozidla, který je pravděpodobně pod vlivem alkoholu, a jede z obce 
Újezd směrem na městys Komárov. Vozidlo strážníci za použití majáků 
zastavili v Komárově. Řidiče vyzvali k prokázání totožnosti. Řidič uve-
dl, že u sebe nemá žádné doklady. Dále byl vyzván k dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v dechu, což učinil. Dechová zkouška byla pozi-
tivní. Z tohoto důvodu byla celá věc předána PČR.

Světla Dardová, velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Verze 1 – základní: 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020

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

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2020
Dny otevřených dveří:   22.11. a 23.11. 2019  ;  18.1. 2020 

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

2942M/01   Analýza potravin 

4341M/01  Veterinářství

Ekonomické obory:                                                                              
6341M/01 Ekonomika a podnikání  

Technické obory:                                                                                   
1820M/01 Informační technologie 

2341M/01 Strojírenství  

       II. Technické obory s výučním listem (tříleté denní 
studium): 
2351H/01 Strojní mechanik - Zámečník

2352H/01 Nástrojař - Nástrojař, Technik/čka - specialista na 

kompozitní materiály

2652H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

                   web: http://www.soshorovice.cz                  

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA  -  poskytujeme :
- základní svářečské kurzy
- úřední zkoušky
- prodloužení platnosti svářečských průkazů
- kurzy pro žáky školy, firmy  i  veřejnost

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Gottových oznámila, že si ponechá dárky, kondolence, kondolenční kni-

hy od fanoušků (tedy i kondolenci, kterou jsme poslali my z Hořovic, sešly se desítky 
vzkazů, obrázků i drobností od občanů Hořovic, které jsme odeslali zčásti paní 
I. Gottové, dále tiskové mluvčí paní A. Stolzové a dlouholetému tajemníkovi panu 
J. Adamovi). Děkujeme. Mgr. Radka Štefaňáková, Klub přátel a rodáků Hořovic

Hledáme prostor
pro denní stacionář
V rámci aktualizace Komunitního plánu sociál-
ních služeb ORP Hořovic byla zjištěna potřeba 
denního stacionáře pro mladistvé a dospělé se 
zdravotním postižením, kde by mohli smyslupl-
ně trávit volný čas v době, kdy jejich rodiče musí 
být v práci, nebo řešit jiné povinnosti.

Intenzivně proto hledáme pronájem, kde by bylo 
možné toto zařízení vybudovat a pomoci tak 
vyřešit obtížnou situaci rodičům v okamžiku, 
kdy jejich děti ukončí povinnou školní docház-
ku. Toto zařízení by se ideálně mělo 
nacházet v klidné čtvrti obklope-
né zelení, kde by se klienti moh-
li věnovat i venkovním aktivitám 
v bezpečném prostoru.

Budeme rádi za jakoukoli informaci o vhodném 
objektu v rámci ORP Hořovic.

Kontakty:  tel.: 778 766 918,
e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz
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z usnesení RM

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 4. září 2019

n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené přehledy, zejména 
pak rozpis plnění a čerpání schvále-
ných rozpočtů, a to u hospodaření 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací, jejichž je město zřizovatelem. 
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Hořovice 
– mostní objekty M3 a M4“ pro-
jednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče: Pontex, spol. s r. 
o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
projektové dokumentace a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele a Oznámení o výběru 
dodavatele. Hodnota plnění veřej-
né zakázky činí 1.000.000, - Kč bez 
DPH. Rada pověřuje pana starostu 
města podpisem rozhodnutí a ozná-
mení o výběru dodavatele a násled-
ně i podpisem příslušné smlouvy 
o dílo.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Hořovice – 
mostní objekty L2 a M6“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Pontex, spol. s r. o., Bezová 
1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto 
vybírá jako dodavatele projektové 
dokumentace a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele 
a Oznámení o výběru dodavatele. 
Hodnota plnění veřejné zakázky činí 
670.000, - Kč bez DPH. Rada pově-
řuje pana starostu města podpisem 
rozhodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele a následně i podpisem 
příslušné smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí informaci FK Hořovicko, z.s. 
o podání žádosti o státní podporu 
v programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, podpora 
materiálně technické základny spor-
tu, a to ve věci projektu „Stavební 
úpravy víceúčelového sportoviště  
v Hořovicích“ (hřiště s umělým po-
vrchem). Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města tuto žádost pro-
jednat.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadáva-
nou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, 
zásad pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu pro veřejného 
zadavatele, v platném znění, na ve-
řejnou zakázku s názvem „Veřejná 
infrastruktura Hořovice – Nad Stat-
kem“. Zároveň souhlasí se složením 

komise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotí-
cí komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Ing. David 
Grunt, Bc. Michal Hasman MPA, 
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. ná-
hradník Ing. Marcela Abrhámová, 2. 
náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. 
náhradník Ing. Milan Šnajdr.
n Rada souhlasí se zajištěním vykli-
zení domu č. p. 154 v obci Prasko-
lesy, a to prostřednictvím Městské 
správy bytového a nebytového fondu 
Hořovice. Povinnost vyklizení je sta-
novena legislativou z důvodu static-
kého narušení budovy a nařízeného 
vyklizení stavby ze strany stavebního 
úřadu. 
n Rada souhlasí s instalací 2 ks 
svislých dopravních značek B4 
„Zákaz vjezdu nákladních auto-
mobilů“ s dodatkovými tabulkami 
E12 s textem „Dopravní obsluze 
vjezd povolen“ do ulice Na Lukách. 
Po schválení Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Beroun 
objednat instalaci těchto dopravních 
značek.
n Rada schvaluje budoucí spoluprá-
ci se sociálním podnikem Klubák 
z.ú., který navazuje na sociální služ-
bu Klubíčko a pověřuje pana sta-
rostu podpisem Dohody o budoucí 
spolupráci.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením malometrážního bytu 
žadateli č. 1, dle přílohy k zápisu. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena poté, 
co Městská správa bytového a neby-
tového fondu připraví byt k nastěho-
vání. 
n Rada města souhlasí se zněním 
Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti stavby vodovodní 
a plynovodní přípojky na služeb-
ných pozemcích parcelní č. 58/2, 
p. č. 417/1 a p. č. 417/2 v k. ú. Hořo-
vice pro pozemek parcelní č. 414 v k. 
ú. Hořovice za cenu 2.995 Kč + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k podpi-
su jmenované smlouvy.

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 2. října 2019

n Informace o výnosu z parkova-
cích automatů.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení s názvem 
„Stavební úpravy Starého zámku 
v Hořovicích“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o vý-
běru nejvhodnější nabídky uchaze-
če HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 
Tábor, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 

Rozhodnutí o výběru dodavatele 
a Oznámení o výběru dodavatele. 
Hodnota plnění veřejné zakázky 
činí 6.325.397,- Kč bez DPH. Rada 
pověřuje pana starostu města pod-
pisem rozhodnutí a oznámení o vý-
běru dodavatele a následně i podpi-
sem příslušné smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje 
poskytnutí individuální účelové do-
tace pro Spartak Žebrák z.s. ve výši 
5.000, - Kč na činnost oddílu kra-
sobruslení, a to za podmínek sta-
novených ve vzorové veřejnoprávní 
smlouvě pro poskytování dotací 
v souladu s Programem pro posky-
tování dotací z rozpočtu města Ho-
řovice v roce 2019.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením smlouvy o finanč-
ním leasingu se společností ČSOB 
Leasing a.s. na pořízení osobního 
automobilu pro účely odboru soci-
álních věcí, zdravotnictví a školství 
v hodnotě 192.058, - Kč bez DPH, 
resp. 232.390, - Kč včetně DPH, kdy 
leasingové splátky budou uznatel-
ným nákladem pro dotaci na výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s umístěním informační plochy 
klubu FK Hořovicko z.s., na zábra-
dlí mostu u Společenského domu. 
Předmětem reklamní plochy bude 
nábor nových hráčů nejmladších 
věkových kategorií.
n Rada nesouhlasí s bezplatným 
nebo finančně zvýhodněným pro-
nájmem sálu radnice Sboru dob-
rovolných hasičů Tlustice pro pra-
videlné schůzky mladých hasičů 
1x týdně vždy ve středu v časech 
od 15:30 do 17:30 hod. v obdo-
bí od 16. 10. 2019 do 4. 12. 2019 
a od 22. 1. 2020 do 1. 4. 2020.
n Rada souhlasí s „Ceníkem“, pod-
le kterého bude společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. Hořo-
vice provádět zimní údržbu komu-
nikací a prostranství v Hořovicích 
v zimě 2019-2020. 
n Rada se seznámila se žádostí 
Společenství vlastníků jednotek č.p. 
1232/7 v ulici Višňová, týkající se 
umístění svislé dopravní značky B1 
„Zákaz vjezdu všech vozidel“ s do-
datkovou tabulkou E12 s textem 
„Nástupní plocha požární techni-
ky pro č.p.1232“ a souhlasí s jejím 
umístěním před pojezdový chod-
ník, vedoucí od bytové jednotky 
směrem do ulice Višňová. Instalace 
svislé dopravní značky vyplynula 
z kontroly Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, provedené 
v bytovém domě č. p. 1232/7 v ulici 
Višňová. Po schválení Policií České 
republiky, Dopravním inspektorá-
tem Beroun a silničním správním 

úřadem objednat instalaci doprav-
ního značení.
n Rada se seznámila se žádostí Spole-
čenství vlastníků jednotek č.p. 1229/1 
v ulici Višňová, týkající se umístění 
svislé dopravní značky B1 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou 
tabulkou E12 s textem „Nástupní 
plocha požární techniky pro č.p. 
1229“ a souhlasí s jejím umístěním 
před pojezdový chodník, vedoucí 
od bytové jednotky směrem do uli-
ce Višňová. Instalace svislé dopravní 
značky vyplynula z kontroly Hasič-
ského záchranného sboru Středo-
českého kraje, územního odboru 
Beroun, provedené v bytovém domě 
č. p. 1229/1 v ulici Višňová. Po schvá-
lení Policií České republiky, Doprav-
ním inspektorátem Beroun a sil-
ničním správním úřadem objednat 
instalaci dopravního značení.
n Rada se seznámila se žádostí 
Společenství vlastníků jednotek 
č.p. 1231/5 v ulici Višňová, týkající 
se umístění svislé dopravní značky 
B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
s dodatkovou tabulkou E12 s textem 
„Nástupní plocha požární techni-
ky pro č. p.1231“ a souhlasí s jejím 
umístěním před pojezdový chodník, 
vedoucí od bytové jednotky směrem 
do ulice Višňová. Instalace svislé 
dopravní značky vyplynula z kont-
roly Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, územního od-
boru Beroun, provedené v bytovém 
domě č. p. 1231/5 v ulici Višňová. 
Po schválení Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Beroun 
a silničním správním úřadem ob-
jednat instalaci dopravního značení.
n Rada se seznámila se žádostí 
Společenství vlastníků jednotek č. 
p. 1223 a 1224 v ulici U Remízku, 
týkající se umístění svislé doprav-
ní značky B1 „Zákaz vjezdu všech 
vozidel“ s dodatkovou tabulkou 
E12 s textem „Nástupní plocha po-
žární techniky pro č.p.1223 a 1224“ 
a s instalací sklopných parkovacích 
sloupků z důvodu vymezení prů-
jezdného profilu pro požární tech-
niku. Rada souhlasí s umístěním 
dopravní značky před chodník ve-
doucí z ulice Vrbnovská k bytovým 
jednotkám 1223 a 1224. Instalace 
svislé dopravní značky a sklopných 
parkovacích sloupků vyplynula 
z kontroly Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, provedené 
v bytovém domě č.p. 1223 a 1224 
v ulici U Remízku. Po schválení 
Policií České republiky, Dopravním 
inspektorátem Beroun a silničním 
správním úřadem objednat instala-
ci dopravního značení.
n Rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které osadí společnost ELTO-
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DO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za cenu 
36.533,28 Kč vč. 21 % DPH, ve Vě-
trné ulici dva kompletní stožáry ve-
řejného osvětlení se svítidlem LED, 
a to v úseku u křižovatek s ulicí 
K Výrovně a s ulicí Na Lukách. 
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které provede společnost ELTO-
DO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za celko-
vou cenu 85.370,34 Kč vč. 21 % 
DPH, opravy a přeložky kabelových 
vedení v Sadové ulici v Hořovicích.
n Rada souhlasí s nabídkou pro-
nájmu výzdoby vánočního stromu, 
podle které doplní společnost MK-
mont illuminations, s.r.o., za cenu 
3.752,20 Kč vč. 21 % DPH, stávající 
vánoční výzdobu stromu na Pa-
lackého náměstí o 85 ks stříbrných 
lesklých koulí.
n Rada nesouhlasí s návrhem 
dokumentace pro územní řízení, 
týkající se stavební akce nazvané 
„Výstavba nových hal ve stávajícím 
průmyslovém areálu Hořovice – 
Sklenářka“. Rada doporučuje dopl-
nit dokumentaci pro územní řízení 
o studii vlivu plánované stavby 
na oslunění, resp. zastínění soused-
ních staveb a pozemků, tj. hlavně 
rodinných domů a pozemků okolo 
nich na východní straně plánované 
stavby. 
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kte-
rého provede, společnost AQUA-
TEST a.s., za cenu 344.497,60 Kč 
bez DPH, tj. 416.842,10 Kč vč. 21 % 
DPH, odvoz nově zatříděných od-
padů z areálu sběrného dvora. 
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada schvaluje přijetí finančního 
daru pro 1. ZŠ Hořovice  v celkové 
částce 10.000, - Kč od WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s..
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 Smlou-
vy o dílo uzavřené dne 03. 01. 
2018 mezi společností VEKRE-
MAN,s.r.o. a Městem Hořovice 
v předloženém znění. Rada Města 
pověřuje k podpisu smlouvy staros-
tu města.
n Rada bere na vědomí žádost 
o odkoupení části pozemku par-
celní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o vý-
měře 134 m2 a souhlasí se zveřejně-
ním tohoto záměru na úřední desce 
města. Rada města pověřuje odbor 
vnitřních věcí a právní zveřejnit zá-
měr prodeje na úřední desce města. 
n Rada souhlasí s přijetím věc-
ného daru od pana Zbyňka Vej-
sady v podobě výstavby pergoly 
na zahradě Domova Na Výsluní, 
Hořovice v předpokládané hod-
notě 70 000,- Kč. 

INFORMACE
Z REGIONU

Dne 28. 9. 2019 se sešli soko-
lové z Hořovic, Komárova a je-
jich přátelé u hradu Valdek, aby 

si připomněli historický pochod 
hořovických a pražských sokolů. 
Ten se konal 18. září 1870 v čele 
s Dr. Miroslavem Tyršem, zakla-
datelem této světoznámé tělo-
cvičné organizace.

Letošní vzpomínka na naše 
předchůdce byla zdařilá. Na zá-
věrečné stoupání k hradu mohli 

starší účastníci pochodu využít 
bryčku taženou dvěma hně-
dými valášky přítele Františka 
Kratochvíla. Velký počet pěších 
účastníků i cyklistů přivítal, jako 
v loňském roce, starosta naší jed-
noty bratr Ládá Duník na koni 
v historickém sokolském kroji.

J. Mecner, člen výboru jednoty

Daruj krev s ANO Hořovice

Střední 
zdravotnická 

škola 
Beroun, Mládeže 1102 

pořádá 

Den otevřených 
dveří 

dne 20. 11. 2019 
od 12:00 – 16:30 hodin.

Ve školním roce 2020/2021 
otevírá tyto 

denní  4leté obory:
Praktická sestra a nově 
Zdravotnické lyceum

Kombinovaný zkrácený 
obor 3 letý: 

Praktická sestra
 (pro absolventy SŠ 

z jiných oborů)
Od února 2020 budou 

v budově školy pořádány 
Přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám.
Více informací na 

www.szsberoun.cz

Sokolské putování na hrad Valdek

Hnutí ANO Hořovice ve spo-
lupráci s Hnutí ANO Žebrák, 
uspořádají dne 15. 11. již tradič-
ní akci – DARUJ 
KREV S ANO. Čle-
nové a sympatizanti 
obou organizací 
se sejdou společně 
v prostorách trans-
fúzní stanice hořo-
vické nemocnice, 
aby zde stejně jako 
každý rok darovali 
krev těm, co ji po-
třebují. 

Vedení obou organizací vy-
zývá touto cestou všechny své 
členy, příznivce a sympatizanty, 
ale i dárce z řad široké veřejnosti, 
aby se zúčastnili projektu, který 
významně přispívák záchraně 
zdraví či životů našich spoluob-

čanů. Zdraví je to nejcennější, 
co můžeme darovat, rozhodne-
te-li se podpořit tento projekt, 

dostavte se v pá-
tek 15. listopadu 
2019 od 7:00 ho-
din do transfuzní 
stanice hořovické 
nemocnice, kde se 
vás ujme odborný 
a zkušený perso-
nál. 

Zaregistrovat 
se můžete přímo 

na našich stránkách:  www.ano-
horovice.cz nebo na e-mailové 
adrese: mo.horovice@anobude-
lip.cz

Za vaši účast předem děkuje 
vedení obou místních organizací. 

 Jan Rogos - ANO Hořovice  
a  Ludvík Malásek - ANO Žebrák 

	  

Hnutí	  ANO	  Hořovice	  ve	  spolupráci	  s	  Hnutí	  ANO	  Žebrák,	  uspořádají	  dne	  15.11.2019již	  tradičníakci	  –	  
DARUJ	  KREV	  S	  ANO.	  Členové	  a	  sympatizanti	  obou	  organizací	  se	  sejdou	  společně	  v	  prostorách	  
transfúzní	  stanice	  hořovické	  nemocnice,	  aby	  zde	  stejně	  jako	  každý	  rok	  darovali	  krev	  těm,	  co	  ji	  

potřebují.	  Vedení	  obou	  organizací	  vyzývá	  touto	  cestou	  všechny	  své	  členy,	  příznivce	  a	  sympatizanty,	  
ale	  i	  dárce	  z	  řad	  široké	  veřejnosti,	  aby	  se	  zúčastnili	  projektu,	  který	  významně	  přispívák	  záchraně	  
zdraví	  či	  životů	  našich	  spoluobčanů.	  Zdraví	  je	  to	  nejcennější,	  co	  můžeme	  darovat,	  rozhodnete-‐li	  se	  

podpořit	  tento	  projekt,	  dostavte	  se	  v	  pátek15.11.2019	  od	  7:00	  hodin	  do	  transfuzní	  stanice	  hořovické	  
nemocnice,	  kde	  se	  vás	  ujme	  odborný	  a	  zkušený	  personál.	  Zaregistrovat	  se	  můžete	  přímo	  na	  našich	  
stránkách:	  	  www.anohorovice.cz	  nebo	  na	  e-‐mailové	  adrese:	  mo.horovice@anobudelip.cz	  

Za	  vaši	  účastpředem	  děkuje	  vedení	  obou	  místních	  organizací.	  	  

	  Jan	  Rogos	  -‐	  ANO	  Hořovice	  	  a	  	  Ludvík	  Malásek	  -‐	  ANO	  Žebrák	  	  
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Předprodej: IC Hořovice, tel.: 732 512 821

DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU

Prodej  nových dětských knih
za výhodnou cenu

pátek 29. 11. 2019
KNIHOVNA 

IVANA SLAVÍKA V HOŘOVICÍCH
9:00 – 11:00 12:00 – 16:00

                                                  

DOPR OV ODN Ý  PROG RAM  PRO  DĚ TI:

13.00 – 14:00  
VÁNOCE SE BLÍŽÍ
 Vytvoř si originální vánoční dekoraci – výtvarná dílnička pro mladší děti
vede Andrea Jíchová, poplatek 50,- Kč

15:00 – 16:00  

S ČERTY I ANDĚLY ZA ZÁBAVOU A DOBROU 
KNIHOU (možná přijde i Mikuláš)

Rezervace nutná:
603 199 304, knihovna1@mkc-horovice.cz

                       

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH
Palackého nám. Hořovice   9:00 – 17:00 hodin

první adventní neděle

1. prosince 2019
 

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Vánoční tvoření a kreativní dílny.

       9:00 – 17:00 hodin 
  Městský úřad Hořovice

 VÁNOČNÍ PROGRAM 
Vánoční program pro malé i velké.

      15:00 – 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice

    ROZSVĚCENÍ    
         VÁNOČNÍHO STROMU

cca v 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice
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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 Galerie Nádraží

Železniční stanice Hořovice

n FOTOKLUB HOŘOVICE
Stálá výstava fotografií členů Fotoklubu Hořo-
vice v čekárně hořovického nádraží. 

n Galerie Starý zámek

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

n ČTVRTÝ ROZMĚR
Výstava obrazů Josefa Jílka a  fotografií Heleny 
Horáčkové. Otevřeno: pá – so – ne od 10 do 18 
hodin. Výstava potrvá od 8. 11. do 22. 12. 2019.

Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

4 V listopadu je muzeum uzavřeno. Objednat 
se ve všední dny k prohlídce stálé expozice lze 
na výše uvedeném emailu.
4 Pátek 29. 11. od 17:00. Vernisáž adventní 
výstavy „Kouzlo vánočního stromku“
4 Sobota 30. 11. – neděle 1. 12. Na první 
adventní víkend je otevřeno od 9 -12 hodin 
a od 12:30 – 17 hodin.

n Muzeum Hořovicka

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
OD PROSINCE V NEDĚLI ZAVŘENO.
n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
4 VĚZEŇ NA 2. AVENUE (v hl. roli Simona 
Stašová) 23. 11. od 19:30 (SD Hořovice). Cena 
místenky 390, 350 Kč.
4 DEBUSTROL + AMOK. 30. 11. od 20:00, 
SD Hořovice. Cena vstupenky 250 Kč
4 VÁCLAV NECKÁŘ. Vánoční koncert. 
11. 12. 2019 od 19:00, SD Hořovice. Ceny vstu-
penek 470 a 490 Kč.
4 MINUS 123 MINUT. 16. 11. 2019, od 20:30, 
Klub Labe. Cena vstupenky 230 Kč.
4 DVA NAHATÝ CHLAPI. 11. 3. 2020, 
od 19:00, SD Hořovice.

n Klub Labe

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

n 2. 11. od 20:00
PRAŽSKÝ VÝTĚR
n 3. 11. od 15:00
VŠETEČKA – DIVADLO NA HOLOU 
Repríza divadelní komedie pro malé i velké
n 6. 11. od 19:00
BRDY HISTORICKÉ VIII 
Přednáška v rámci projektu SCIENCE CAFÉ.
n 13. 11. od 19:00
KIKE MORA TRIO (KORRONTZI)

n 14. 11. od 19:30
YESTERDAY 
Filmová projekce. 
n 15. 11. od 20:00
TRAPAS
n 16. 11. od 20:30
MÍNUS 123 MINUT
n 20.11. OD 19:00
ANTARKTIDA A TOULKY PATAGONIÍ 
Přednáška spojená s projekcí.
n 21. 11. od 19:30
SLUNOVRAT
Filmová projekce. 
n 23. 11. od 20:00
ODYSSEA CLASSIC
n 24. 11. od 19:00
HRABĚ MONTE CARLO 
Ochotnické divadlo MÁJ 21CHALOUPKY
n 27. 11. od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
n 28. 11. od 19:30
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM 
SE PRÁT 
Filmová projekce. NA MFFKV – Cena diváků.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n 17. 11. od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
MKC Hořovice ve spolupráci s Taneční školou 
Blanky Vášové Vás zve k tanci. Jedinečná pří-
ležitost, kde si můžete zatančit všechny známé 
společenské tance, jako např. waltz, tango, valčík, 
slowfox, quickstep, polku, blues, rumbu, cha-
chu, sambu a jive. Taneční večery jsou určeny 
nejen absolventům tanečních kurzů, ale všem, 
kteří si chtějí tyto tance zatančit. Dresscode: 
vhodné společenské oblečení a taneční obuv!
n 20. 11. od 19:00
BÍLÉ VÁNOCE 
LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK
n 23. 11.  od 19:30
Vězeň na Druhé Avenue
Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil 
Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karocho-
vá, Jelena Juklová / Magda Weigertová
Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Čtr-
nácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky 
páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, 
sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději 
právě ukradli na co přišli... Úžasně vtipná kome-
die Neil Simona o životě manželů Edny a Mela 
Edisonových, tří sester a jednoho bratra. Všichni 
jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací 
a ocitnout se svobodně pod mostem je přece je-
nom poněkud nepohodlné. 
n 30. 11. od 20:00
DEBUSTROL + AMOK
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).
JARNÍ KURZY ve stejných časech, pouze 
se všechny již konají v SD Hořovice! Více 
na www.tanecni.net

n 29. 11. OD 19:30
DOKONALÁ SVATBA 
Divadelní soubor BAVÍTO ŽEBRÁK
n 30. 11. OD 17:00
SNOW FILM FEST 2019

n Soboty pro veřejnost 2., 16. a 30. 11.
otevřeno vždy od 8:00 do 11:00!
n 20. 11. od 18:00
BESEDA S MUDR. TOMÁŠEM ŠEBKEM
n 29. 11. 9:00 – 11:00, 12:00 – 16:00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Prodej nových dětských knih nakladatelství 
THOVT za výhodnou cenu. Neprodané knihy je 
možno zakoupit i v sobotu 30. 11. ve výpůjčních 
hodinách (8:00 – 11:00)
Doprovodný program pro děti:
13:00 – 14:00 
VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Vytvoř si originální vánoční dekoraci – výtvarná 
dílnička pro mladší děti vede Andrea Jíchová, 
poplatek 50 Kč
15:00 – 16:00  
S ČERTY I ANDĚLY ZA ZÁBAVOU A DO-
BROU KNIHOU (možná přijde i Mikuláš)
Rezervace nutná: 603 199 304, knihovna1@mkc-
horovice.cz
n Až do 15. prosince probíhá v knihovně 
výstava fotografií – Barvy léta. Návštěvníci 
mohou vybrat nejhezčí snímky v kategorii 
A do 15 let a v kategorii B od 16 let.
PŘIPRAVUJEME:
V  prosinci bude probíhat TRADIČNÍ AD-
VENTNÍ SOUTĚŽ. Můžete se těšit na pátrání 
po knihách, ze kterých pochází ukázky vztahu-
jící se k adventnímu a vánočnímu času.
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HRAD TOČNÍK
n 2. 11. a 3. 11. 2019 
Hrad bude z důvodu nájmu uzavřen.
n 9. 11. - 10. 11. a 16. 11. -17.11. 2019 
Hrad Točník bude otevřen. 

n Točník

n Sedmikráska o.s.

Společenský dům Hořovice
www.sedmikraska-horovice.cz

KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA  
- SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
4  HOMEOPATICKÉ MINIKURZY – ter-
mín zahájení upřesněn po naplnění kurzu
Naučíte se samotné homeopatické první po-
moci - jak rozeznat léky a podat ten správný, 
a jaká psychosomatická příčina se k dané ne-
moci vztahuje. Podrobné informace na www.
homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU 
- nutná rezervace, tel. 774 404 211
Pondělí, 15:00 – 15:50
Džezgymnastika pro mladší děti (6 -10let)
Taneční cvičení a protažení při hudbě
Pondělí 16:00 – 16:50 
Džezgymnastika pro starší děti (11-15let)    
Středa 17:30 – 18:30 
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy 
Čtvrtek 28. 11., 16:00 -18:00
Relaxační tvoření pro děti, zvonkohra z mušlí 
Čtvrtek 28. 11., 18:00-20:00  
Relaxační tvoření pro dospělé, zvonkohra 
z drahých kamenů 
Podrobné informace na  výše uvedené kurzy 
na  www.helena-stara.webnode.cz
4 RELAXACE S KAMČOU 
- nutná rezervace, 607  185  016 nebo e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
4  6. 11., 21. 11., 4. 12., 18. 12., od  15:00 
do 16:30. HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ.
Klubovna Sedmikrásky v  Spol. domě. Sebe-
poznávací kroužek pro děti, kde formou hry 
a  výtvarného vyjádření poznávají sebe sama 
a své místo ve světě. Příspěvek 100 Kč, nutná 
závazná rezervace. Rezervace tel.: 607 185 016 
nebo e-mail: info@brdskeslunce.cz, www.brd-
skeslunce.cz
4  Úterý 16:00 do  18:00 (Termín zahájení 
bude upřesněn po  naplnění kurzu). KRE-
SLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMIS-
FÉROU. Kroužek pro děti ZŠ, 2. stupeň. Jedná 
se o deset dvouhodinových lekcí, kdy se vaše 
dítě naučí jiným způsobem vnímat kreslení 
a naučí se kreslit portréty. 

n Domeček Hořovice

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

4  1. 11. od  15:30 do  16:00, ZŠ Komárov. 
ORANŽOVÉ ODPOLEDNE. Podzimní dýňové 
tvoření, ochutnávka dýňového koláče a podvečerní 
lampionový průvod s  vlastním lampionem 
zakončený ohňostrojem.
4 1. - 3. 11. do 16:00, táborová základna Zbi-
roh. VÍKENDOVÝ CAMP NA  ZBIROZE. 
Podzimní pobyt plný sportu, zábavy a  her 
na táborové základně na Zbirožském potoce.
4  1. - 2. 11. od  16:00, Domeček Vrbnovská. 
II. BLOK - STUDIUM PEDAGOGICKÉHO 
MINIMA. Druhý blok pedagogického minima 
pro externí pracovníky SVČ a vedoucí dětských 
kolektivů NNO.
4 9. 11. sobota. PODZIMNÍ BĚH DRAŽOV-
KOU. Srdečně zveme všechny běžce na  35. 
ročník závodu k  tradičnímu závodu hořovickou 
Dražovkou.
4  11. 11. od  17:30 do  19:00, zámecký park. 
SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Procház-
ka zámeckým parkem s  lampiony za  svatým 
Martinem a  jeho rohlíčky.   Akce zakončena 
ohňostrojem. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.

Kouzlo vánočního stromku

Tak se jmenuje letošní adventní výstava Mu-
zea Hořovicka, která bude slavnostně zahájena 
v pátek 29. listopadu od 17 hodin. Předvánoční 
atmosféru navodí zpěv vánočních koled, ochut-
návka cukroví a především zdobení muzejního 
stromečku.  

Adventní výstava přiblíží jeden z nejvý-
raznějších symbolů současných Vánoc. První 
ozdobený vánoční stromek byl v Čechách dolo-
žen roku 1812, kdy ředitel Stavovského divadla 
Johann Karl Liebich připravil pro své přátele 
překvapení a společenskou atrakci. Pozval je 
k vánočnímu stromku, pod nímž na ně čekaly 
i drobné dárky.

Významnou tradicí, která se v českém, resp. 

československém prostředí objevuje po vzniku 
samostatného státu, jsou též tzv. vánoční stro-
my republiky, spojené s charitativní činností 
ve prospěch chudých a opuštěných dětí. 

Vánoční stromek je opředen kouzlem, jímž 
se mohou nechat alespoň na chvilku unést i ná-
vštěvníci všech věkových kategorií, pro které je 
připravena v rámci výstavy rovněž ukázka nej-
různějších vánočních ozdob, pohlednic a dět-
skou radost přiblíží též dárky pod vánočním 
stromečkem.

Výstava je otevřena o třech adventních ví-
kendech: 30. 11. – 1. 12. dále 7. - 8. 12. a 14. 
- 15. 12. v době od 9 do 12 a od 12:30 do 17 
hodin. Pro objednání skupin ve všední dny je 
možné kontaktovat vedoucí Muzea Hořovicka 
na emailu: horovice@muzeum-beroun.cz.

SPOLEČNÉ AKCE V HOŘOVICÍCH
4  U  příležitosti svátku Sv. Martina Vás 
zveme na  tradiční SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, který je sym-
bolem přicházející zimy. S  rozsvícenými lam-
piony, za  doprovodu koníka a  panoše s  loučí 
se společně vydáme hledat ztracené podkovy 
do  tmavého lesa. Na  konci cesty na  všechny 
čeká malá odměna. LESOPARK DRAŽOVKA 
– vodárna u  býv. Digitusu - start u  závory 
v neděli 10. 11., začátek průvodu v 16:45. 
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ. Nechcete zvát domů 
Mikulášskou trojici? Přijďte společně k  rozs-
vícenému stromku ke  kostelu na  Palackého 
náměstí. Zde bude čekat Mikuláš s knihou hříchů, 
čerti a andělé. Pomozte Mikuláši a přineste sep-
sané hříchy, které vloží do  knihy. Těšíme se 
na vás ve čtvrtek 5. 12. od 17:00. Bližší informace 
na www.sedmikraska-horovice.cz/

4  18. - 22. 11. od  9:00, Keramická dílna Do-
meček Větrná. KERAMICKÁ DOPOLEDNÍ 
HODINKA. Týden keramického tvoření v dílně 
Domečku Hořovice. Od  pondělí do  pátku se 
v  keramickém tvoření vystřídají děti MěMŠ 
Hořovice. Poplatek: 20 Kč.
4  29. 11. od  16:00,  Domeček Vrbnovská. 
STUDIUM PEDAGOGICKÉHO MINIMA. 
Třetí blok pedagogického minima pro externí 
pracovníky SVČ – obhajoby závěrečných prací.
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MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák
4 V měsíci listopadu uzavřeno. Letošní návštěv--
nická sezóna byla ukončena 28. 10. Těšíme se 
na vás opět v dubnu 2020.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n 7. 11. čtvrtek od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslenými 
souhvězdími, uslyší Pohádku z hvězd, zahrají si 
hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu dalekohle-
du do kopule a čeká je řada dalších vesmírných 
dobrodružství. Rezervace nutná!
n 7. 11. čtvrtek od 19:00
MĚSÍČNÍ NOC (50 LET APOLLO) 
Dostaneme vás na Měsíc – vyfotíte se jako astro-
nauti, 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 7. 11. čtvrtek od 20:00
POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 
DALEKOHLEDY 
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohledu 
za předpokladu bezoblačné oblohy.
n 8. 11. pátek od 18:00 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Tajuplný lampionový průvod okolo hvězdárny 
s překvapeními a zastávkou na hvězdárně s pro-
hlídkou a pozorováním. Lampiony lze pořídit 
přímo na hvězdárně, pro děti jsou připraveny 
soutěže a odměny. Letos připravujeme i jedno 
velké překvapení.
n 9. 11. sobota celodenní  
PLANETUM 
Výlet do Štefánikovy hvězdárny a Planetária Pra-
ha se speciálním programem
n 11. 11. pondělí od 13:00 
MERKUR TRANSIT 2019 
Přechod planety Merkur přes sluneční disk mů-
žete sledovat živě pomocí slunečních dalekohledů 
Hvězdárny Žebrák.

n Žebrák

MUZEUM ZBIROH

n 14. 11. čtvrtek od 17:00 
PATCHWORK VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRACÍ VĚNCESLAVY DRÁBKOVÉ
Výstava potrvá do 31. 12. 2019.

n Zbiroh

Městské muzeum Zbiroh
Vás srdečně zve na

úterý 12.11. 2019
ve výstavní síni muzea

Listopadový 
uragán

Období normalizace 
zakončené sametovou revolucí 
v dobových písních, projevech, 

literatuře a dramatu.

Účinkují 
Tereza Pelcrová a Jiří Hlobil

1989 30 LET OD
SAMETOVÉ 
REVOLUCE 2019

KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
n TANEČNÍ
1. 11. pátek od 19:00 
2. Prodloužená. 
Pátky 8. a 15. 11. 
Základní lekce tanečních.
Pátek 22. 11. od 19:00 
Latino večer 3. Prodloužená.
29. 11.od 18:00 do 23:00 
Závěrečný věneček s kapelou Dynamic Band.
n 2. 11. sobota od 21:00 
LUCIE REVIVAL 
Koncert kapely Lucie Revival.  Vstupné 200 Kč.
n 9. 11. sobota od 9:00 
VÁNOČNÍ JARMARK
Pořídíte zde vánoční dekorace a vychutnáte před-
vánoční atmosféru. Tvořivé dílničky pro děti. 
Vizovické pečivo, perníky, dekorace aj. Případní 
zájemci o účast jako prodejci kontaktujte KK.
n 10. 11. neděle od 15:00 
DĚTSKÝ HALLOWEEN
Párty pro děti. Odpoledne plné soutěží a her pro 
děti. Vstupné 50 Kč
n 14. 11. čtvrtek od 9:00
RUBIKON
Školní akce Rubikon – Jak se správně rozhodnout.
n 14. 11. čtvrtek od 19:00
HODINA DUCHŮ
Hraje divadelní společnost Artur. 
n 15. 11. pátek od 17:00 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
Pořádá TJ Sokol Žebrák. Sraz účastníků u školy.
n 16. 11. sobota od 17:00 
MOTOKROS 
Slavnostní zakončení motokrosařské sezóny.
Od 21:00 Video diskotéka s Oldou Burdou. 
n 17. 11. neděle od 16:00
VZPOMÍNKOVÝ PROGRAM 
K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Program na náměstí. Potom koncert kytaristy Lu-
bomíra Brabce v kostele.
n 19. 11. úterý od 19:00 na sále KK
BESEDA S JOSEFEM KLÍMOU
Beseda s publicistou, novinářem a hudebníkem 
Josefem Klímou. Vstupné 200,- Kč.
n 23. 11. sobota
DISKOTÉKA 
S DJ MARTINEM VOKURKOU
n 30. 11. sobota v 16:00 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
TJ Sokol, Město Žebrák, Kulturní klub a JSDH 
zvou občany města i okolí na náměstí k slavnost-
nímu rozsvícení Vánočního stromu. V doprovod-
ném programu vystoupí děti ze ZUŠ, z družiny ZŠ 
pod vedením Vlaďky Lukešové a Anny Koldové, 
členové kapely Horká jehla, Trubačské trio Brasstet. 
n CVIČENÍ S DĚTMI
Středa od 9:00 - cvičení s dětmi od 1-2 let 
Středa od 10:15 - cvičení pro děti od 2-4 let, pod 
vedením zkušené lektorky Jany Šiškové. Čtvrtek 
od 16:30 - cvičení na básničky pro děti 3-5 let. 
Bližší informace na čísle 774428312.
PŘIPRAVUJEME:
4 4. 12. Divadelní představení Titanic s herci 
Filipem Blažkem a Miroslavem Vladykou.
4 5. 12. Jakub Smolík – vstupné 400,-
4 17. 12. Spirituál Kvintet – vstupné 400,-.
Vstupenky na akce KK se prodávají každé úte-
rý od 16:30 do 17:30 v pokladně Kult. klubu.

ZÁMEK ZBIROH
n Každý listopadový pátek od 19:00
VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU 
A ZÁMKU ZBIROH
Každý listopadový pátek se budou na zámku 
Zbiroh konat speciální večerní prohlídky, 
které návštěvníky provedou interiéry zámku 
i starým hradem v potemnělé atmosféře, kdy 
ožívají legendy a tajuplné příběhy Zbirohu 
z dob dávno minulých. Rezervace nutná.
n 9. 11. od 11:00
SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
U příležitosti oslav svátku sv. Martina se 
na nádvoří uskuteční tradiční setkání předních 
českých a moravských vinařů s bohatým 
doprovodným programem. Kromě prezentace 
a ochutnávek vína od dvou desítek vinařství 
čeká návštěvníky cimbálová muzika, stylový 
jarmark či příjezd sv. Martina s družinou. Více 
informací na www.zbiroh.com.

n Zaječov

n 15. 11. pátek od 18:00
DUŠE KARPAT 
Kino Zaječov. Promítání fotografií Miroslava 
Rambouska z  putování Velkou Fatrou a  Vy-
sokými Tatrami. Pořádá Spolek Zděná 2021. 
Vstup dobrovolný. Ukázky fotografií autora 
možno shlédnout na: www.500px.com.
n 8. 12. neděle od 15:00
ADVENTNÍ KONCERT 
Spolek Zděná 2012 a farnost Sv. Dobrotivé Vás 
srdečně zvou do  zaječovského kostela Svaté 
Dobrotivé. Vystoupí smíšený pěvecký sbor 
Bonbon za řízení Mgr. B. Vokáčové. Instrumen-
tální doprovod: akordeon – Marcela Šlosarová, 
trubka – pavel Novák, Trubači Zeleného kříže 
– kvarteto lesních rohů pod vedením Miloše 
Hrubého. Vstupné dobrovolné. www.zdena-za-
jecov-estranky.cz, www.sborbonbon.cz. 

n 3. 11. od 16:00, nové prostory 
CAFÉ ROBINSON 
Něžný šálek poezie Jiřího Žáčka s písněmi 
a texty Josefa Kainara. Divadelní spolek Gaud-
ium spolu s Planoucími hudbomilci.
n DO KONCE CENZURY
Výstava deníkových fotografií Háni Mahlerové 
z divokého týdne 21.- 26. 11. 1989.
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Pozvánka na vycházky 
po Brdech s průvodem
n Sobota 9. 11. v 9:20 v Neřežíně, parkoviště za vodní nádrží 
Záskalská – naproti bývalému mlýnu
PĚŠKY PŘES BERANEC NA KRKAVČÍ SKÁLY
Pěší komentovaná vycházka pro všechny zájemce o poznávání za-
jímavých míst v Brdech. Náročnost: Mírné stoupání, vhodné i pro 
děti starší 10 let, délka cca 7,5 -8 km, návrat zpět po cca 3,5 až 4 
hodinách
n Sobota 23. 11. v 9:20, na první návsi obce Křešín u autobu-
sové zastávky
PĚŠKY K JEDNOMU Z POSLEDNÍCH PRALESŮ BRD
Pěší komentovaná vycházka. Náročnost: Převážně mírné stoupá-
ní, vhodné i pro děti starší 10 let, délka cca 11,5 - 12 km, návrat 
zpět po cca 4,5 až 5 hodinách
Přihlášky přijímá a informace poskytuje na tel. č. 603 964 553 prů-
vodkyně Marcela Ganna Flídrová.
Bližší informace: www.syringa-czech.cz

ODEHRANÁ UTKÁNÍ A TURNAJE
20. 9. - 4. kolo O.P. mladší žáci „B“: 
FK Hořovicko „B“ – FK Komárov 6:1 (1:1) Branky: 5.+36. Jakub Frühauf, 
34.+49. Dominik Sojka, 49. Jan Mikula, 55. Michal Zoubek
22. 9. – 7. kolo K.P. mladší žáci „A“: 
FK Hořovicko „A“ – SK Roztoky 7:2 (4:0) Branky: 3. Tomáš Kratěna, 10. Lu-
káš Novotný, 23. Michal Zoubek, 27. Karel Peths, 32. David Dostál, 37. Jakub 
Frühauf, 50. Tomáš Mojdl
22. 9. - 1. fotbalový turnaj O.P. starší přípravky – TJ Chodouň
První vyhraný turnaj svěřenců P. Bartoše a P. Palka s těmito výsledky:
FK Hořovicko – TJ Chodouň  4:1 – branky: Bartoš, Palek, Kaňka, Sojka, 
FK Hořovicko – FK Komárov 5:0 – branky: Bartoš 2, Kaňka 2, Mojdl, FK 
Hořovicko – TJ Zaječov  4:0 – branky: Bartoš, Kaňka, Bauer, Tartárek,  FK 
Hořovicko – Sp.Podluhy 12:0 – branky: Velič 3, Kaňka 2, Abel 2, Sojka, Palek, 
Bartoš, Plecitý, Brotánek
27. 9. - 5.kolo O.P. mladší žáci „B“: 
Doubravan Újezd - FK Hořovicko „B“ 0:13 (0:6) Branky: 11.+57. Jan Mikula, 
14. Adam Krbec, 16. Dominik Sojka, 20.+44. Dominik Palek, 27. Vojtěch Hr-
dlička, 29.+35. Petr Bažata, 39.+56. Dominik Kaňka, 42.+48. Jakub Frühauf
28. 9. - 8. kolo K.P. mladší žáci „A“: 
SK Rapid Psáry - FK Hořovicko „A“ 4:0 (2:0)
29. 9. – 2. fotbalový turnaj O.P. starší přípravky – FK Hořovicko
Naše výsledky: FK Hořovicko – TJ Zaječov 10:1, FK Hořovicko – FK Komá-
rov 0:2, FK Hořovicko – TJ Chodouň 11:0
4. 10. 6. kolo O.P. mladší žáci „B“: 
FKHořovicko „B“ – Felbabka/Rpety 7:1 (4:0) Branky: 5. Jakub Frühauf, 24. 
Adam Krbec, 25. Vojtěch Hrdlička, 30. Michal Zoubek, 38. Tomáš Kratěna, 
40.+51. Dominik Kaňka
6. 10. 9. kolo K.P. mladší žáci „A“: 
FK Hořovicko „A“ – SK Rakovník 6:3 (4:1) Branky: 11. Michal Zoubek, 
21.+36. Jakub Frühauf, 24. David Dostál, 28.+60. Tomáš Kratěna
6. 10. – 3. fotbalový turnaj O.P. starší přípravky – Sparta Podluhy
Naše výsledky: FK Hořovicko – FK Komárov 2:1, FK Hořovicko – Sp.Pod-
luhy 12:0, FK Hořovicko – TJ Chodouň 4:1, FK Hořovicko – TJ Zaječov 5:0
6. 10. 2. fotbalový turnaj O.P. mladších přípravek – Spartak Žebrák
Naše výsledky:  FK Hořovicko – Sp.Žebrák 1:2, FK Hořovicko – Králův Dvůr 
1:0, FK Hořovicko – Felbabka/Hostomice 5:2, FK Hořovicko – Zdice 1:4
11. 10.2 019 - 7. kolo O.P. mladší žáci „B“: 
Hostomice/Lochovice – FK Hořovicko „B“ 2:6 (0:3) Branky: 25.+27. Adam 
Krbec, 29.+49. Dominik Kaňka, 35. Jakub Frühauf, 51. Dominik Palek

FK Hořovicko - mládežnický fotbal podzim 2019
Výsledky utkání mladších žáků, mladších a starších přípravek

12. 10. – 10.kolo K.P. mladší žáci „A“: 
TJ Baník Švermov – FK Hořovicko „A“ 0:7 (0:1) Branky: 23.+50.+56. Jan 
Motl, 39. Karel Peths, 45. Michal Zoubek, 52.+58. David Dostál
13. 10. – 4. fotbalový turnaj O.P. starší přípravky – FK Komárov
Naše výsledky: FK Hořovicko – Sp.Podluhy 6:0, FK Hořovicko – TJ Zaječov 
5:1, FK Hořovicko – TJ Chodouň 4:2, FK Hořovicko – FK Komárov 2:1
13. 10. 3. fotbalový turnaj O.P. mladších přípravek – Olympie Zdice
Naše výsledky: FK Hořovicko – Felbabka/Hostomice 5:2, FK Hořovicko – 
Králův Dvůr 5:0, FK Hořovicko – Olympie Zdice 2:5, FK Hořovicko – Sp.
Žebrák 8:2

Miloš Lapáček
Upozornění: Stále probíhá nábor nových malých fotbalistů a fot-
balistek  naroz.2014/15, a to vždy v pondělí a pátek od 16 hodin 
na fotbalovém hřišti FK Hořovicko, popřípadě sledujte vyvěšené 
letáky.

35. ročník Podzimního běhu Dražovkou 
Sobota 9. listopadu, Dražovka – u vodojemu (Podlužská ulice)

Spolupořadatelé: Domeček Hořovice, Město Hořovice, Atletický oddíl LOKO 
Beroun. Prezence: Dražovka - u vodojemu (Podlužská ulice) 
Dětské kategorie: 8:30 – 9:10, dospělí a dorost: 9:30 – 11:00, nejmladší 
příchozí: 10:30 – 10:45. Trať: Převážně lesní cesty v členitém terénu. Star-
tovné: žactvo, dorost – 50 Kč, dospělí – 100 Kč. Ceny: První tři závodníci 
v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu. Upozornění pro závod-
níky: Prezence se koná v Dražovce. Místo pro převlečení je k dispozici 
v lese v prostoru u startu proběhne zde i vyhlášení výsledků. Všichni zá-
vodníci startují na vlastní nebezpečí.



V tenisové škole Zýka, kterou navštěvu-
je zhruba 100 členů včetně dětí, mládeže 
i dospělých, se letos pěkně rozjeli a navázali 
na loňský úspěšný rok, kdy skončilo družstvo 

minitenisu, tj. dětí 5-7 let, na krásném 4. místě 
ve Středočeském kraji. Letos se umístila hned 
2 družstva v top 5, kdy B mužstvo obsadilo 5. 
místo a A tým obsadil  3. místo! A to není vše. 

Andreas Zýka, člen našeho klubu, se dostal 
do výběru Středočeského kraje na mistrovství 
České republiky, které se uskutečnilo dne 28. 
9. na kurtech TK Sparta Praha, kde nastupo-
val na pozici jedničky výběru. Tým středních 
Čech skončil na 6. místě. Pro všechny účastní-
ky to byla úžasná atmosféra a skvělá zkušenost 
do dalších let. Pro Andrease obzvlášť, neboť 
v kategorii minitenis může nastupovat ještě 
příští rok, kdy se opět na kurtech pod Remíz-
kem bude tým trenérů pod vedením šéftre-
néra Jiřího Zýky snažit připravit všechny svě-
řence tak, aby co nejlépe reprezentovali město 
Hořovice ve všech věkových kategoriích, včet-
ně: minitenisu 5-7 let - 2 týmy, babytenisu 8-9 
let - 2 týmy, mladší žactvo 10-12 let - 1 tým, 
starší žactvo 13-14 let - 1 tým, dorost 15-18 
let - 1 tým a dospělí 18+ 2 týmy. Držte nám 
palce, a pokud se k nám chcete přidat, tak vše 
naleznete na https://www.tenisovaskola-zyka.
cz/ Sportu zdar a tenisu zvláště!

Text + Foto: Jan Zýka

n Finále Středočeského kraje se konalo na kur-
tech TK Hořovice,  kde domácí obsadili 3. místo 
zleva Matyáš Holcepl, Vilém Plecitý, Michael 
Žežulka, za nimi stojí trenér a kapitán týmu 
Jan Zýka.
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Jana Adámková ve čtvrtfinále v Bulharsku
Červen, červenec a srpen strávila s badmin-

tonem. Měsíční domácí kondiční příprava, mě-
síční badmintonový kemp v Thajsku, tři týdny 
domácí herní příprava a pouze týdenní dovole-
ná - to byl letošní letní program Jany Adámko-
vé. Naše nejlepší mladá hráčka tak byla hodně 
zklamaná, když se jí v úvodu letošní sezóny 
moc nedařilo. Rozhodli jsme se totiž, že defini-
tivně opustíme juniorskou kategorii, kam Jana 
bude ještě 3 měsíce patřit, a věnujeme už pouze 
„dospěláckým“ turnajům. A to je hodně složité 
období u všech mladých hráčů, protože i u těch 
nejlepších dochází po řadě juniorských úspě-
chů k nárazu na tvrdou realitu mezi dospělými. 
Bohužel zde často končí i nadějně rozjeté spor-
tovní kariéry …

Na první letošní zastávce elitního českého 
okruhu GPA v Benátkách nad Jizerou skončila 
Jana na 5. místě, což je sice slušný výsledek, ale 
i Jana od sebe asi čekala po tak dlouhé a inten-
zivní přípravě trochu víc. Potom už následovaly 
3 turnaje evropského okruhu, které se započí-
távají i do olympijské kvalifikace, takže konku-
rence tam byla poměrně těžká. Zvlášť v Polské 
Osvětimi to měla Jana hodně složité, když v 1. 
kole narazila na jednu z velkých nadějí evrop-

ského badmintonu Line Christophersen z Dán-
ska a po setech 13:21 a 9:21 se musela se soutěží 
hned rozloučit. Tak jsme ušetřený čas aspoň 
věnovali návštěvě míst, kde současné dílčí ne-
úspěchy ve sportu nebo životě jsou jen bezvý-
znamnou záležitostí. O týden později v Brně 
na domácím mezinárodním šampionátu nastu-
povala Jana bohužel nemocná a pouze hrozba 
pokuty za pozdní odhlášení od mezinárodní 
federace ji donutila do Brna vůbec odjet. Utká-
ní musela po 1. setu skrečovat a týden se doma 
léčila. Takřka z postele potom odletěla do Bul-
harska a ze složitých podmínek, ale celkem 
přijatelného losu, se postupem do čtvrtfinále 
zrodil zatím její nejlepší mezinárodní výsledek 
v elitní ženské kategorii. V boji o semifinále 
sice podlehla pozdější vítězce Rebecce Kuhl ze 
Švédska, ale výsledek 12:21 a 17:21 nebyl úplně 
beznadějný a hlavně v 1. setu se na něm po-
depsala celá řada nevynucených chyb. I přesto 
bude toto dělené 5. místo znamenat velký skok 
ve světovém žebříčku a Jana se posune někam 
kolem 450. místa. 

Během října odehraje mladá hořovická bad-
mintonistka ještě druhý turnaj české Grand 
Prix „A“ v Praze a potom se zase budeme vě-

novat měsíc intenzivní přípravě. V listopadu 
a prosinci čekají Janu ještě turnaje v Norsku, 
Slovinsku a také poslední dva významné juni-
orské podniky v kariéře - Mistrovství ČR  a Me-
zinárodní mistrovství ČR, oba shodou okolnos-
tí na severu Moravy v Orlové. 

Držte nám, prosím, palce a my vás budeme 
zase informovat o dalších výsledcích.

Petr Koukal st.

Tenisová škola Zýka Hořovice se pěkně rozjíždí


