
Nejspíš nejdiskutovanějším bo-
dem veřejného jednání Zastupitel-
stva města Hořovice, které proběhlo 
dne 31. března, byl souhlas tohoto 
orgánu s prodejem menšinového 
podílu v Městské akciové společ-
nosti. Město v této společnosti ni-
kdy majoritu nemělo a disponovalo 
necelými 34 procenty minoritního 
podílu. Majoritním vlastníkem spo-
lečnosti je Ing. Petr Mareš, který 
společnost ovládá a zabývá se vý-
stavbou ve městě tak, jak mu jeho 
pravomoci dovolují. Nastavení těch-
to vlastnických práv je historickou 
záležitostí, kterou nemá smysl de-
tailně vysvětlovat a která do nedáv-
na pro město neměla žádné řešení. 
Akcie společnosti nejsou veřejně 
obchodovatelné, tedy jediná vari-
anta odprodeje podílu města vedla 
pouze k majoritnímu vlastníkovi. 
Finanční příjem města z uvedené 
společnosti je postaven na dividen-
dách společnosti, jejichž výplata je 
závislá na rozhodnutí valné hroma-
dy, tedy v podstatě na majoritním 
vlastníkovi. V posledních zhruba 
10 letech tak městu fakticky nete-
kl z této společnosti žádný příjem. 
Také další rozvoj výstavby v Hořovi-
cích nenaznačuje v této formě mož-
nosti finančního profitu pro město.

O minoritní podíl projevila zá-
jem společnost Construction Team 
s. r. o., Praha 5, člen holdingu Akeso 
a. s., který mj. provozuje také hořo-
vickou nemocnici a je reprezento-

vána úspěšným podnikatelem Ing. 
Sotiriosem Zavalianisem. Žadatel 
má samozřejmě zájem o koupi celé 
Městské akciové společnosti. Jedná 
tedy především s majoritním vlast-

níkem. Městu byla nabídnuta za 
jeho minoritní podíl částka 5,5 mi-
liónu Kč a smluvně zajištěný dar ob-
jektu „Mohykána“ s přilehlým po-
zemkem. V případě, že by k převodu 
tohoto objektu ze strany kupujícího 
nedošlo do tří měsíců od podpisu 
smlouvy o převodu podílu města, 
cena podílu se navyšuje o dalších 5 
miliónů korun. Hodnota 5,5 milió-
nu Kč převyšuje cenu stanovenou 
znaleckým posudkem zpracovaným 
v roce 2017 o necelých 300 tisíc ko-
run. Fakticky však město dostává od 
kupujícího hodnotu o 100 % vyšší 

nemluvě o společensko-historic-
kém významu objektu „Mohykána“, 
který pro velkou část občanů města 
tento objekt má. Současné vedení 
města chce využít tento objekt pro 

školské a zájmové organizace a tedy 
věří v podporu z vypisovaných 
dotačních titulů. Na argument, že 
posudek z roku 2017 je zastaralý, 
musím uvést, že neexistuje žádný 
právní předpis, který by stanovil stá-
ří posudku pro prodej veřejně neob-
chodovatelného podílu společnosti. 
Dokonce nestanoví povinnost mít 
jakýkoliv posudek.

Jak je výše uvedeno, zastupitel-
stvo může pouze souhlasit s pro-
dejem svého minoritního podílu, 
definitivní rozhodnutí je na orgá-
nech společnosti. Spolupráci města 

a hořovické nemocnice si dovolím 
označit za nadstandardní. Mnozí si 
určitě vzpomenou, jak nemocnice 
vypadala před několika lety a jak se 
ještě před nedávnem okolo nemoc-

nice parkovalo. Mám dojem, že kdy-
bychom se byť málem přiblížili roz-
voji našeho města ve stejném duchu, 
bylo by to jen správně.

Jsem tedy rád, že nakonec na 
jednání zastupitelstva zvítězil zdravý 
rozum a souhlas s prodejem mino-
ritního podílu města umožní dů-
stojný rozchod s minulostí, která už 
do budoucna nikomu nic nepřinese. 
Naopak přinese rozpočtu města pe-
níze a městu majetek, který může 
smysluplně využít.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina, 
starosta města Hořovice

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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Proč se město zbavuje 
menšinového podílu

Příprava aquaparku na sezónu

n V současné době probíhají opravy venkovních bazénů. Minulé dva roky byly, co se týče oprav, shovívavé. Bohu-
žel v letošním roce jsou tyto opravy velmi nákladné a také velmi zdlouhavé vzhledem k nepřejícímu počasí. Jen sa-
motné napuštění Aquaparku, pokud je vše připravené, trvá minimálně týden. Podrobné informace o zprovoznění 
bazénu a Aquaparku najdou zájemci na webových stránkách www.horovicesport.cz (sed) Foto: var

POZVÁNKA 
na veřejné jednání 

Zastupitelstva města 
Hořovice

středa 23. června 2021 
od 17:00 

v sále radnice
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Bydlení
v Hořovicích

Již máte za sebou některé 
přípravné zemní práce, zřejmě 
došlo ke skrývce úrodné půdy. 
Které další práce jsou hotové?

Ano, prozatím došlo ke stržení 
ornice, úpravě terénu, ukotvení jeřá-
bu a usazení zázemí pro stavebníky.

Jak velký je pozemek, na 
němž stavba bytových domů 
probíhá? Jsou to pozemky měs-
ta Hořovice, nebo patří vaší 
firmě?

Pozemek má rozlohu 5,8 ha, 
pozemek je v mém vlastnictví, resp. 

n Na snímku zleva: starosta Hořovic Jiří Peřina, majitel firmy Bagger Mar-
tin Šoltys a ředitel firmy Tima Zdeněk Zapletal, což je dodavatel stavby. 
Foto: Václav Šesták.

Krajský projekt Můj kraj podpořil 
úpravu vstupu k muzeu a galerii

ve vlastnictví mé společnosti a daný 
pozemek jsem řádně koupil od 
města Hořovice v srpnu 2018.

Kolik domů či bytů zde 
bude? Jak velké to budou byty? 
A máte už představu o jejich 
ceně?

Plánujeme zde postavit 16 by-
tových domů, celkem 334 bytových 
jednotek. Nyní v 1. etapě začínáme 
s 3 bytovými domy, 86 byty. V na-
bídce máme byty každé kategorie 
od 1+kk do 4+kk. Ceny se odvíjejí 
od aktuálního trhu.

Kdy plánujete ukončení vý-
stavby?

První etapu plánujeme ukončit 

koncem příštího roku, další etapy 
pak do roku 2028, vše se bude odví-
jet od aktuální situace na trhu.

Které firmy se na výstavbě 
s vámi podílejí?

Jako generálního dodavatele 
výstavby bytových domů jsme si 
vybrali firmu TIMA, s.r.o., která 
svými referencemi splňuje všechny 
naše požadavky.

Jak hodnotíte spolupráci 
s městem Hořovice?

Spolupráci s městem Hořovice 
hodnotím kladně. Hlavně věřím, že 
touto výstavbou učiním šťastnými 
ty, kteří hledají nové, kvalitní a po-
hodlné bydlení. Marta ŠeVac

Město Hořovice se rozrůstá, přibývají v něm nové bytové 
domy asi jako houby po dešti. Ve středu 12. května se konalo 
slavnostní zahájení výstavby bytových domů v lokalitě pod 
hořovickou nemocnicí na začátku Knížecí cesty. Účastníci 
malé slavnosti si připili na úspěch výstavby a poklepali na 
základní kámen. Při té příležitosti jsme položili několik otá-
zek majiteli společnosti Bagger k.s., Martinu Šoltysovi, která 
výstavbu provádí.

Na kole dětem
Na kole dětem je název cyklotour s několikanásobným mistrem 

světa i ČR v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem. V první po-
lovině června, ve dnech od 2. do 12. června, se peloton vydá napříč 
Českou republikou na podporu onkologicky nemocným dětem. Hořo-
vická zastávka 12. ročníku akce je naplánovaná na úterý 8. června 
v době od 10:50 do 11:20 na Palackého náměstí. Je pravděpodobné, že 
se k akci připojí i několik hořovických účastníků. (var)

Město Hořovice v loňském roce požádalo o finanční podporu 
z participativního rozpočtu Středočeského kraje na úpravu vstupu 
k původní tvrzi v areálu Starého zámku, a to v rámci projektu Můj 
kraj. Finanční podporu získalo, a to díky hlasujícím, kteří přihláše-
ným projektům v době od 16. do 15. května loňského roku přidě-
lovali své hlasy.

V rámci zmíněného projektu Můj kraj Hořovičtí získali 335 tisíc 
korun. Úpravy, na které jsou tyto finanční prostředky určené, potěší 
návštěvníky celého 
areálu Starého zám-
ku. Jde například 
o opravu zchátralého 
schodiště do galerie 
a muzea. Součástí 
projektu je také kul-
tivace zeleně nebo 
oprava vchodových 
dveří. Uskutečnila se 
také oprava fasády 
na přední části budo-
vy bývalé tvrze. (var)
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Mohykán je v Hořovicích pojem. Dodnes žijí ve městě lidé, kterým se při vyslovení tohoto názvu vybaví 
šťastné dny, měsíce i roky, které ve druhé polovině minulého století prožili v blízkosti svých kamarádů a pří-
rody. Psal se rok 1968, když se v Hořovicích obnovil junácký oddíl, jeho klubovna byla prvních několik mě-
síců v budově bývalého lesního úřadu. Na jaře roku 1969 se ale junácký chlapecký oddíl stěhuje do nedaleké 
budovy. O další rok a půl později, v roce 1970, byl Junák oficiálně zrušen a z junáků se stávají pionýři. A právě 
v této době si hořovický oddíl vybral jméno Mohykán. V průběhu let se název Mohykán stává i součástí budo-
vy, do které se v roce 1969 oddíl, tehdy ještě Junáků, přestěhoval.

Miroslav Veverka: Na čas prožitý
s Mohykány se nedá zapomenout

V klubovnách Mohykánu se 
vystřídaly stovky dětí, které stejně 
jako jejich vedoucího Miroslava 
Veverku uchvátila příroda a vše, 
co k životu v ní patří. Oddíl zde 
působil do začátku 90. let, v násle-
dujících letech se budova prodala.

Mohykán je v povědomí míst-
ních stále, nyní je zmiňovaný 
dokonce více, než v předchozích 
letech. Budova Mohykán se totiž 
v souvislosti s prodejem menši-
nového podílu města Hořovice 
v Městské akciové společnosti má 
vrátit do majetku města. Součas-
ný zastupitel Miroslav Veverka 
prožil s Mohykány v Mohykánu 
velkou část svého života, nyní nás 
do ní nechává nahlédnout pro-
střednictvím rozhovoru.

Kdy se začala psát historie 
Mohykánu?

Po roce 1968 nastala v Hořo-
vicích obnova junácké činnosti. 
Klubovna chlapeckého oddílu 
Junáků byla původně v budově 
bývalého lesního úřadu, ale brzy 
bylo třeba hledat nové prostory. 
Oddíl se totiž začal rozšiřovat 
a jedna klubovna už nestačila. 
V roce 1969 bylo navíc rozhod-
nuto o demolici této budovy. Teh-
dejší radní Jiří Risel prosadil, že 
můžeme opravit a využívat budo-
vu města, která se nacházela ne-
daleko původní klubovny.

A tak jste se mohli přestěho-
vat?

Ne hned, budova byla zpočát-
ku neobyvatelná, nejprve jsme ji 
museli upravit. V prvé řadě se za-
čala opravovat střecha a komíny. 
Bylo třeba zavést elektřinu, ob-
novit okna, podlahy, omítky a vy-

malovat. Celý objekt musel být 
upraven tak, aby v něm mohly být 
děti. To vše se podařilo za pomoci 
řemeslníků a starších Junáků, tak-
zvaných oldskautů.

Z jakých zdrojů se tyto úpravy 
hradily?

Z vlastních. Řemeslníci zde 
pracovali za minimální odměnu, 
na kterou byly peníze vybrané 
mezi lidmi. Zdarma se zde odpra-
covaly stovky hodin, žádná dotace 
nebyla, nové klubovny se vybudo-
valy vlastním úsilím. Před klubov-
nou jsme si udělali hřiště i táboro-
vý kruh, kde se konaly táborové 
ohně, a to i pro veřejnost. Vzpo-
mínám na táborový oheň z roku 
1970, kdy přišlo kolem čtyř set lidí. 
Na uvítanou jsme ke vchodu za-
věsili kotlík se svíčkou, lidé do něj 
ale sami od sebe vhazovali peníze. 
Vybrala se částka, která přispěla 
k úpravám Mohykánu.

Jak vznikl název Mohykán?
Po roce 1970, kdy začala na-

plno činnost v nově upravené 
budově, se začalo (na státní úrov-
ni) uvažovat, že junáci skončí, že 
vznikne organizace pionýrského 
typu. Přejmenovali jsme se sice na 

pionýry, ale v junácké tradici jsme 
pokračovali. Činnost byla podob-
ná, jen jsme měli jiné šátky. V té 
době jsme také přijali název Mo-
hykán, celý název byl Pionýrský 
oddíl Mohykán Hořovice. Měli 
jsme s tím ale potíže, každým 
rokem jsme byli žádáni o změnu 
názvu oddílu. Nikdy jsme ho ale 
nezměnili, Mohykán byl pojem.

Kolik dětí jste měli v oddíle?
Oddíl se postupně rozvíjel. 

Zpočátku v něm bylo čtrnáct pat-
náct dětí, postupně až padesát. 
Nejprve to byli jen chlapci, ale po 
roce 1970 začala přicházet i děv-
čata. Děti byly rozděleny do něko-
lika družin po osmi až deseti.

Jak často jste se scházeli?
Schůzky družin se konaly ka-

ždý pátek. Téměř každou sobotu 
se chodilo na výpravu a zhruba 
jednou za měsíc se konala oddílo-
vá schůzka, při které se v klubov-
nách uklízelo. Na výpravy jsme 
se vydávali pěšky, vlakem i na 
kolech. Většinou jsme chodili po 
okolí, na okraji Brd. Chodili jsme 
i na dvoudenní výpravy, jezdili 
na bývalou chatu Harmoniky na 
Jistec a každoročně jsme pořádali 

n Zastupitel Hořovic Miroslav Veverka prožil velkou část svého života 
s dětmi. Při rozhovoru přinesl na ukázku u jednu z kronik.

n Mohykán byl původně zámeckou hájovnou. Řadu let byl útočištěm tá-
borníků a nyní se má vrátit do vlastnictví města Hořovice.
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n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Nejsem rodilý Hořovák, ale žiji 

v Hořovicích podstatnou část své-
ho života. Více než třicet let jsem 
aktivně pracoval s dětmi a dětem 
se věnuji prostřednictvím dalších 
organizací dosud. Pokud mi zdra-
ví dovolí, budu pomáhat i nadále. 
Velmi mě potěšila zpráva, že klu-
bovna Mohykán v Dražovce by 
opět měla patřit městu a po opra-
vách navrácena dětem. Oprava nebude snadná a finančně velmi ná-
ročná, ale pokud se to podaří, děti získají klidné zázemí mezi krásnou 
přírodou. Splnil by se mi dlouholetý sen a věřím, že budou děti prožívat 
krásné chvíle, jako před léty desítky bývalých Mohykánů.

Co Vám ve městě vadí?
Podobně jako mnohým občanům, tak i mně vadí špatný stav někte-

rých chodníků a komunikací, ale to bych se opakoval. Mně vadí součást 
ulic, a to neudržované kanálové vpustě. Mnohé jsou zanesené pískem 
a dalším materiálem a jiné nevhodně umístěné. V obou případech jsou 
zcela nefunkční a voda se do nich nikdy nedostane. Zvláště voda při 
deštích nebo z tajícího sněhu volně teče po ulicích, je rozstřikována 
vozidly a znečišťuje nejen chodníky, ale i domy u chodníku stojící. Při 
opravách a rekonstrukcích komunikací by se mělo k tomuto problému 
přihlédnout. Dále mi vadí nedostatek laviček na cyklostezce. Stezku ne-
používají jen cyklisté, ale spousta starších občanů, maminky s kočárky, 
pejskaři atd. V celém úseku od Západního sídliště až k Oseku je jen jed-
na lavička, a to je opravdu málo. Není to však jen vina města, protože 
nově instalované lavičky jsou vzápětí ničeny vandaly.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Protože mám rád přírodu, jsem rád, že Hořovice jsou obklopeny 

spoustou zeleně. Nejen Dražovka, Západní sídliště, ale v budoucnu 
i Višňovka se budou nadále zelenat, i když některé neodborné zásahy 
spíše zvedly hladinu adrenalinu u obyvatel, než vnesly uklidnění. Zá-
leží i na nás všech, jak se budeme k přírodě chovat. Zejména v době 
koronavirové zdobí přírodu nejen odpadky, ale i odhozené roušky 
a respirátory. Proto fandím všem, kteří nepečují jen o svou zahrád-
ku, ale i o okolí svých domů. Sám přispívám svou troškou do mlýna 
a pravidelně každý rok ořezávám vrby lemující cyklostezku a na vol-
ných místech vysazuji nové.

Miroslava Veverku

velikonoční padesátku, kdy jsme 
jeli vlakem ráno v pět do Řevnic, 
z Řevnic pak pěšky po vrcholcích 
Brd zpět do Hořovic. Těchto ve-
likonočních pochodů bylo asi 
patnáct. V roce 1970 měl oddíl 
za sebou už dva tábory, konaly se 
i příměstské tábory.

Také jsme pomáhali ve městě. 
Třeba jsme natírali kryty veřej-
ného osvětlení na červeno. Nebo 
jsme v Dražovce za pomoci old-
skautů postavili dvacet laviček 
z dubových fošen. Děti byly rozu-
mově i fyzicky silné, účastnily se 
spousty soutěží. Kolikrát se nám 
povedlo, že jsme jeli až na národní 
finále.

To vás jistě těšilo, že byly děti 
tak úspěšné.

Nejkrásnější byla jejich radost, 
když si domů nesly medaile. Mo-
hykán vstoupil ve své době do 
velkého povědomí. Když se při 
příjezdu na krajskou soutěž vy-
stupovalo z vlaků, ostatní soutěží-
cí se zajímali, jestli přijel i Mohy-
kán. Při vyslovení jeho jména se 
všichni otřásali. A měli proč. Jed-
nou jsme vyhráli sedm kategorií 
z osmi. A to jen proto, že jsme 
neměli kategorii starších chlapců.

Co vše musely děti ovládat, 
aby se takových soutěží moh-
ly zúčastnit?

Od střelby ze vzduchovky přes 
orientaci v mapě, zdravovědu, roz-
dělávání ohně, stavbu stanu, signa-
lizaci, uzlování, až po morseovku, 
šifrování, znalosti přírody a mno-
ho dalšího. Tyto dovednosti zís-
kávaly na družinových schůzkách 
během roku a hlavně je uplatnily 
na táborech.

Co Vás k práci s dětmi přived-
lo?

Nejsem původně Hořovák, 
pocházím z Kařezu. Měli jsme 
zde partu dětí, se kterou jsme 
chodili tábořit, stavěli jsme růz-
né přístřešky. Když jsem se v jed-
nadvaceti letech přestěhoval 
do Hořovic, tak mi tato divoká 
tábořina začala chybět. Shodou 
okolností mne ale pan Kalát 
z ČKD, kde jsem také pracoval, 
informoval o tom, že se v Hořo-
vicích obnovuje junácká tradice. 
Zeptal se, jestli bych nechtěl vést 
chlapecký oddíl. Tak jsem se stal 
vedoucím oddílu. Naše první 
schůzka se uskutečnila 13. říj-
na 1968 v chatě na Jistci, kde se 
vytvořil základ oddílu. Ke sku-
pince šesti sedmi dětí se začali 
přidávat další a na náš první tá-
bor se vypravilo dvaatřicet členů. 
Později nás bylo až sedmdesát.

Kde se tábory konaly?
Na různých místech, vždy 

jsme ale tábořili na zelené louce. 
Při přípravě tábora se první dvě 
noci spalo třeba v JZD ve stodole 
na seně, než se vybudoval vlastní 
tábor.

Jakou pozici jste na táboře za-
stával?

Od začátku jsem byl hlavním 
vedoucím. Byla to síla, neměl 
jsem moc zkušeností. Hlavním 
vedoucím jsem byl za podpory 
starších, oldskautů, kteří byli při-
praveni poradit.

Co vše se muselo pro tak vel-
ký tábor zajistit?

Nejprve nastoupily takzvané 
táborové předvoje, kdy parta star-
ších vyjela v předstihu připravit 
tábořiště. Kopala se latrína, při-
pravovala se kulatina. Kuchyně se 
postavila z kůlů a zakryla plach-
tou. Kamna se postavila z kame-

nů. Když jsme odjížděli, vše se 
zbouralo a zbyla po nás opět ze-
lená louka.

V předstihu bylo třeba zajistit 
řadu povolení. Například od ma-
jitele pozemku, kterým bylo Jed-
notné zemědělské družstvo nebo 
od majitele polesí, kterým byly 
Vojenské lesy.

Na tábor jezdily především 
děti z oddílu?

Ano. Všichni už věděli, jak vy-
padá sekera, co se s ní dělá, jak se 
zatápí v kamnech. Znali přírodu, 
rozeznali stromy, květiny, dovedli 
se v přírodě chovat. Děti byly ve-
dené k práci.

Podle všeho jste dětem věno-
val spoustu času…

Maximum. Příroda a děti byly 

můj život a ve všem jsem měl 
podporu své ženy.

Po čtvrt století má Mohykán 
opět patřit městu. Co byste 
budově přál?

Mým velkým přáním by bylo, 
aby se opravila a vrátila dětem. 
Je zde úžasné zázemí, klid a pří-
roda. Jsem pro, aby se obnovila 
klubovna, hřiště i ohniště. Jsem si 
vědom, že budova je ve špatném 
stavu, že si obnova vyžádá značné 
náklady. Pokud by se ale tak stalo, 
rád bych pomohl. V Hořovicích 
žijí desítky lidí z bývalého oddílu. 
Jsou již dospělí, sami mají rodiny. 
Myslím, že pokud by se zveřejnila 
výzva, pomohli by i další. Proto-
že kdo nějaký čas prožil v oddíle 
mezi dětmi, byl mezi Mohykány, 
nikdy nezapomene. (var)

n Život Mohykánů se zaznamenával v kronikách. 3x foto: var
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Hořovická Galerie nádraží 
patří mezi místa, která mohli lidé 
navštěvovat i v době protiepide-
mických opatření.

Zatímco galerie, které jsou 
umístěné v různých objektech, 
mohli lidé po několika měsících 
znovu navštívit až na začátku dub-
na, a to jen ve vybraných krajích, 
jsou místa, kde si lidé mohli díla 
malířů, kreslířů nebo fotografů 
prohlédnout i v době přísných 
vládních nařízení. Jde o prosto-
ry, které jsou běžně přístupné 
a výstavy jsou jejich zpestřením, 
doplňkem. Fotoklub Hořovice vy-
stavuje rovnou na třech takových 
místech: v Galerii nádraží, která 
se nachází v čekárně vlakového 

nádraží Hořovice, dále v prvním 
patře hořovické radnice a jejich 
snímky jsou vystavené i v prosto-
rách transfuzní stanice Nemocni-
ce Hořovice.

Návštěvníci uvedených míst 
tak mohli obdivovat snímky fo-
tografů z Hořovic a okolí i v době 
protiepidemiologických opatření, 
nebylo zde však možné pořá-
dat vernisáže. V Galerii nádra-
ží se měla uskutečnit ve čtvrtek 
29. dubna. „Přestože se konat ne-
mohla, kolegové postupně vymě-
nili vystavované fotografie a od 
konce dubna je zde instalovaná 
nová výstava,“ uvedl jednatel Fo-
toklubu Hořovice Alois Crk. Té-
maty výstav Galerie nádraží pravi-

delně bývají železnice a příroda. Je 
tomu tak i nyní, kdy na snímcích 
Aloise Crka můžeme spatřit Ka-
řezské rybníky, v přírodě fotogra-
fují i další členové klubu. Železnici 
se věnuje například Jiří Kadeřábek 
nebo Ondřej Vaculík.

V Galerii nádraží se fotografie 
obměňují dvakrát ročně, na jaře 
a na podzim. Nyní se poprvé sta-
lo, že se úvodní setkání k výstavě 
konat nemohlo. Jednatel Fotoklu-
bu Hořovice Alois Crk ale věří, 
že podzimní vernisáž se v Galerii 
nádraží uskuteční.

Za zmínku rozhodně stojí i to, 
že Fotoklub Hořovice připravuje 
kalendář města Hořovice na rok 
2022. (var)

V Galerii nádraží uvidíte nové fotografie

n V Galerii nádraží vystavuje Fo-
toklub Hořovice. Jsou zde k vidění 
i snímky jednatele klubu Aloise 
Crka. Tématem jeho vystavených 
fotografií jsou Kařezské rybníky. 
Foto: var

Pokračuje
výstavba chodníku 

a přechodu
Zajistit větší bezpečnost 

chodců. To je hlavní důvod 
výstavby přechodu pro chod-
ce na křižovatce ulic Pří-
bramská a Pražská. Součástí 
díla je vybudování nového 
chodníku podél zámecké zdi. 
Ukončení stavby bylo naplá-
nované na konec června.

Ve středu 19. května se v Ho-
řovicích natáčel další díl pořadu 
Toulavá kamera. Štáb České televi-
ze se společně s Yvettou Hájkovou 
z Městského kulturního centra Ho-
řovice a Annou Brotánkovou z Mu-

zea Hořovicka zastavil na několika 
zajímavých místech města. Zmínit 
můžeme kostel Nejsvětější Trojice 
a Mariánskou Loretu na Palackého 
náměstí, bývalou synagogu, nebo 
Muzeum Hořovicka a Galerii Starý 

zámek. S kastelánem zámku Hořo-
vice Liborem Knížkem se v odpo-
ledních hodinách natáčelo i v no-
vém zámku a zámeckém parku.

A kdy se v České televizi na 
„hořovickou“ Toulavou kameru 

podíváme? Podle prvních infor-
mací by se díl natočený v Hořo-
vicích měl vysílat v průběhu léta, 
přesný termín bude upřesněný 
a zveřejněný na webu města Ho-
řovice i Muzea Hořovicka. (var)

Toulavá kamera zavítala do Hořovic

n Štáb České televize zavítal do Hořovic. Reportáž Toulavé kamery pomohla 
připravit (vlevo) Yvetta Hájková z MKC Hořovice. Foto: Anna Brotánková

n Hořovice představila i (vpravo) vedoucí Muzea Hořovicka Anna Bro-
tánková. Foto: Yvetta Hájková

Příbram Dům Natura:
Brdy reálné i mýtické

Výstava obrazů malíře Pod-
brdska Václava Šestáka pod ná-
zvem „Brdy reálné i mýtické“ 
začne vernisáží v pátek 11. červ-
na od 17 hodin ve výstavní síni 
Domu Natura Příbram. Výstavu 
svými pracemi doplní syn malíře 
Matěj Antonín Šesták. Výstava je 
otevřena dlouhodobě v provoz-
ních hodinách Domu Natura.
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V hořovické Galerii Starý zámek byla v po-
lovině května zahájená výstava z celoživotního 
díla ilustrátora, malíře a grafika Václava KARLA 
(*21. 10. 1902 – †28. 10. 1969). Výstavu připra-
vil jeho zeť Jiří Jón. Ten si našel i čas na povídá-
ní a přiblížil život autora vystavovaného díla. 
„V mládí měl úraz, po kterém zůstal tělesně hen-
dikepovaný. Styděl se ukazovat na veřejnosti, cho-
dit mezi lidi, proto i málo vystavoval. Jsem zvyklý, 
že když se řekne Václav KAREL, jméno nikomu 
vesměs nic neříká, ale jeho obrázky starší a střední 

generace okamžitě poznává jako obrázky svého 
dětství a mládí. Setkávali se s nimi ve školách na 
nástěnných tabulích písmen v 1. třídě, v čítankách 
i při domácí četbě dětského časopisu Mateřídouš-
ka, pohádek a dalších knížek pro děti.“.

Proto Jiří Jón obvykle pojmenovává výstavy 
Václav KAREL malíř známý – neznámý. Václav 
KAREL byl ve své době velmi žádaným ilustrá-
torem, přicházely k němu objednávky z nakla-
datelství k těm nejkrásnějším českým pohád-

kám. „Neznám pohádku, ke které by nevznikl 
obrázek mého tchána; ilustroval pohádky Karla 
Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, to je zlatý 
fond pohádek pro spoustu generací dětí. Kromě 
knížek zmíněných klasiků ilustroval KAREL 
také oblíbené knížky pro děti od Josefa Václa-
va Sládka a Josefa Kožíška. S jeho ilustračním 
doprovodem vyšel ale i Máchův Máj, Erbenova 
Kytice a Hřbitovní kvítí. KARLŮV ilustrační 
doprovod má Ohlas písní českých a Ohlas písní 
ruských Františka Ladislava Čelakovského, pró-
za Aloise Jiráska Poklad, Turgeněvoy Lovcovy 
zápisky a další knížky.“

Jiří Jón také připomíná, že známější osoby, 
které se kolem Václava KARLA vyskytovaly, byli 
spolužák Cyril Bouda a jeho učitelé na AVU Max 
Švabinský a Tavík František Šimon. S Maxem 
Švabinským dokonce maloval vitráž v Chrámu 
sv. Víta.

Václav KAREL pochází z Plzeňska, přímo 
v Plzni se konala velká výstava při stoletém výročí 
jeho narození. Další významné výstavy se usku-
tečnily ve Starém Plzenci a v Galerii výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě, která se jako jediná 
v republice specializuje na ilustrace. Velká výstava 
ilustrací se konala v Uherském Hradišti, kde byl 
také vyroben poutač s Dlouhým, Širokým a Byst-
rozrakým, který nyní pokrývá přední část budovy 
Starého zámku. Poutač s pohádkovými postavami 
v nadživotní velikosti zve na výstavu, která trvá 
až do neděle 27. června, navštívit ji můžete vždy 
v pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin.

Ilustrace pohádkových knih jistě zaujmou 
dospělé i děti. Návštěva Starého zámku V Hořovi-
cích je tak dobrou příležitostí pro rodinný výlet. 
A komu by prohlídka obrázků nestačila, může si 
přímo v galerii zakoupit jednu z knih Josefa Ko-

žíška, které Václav KAREL ilustroval. Na výstavě 
je možné zakoupit i originály. Na letošním vá-
nočním trhu se na knihkupeckých pultech objeví 
znovu knihy s ilustračním KARLOVÝM dopro-
vodem:Těm nejmenším od J.V. Sládka z naklada-
telství Sun a veršovaná pohádka Jana Aldy Honza 
králem z nakladatelství Albatros.

Za zmínku rozhodně stojí i to, že poslední vý-
stavní místnost Galerie Starý zámek je věnována 
tvorbě Václava KARLA v posledních dvou letech 
jeho života, kdy pro svou radost vytvořil sérii 
dekalkových obrázků v cyklech Opuštěné trůny 
a Osamělé ostrovy. Tuto tvorbu připomínající 
tvůrčí období symbolismu a tvorbu zvláště fran-
couzského malíře Odilona Redona velmi cenila 
světově známá a uznávaná výtvarnice Adriena 
Šimotová, která společně se svým manželem Jiřím 
Johnem patřila mezi nejbližší KARLOVY přátele. 
Nenechte si ujít návštěvu výstavy malíře známé-
ho – neznámého! (var)

Václav Karel vytvořil ilustrace k nejkrásnějším českým
pohádkám, prohlédnout si je můžete v Galerii Starý zámek
S ilustracemi Václava KARLA se setkávali čtenáři zvláště v padesátých a šedesátých letech minulého století. Knížky pro děti 
s jeho ilustračním doprovodem stále znovu vycházejí, a tak i současné generace dětí mají možnost seznámit se s jeho obrázky. 
Originály ilustrací si mohou návštěvníci hořovické Galerie prohlédnout až do neděle 27. června.

Podpoř vznik knihy Naznak!

Poezie krás i každodenních všedností. Ra-
dostí, co si nosíme po kapsách a co nás hřejou 
tam někde na hrudi. Je to jako ležet uprostřed 
rozkvetlý louky. Ležet naznak a bát se padání.

Pamatuji si, jak jsem loni symbolicky objevi-
la soutěž Hořovice Václava Hraběte právě v den 
úmrtí tohoto velkého básníka a rozhodla jsem 
se své verše poprvé vynést na světlo. Bylo pro 
mě proto příjemným překvapením, umístit se 
v této soutěži mezi prvními deseti oceněnými. 
Dnes už díky tomu stojím na začátku velké ces-
ty se svojí první básnickou sbírkou. Předprodej 
knížky Naznak, kterou vydávám pod pseudo-
nymem Erubescit, bude spuštěn 3. června na 
stránkách nakladatelství Pointa.

Celých 30 dní si tam můžete zakoupit 
nejenom moji podepsanou sbírku, ale spolu 
s ní třeba i sadu mých analogových fotografií 
nebo záložku. Pokud se během předprodeje 

nepodaří vybrat dost financí, peníze se vrátí 
zpátky do vašich kapes. Když se to ale povede, 
použijí se na vydání knihy a i vy ji za pár mě-
síců budete držet v ruce. Budu tedy moc ráda, 
když pomůžete svým příspěvkem mojí knize 
na svět. Klára Novotná

Ukázka z tvorby:
Ještě jednou se vracíme zamyšleni
Kde tváří v tvář stáli jsme sobě
Jako němé obrazy v zrcadle
Dvě oči, jež na sebe nevidí
Hledíce na oblohu
Kde mraky, co v dáli
Stříbrnou písní ukládaly nás ke spánku
A vedly zamlklé dialogy
Přes které nebyly slyšet vlastní myšlenky
A tak vždy usínám s oknem otevřeným
Abych mohla být hluchým posluchačem
Který v tichu naslouchá písním
Jež nemůže nikdy pochopit

Další ukázky z tvorby 
Kláry Novotné si mů-
žete přečíst na
instagramu@erubescit.
Více informací
a možnost podpořit
knihu najdete na http://
bit.ly/KupNaznak

Podpoř vznik knihy Naznak! 

Poezie krás i každodenních všedností. Radostí, co si nosíme po kapsách a co nás hřejou tam 
někde na hrudi. Je to jako ležet uprostřed rozkvetlý louky. Ležet naznak a bát se padání.  

Pamatuji si, jak jsem loni symbolicky objevila soutěž Hořovice Václava Hraběte právě v den 
úmrtí tohoto velkého básníka a rozhodla jsem se své verše poprvé vynést na světlo. Bylo pro 
mě proto příjemným překvapením, umístit se v této soutěži mezi prvními deseti oceněnými. 
Dnes už díky tomu stojím na začátku velké cesty se svojí první básnickou sbírkou. Předprodej 
knížky Naznak, kterou vydávám pod pseudonymem Erubescit, bude spuštěn 3. června na 
stránkách nakladatelství Pointa.  

Celých 30 dní si tam můžete zakoupit nejenom moji podepsanou sbírku, ale spolu s ní třeba i 
sadu mých analogových fotografií nebo záložku. Pokud se během předprodeje nepodaří 
vybrat dost financí, peníze se vrátí zpátky do vašich kapes. Když se to ale povede, použijí se 
na vydání knihy a i vy ji za pár měsíců budete držet v ruce.  Budu tedy moc ráda, když 
pomůžete svým příspěvkem mojí knize na svět.  
Klára Novotná 

	 	
Další	ukázky	z	mé	tvorby	si	můžete		
přečíst	na	instagramu@erubescit.		
Více	informací	a	možnost	podpořit	

knihu	najdete	na	http://bit.ly/KupNaznak	
Ukázka	z	tvorby:	

Ještě	jednou	se	vracíme	zamyšleni	

Kde	tváří	v	tvář	stáli	jsme	sobě	

Jako	němé	obrazy	v	zrcadle	

Dvě	oči,	jež	na	sebe	nevidí	

Hledíce	na	oblohu		

Kde	mraky,	co	v	dáli		

Stříbrnou	písní	ukládaly	nás	ke	spánku		

A	vedly	zamlklé	dialogy		

Přes	které	nebyly	slyšet	vlastní	myšlenky		

A	tak		vždy	usínám	s	oknem	otevřeným		

Abych	mohla	být	hluchým	posluchačem		

Který	v	tichu	naslouchá	písním	

Jež	nemůže	nikdy	pochopit		

n Václav Karel.

n V hořovické Galerii Starý zámek uvidíte ilu-
strace Václava Karla až do konce června. Gale-
rie je otevřená vždy v pátek, sobotu a neděli od 
10:00 do 18:00.
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jízdní řády

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
X X X X 6+ X X X X X 6+

H A H fj
6   4:42   5:12   5:37   6:37   6:47   8:12

x 6   4:43   5:13   5:38   6:38   6:48   8:13
6   4:46   5:16   5:41   6:41   6:51   8:16
6   4:48   5:18   5:43   6:43   6:53   8:18
6   4:50   5:00   5:20   5:45   6:45   6:55   8:20

x 6   4:51   5:01   5:21   5:46   6:46   6:56   8:21
x 6   4:52   5:02   5:22   5:47   6:47   6:57   8:22
x 6   4:54   5:04   5:24   5:49   6:49   6:59   8:24
x 6   4:57   5:07   5:27   5:52   6:52   7:02   8:27

6   4:58   5:08   5:28   5:53   6:53   7:03   8:28
x 6   5:00   5:10   5:30   5:55   6:55   7:05   8:30
x 6 K   5:12 K K   6:57 K K

6 K   5:15 K K   7:00 K K
x 6   5:02   5:32   5:57   7:03   7:07   8:32
x 6   5:05   5:35   6:00   7:06   7:10   8:35
x 6   5:08   5:38   6:03   7:09   7:13   8:38

6   4:10   5:10   5:40   6:05   7:06   7:11 A  7:15   8:40
x 6   4:11   5:11   5:41   6:06   7:07   7:12   7:16   8:41
x 6   4:12   5:12   5:42   6:07   7:08   7:13   7:17   8:42
x 6   4:14   5:14   5:44   6:09   7:10   7:15   7:19   8:44

6   4:16   5:16   5:46   6:11   6:16   6:21   7:12   7:17   7:21   8:46
x 6   4:18   5:18   6:13   6:18   6:23   7:14   7:19   7:23   8:48
x 6   4:21   5:21   6:16   6:21   6:26   7:17   7:22   7:26   8:51

6   4:24   5:24   6:19   6:24   6:29   6:52   7:20   7:25   7:29   8:54
x 6   4:26   5:26   6:21   6:26   6:31   6:54   7:22   7:27   7:31   8:56
x 6   4:28   5:28   6:23   6:28   6:33   6:56   7:24   7:29   7:33   8:58
x 7   4:32   5:32   6:27   6:32   6:37   7:00   7:28   7:33   7:37   9:02
x 7   4:34   5:34   6:29   6:34   6:39   7:02   7:30   7:35   7:39   9:04

7   4:37   5:37   6:32   6:37   6:42   7:05   7:33   7:38   7:42   9:07
7   4:38   5:38   6:33   6:38   6:43   7:06   7:34   7:39   7:43   9:08
7   4:41   5:41   6:36   6:41   6:46   7:37   7:42   7:46   9:11
7   4:42   5:42   6:37   6:42   7:38   7:43   7:47   9:12
7   4:43   5:43   6:38   6:43   7:39   7:44   7:48   9:13
7   4:45   5:45   6:40   6:45   7:41   7:46   7:50   9:15
7   4:47   5:47   6:42   6:47   7:43   7:48   7:52   9:17
7   4:48   5:48   6:43   6:48   7:44   7:49   7:53   9:18
7   4:50   5:50   6:45   6:50   7:46   7:51   7:55   9:20
7   4:51   5:51   6:46   6:51   7:47   7:52   7:56   9:21

Graf.: T2413,T2414     Chron.: 3     Zast.: 3270/3     Šabl.: ROPID|A4P|8|S

PŘÍBRAM,ZDABOŘ,ŽEŽICKÁ

PID
pásmo
tarifní

Pokračování seznamu spojů na stránce 2 / 3

Příbram,Čs.armády
Příbram,Na Cihelně
Příbram,sídl.II.poliklinika
Příbram,Školní III.poliklinika
Příbram,sídl.Seifertova
Příbram,Zdaboř,Nemocnice

Hluboš,Kardavec
Trhové Dušníky,rozc.0.5
Příbram,Jinecká
Příbram,Fibichova
PŘÍBRAM,JIRÁSKOVY SADY
PŘÍBRAM,AUT.NÁDR. x

Čenkov,U Kříže
ČENKOV,ZÁV.
Čenkov
Bratkovice,Domin.Paseky,rozc.1.0
HLUBOŠ
Hluboš,Loudilka

Felbabka
Jince,Rejkovice,žel.st. x
Jince,Mlýn
Jince,Nám.
JINCE,SOKOLOVNA
Jince,Žel.st. x

Hořovice,nemocnice rozc.
Rpety,ZD
Rpety
Rpety,Draha
Felbabka,rozc.
Křešín

Stránka 1 / 3 Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 17.5.2021

HOŘOVICE,ŽEL.ST. x
Hořovice,Letná
Hořovice,Valdek
Hořovice,Palackého nám.
Hořovice,nám.B.Němcové
Hořovice,Vrchlického
Hořovice,u hřbitova

210531 Hořovice - Příbram Platnost:

531 Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97,26701 Králův Dvůr, tel. +420 725 100 725

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Společně s novými zrychlenými spoji do Prahy na lince 384/394 budou pozměněny časové polohy navazujících spojů – první spoje 
linky 531 do Hořovic a linky 527 do Žebráku budou vedeny v dřívější časové poloze, tak, aby zůstala zachována návaznost na první 
autobus do Prahy. Na lince 527 je také uspíšen jeden spoj odpoledne navazující na autobus z Prahy v Žebráku.

Na základě podnětů obcí a cestujících na zavedení zrychlených spojů v relaci Hořovice – Žebrák – Praha si Vás dovolujeme informovat o násle-
dujícím dopravním opatření.

S platností od 17. 5. 2021 bude v uvedené trase v pracovní dny zavedeno celkem 5 zrychlených spojů, 3x ráno do Prahy a 2x odpoledne z Prahy. 
Tyto spoje budou vedeny jako přímé s tím, že ve Zdicích dojde pouze ke změně číselného označení linky 384 → 394, resp. 394 → 384, tj. bez nutnosti 
přestupu, viz následující přehled:

Vážená	paní	starostko,	vážený	pane	starosto,	
		
na	základě	podnětů	obcí	a	cestujících	na	zavedení	zrychlených	spojů	v	relaci	Hořovice	–	Žebrák	–	
Praha	si	Vás	dovolujeme	informovat	o	následujícím	dopravním	opatření.	
S	platností	od	17.	5.	2021	bude	v	uvedené	trase	v	pracovní	dny	zavedeno	celkem	5	zrychlených	spojů,	
3x	ráno	do	Prahy	a	2x	odpoledne	z	Prahy.	Tyto	spoje	budou	vedeny	jako	přímé	s	tím,	že	ve	Zdicích	
dojde	pouze	ke	změně	číselného	označení	linky	384	→	394,	resp.	394	→	384,	tj.	bez	nutnosti	
přestupu,	viz	následující	přehled:	
		
		

Hořovice	–	Praha	od	17.	5.	2021	(pracovní	dny)	
Spoje	obsluhují	všechny	pravidelné	zastávky	linek	384	a	394	
Hořovice,	nám.	B.	Němcové	 4:33	 5:27	 6:28	

Linka	384		

Hořovice,	Valdek	 4:35	 5:29	 6:31	
Tlustice	 4:39	 5:33	 6:36	

Žebrák,	nám.	 4:44	 5:38	 6:42	
Bavoryně,	rozc.	 4:51	 5:45	 6:50	
Zdice,	nám.	 4:55	 5:49	 6:54	

bez	přestupu	pokračuje	jako	linka	394	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	
Zdice,	nám.	 4:55	 5:49	 6:54	

Linka	394		
Králův	Dvůr,	Na	knížecí	 5:04	 5:59	 7:05	
Beroun,	U	Černého	koně	 5:13	 6:08	 7:14	
Praha,	Nové	Butovice	 5:38	 6:33	 7:41	

		
		

Praha	-	Hořovice	od	17.	5.	2021	(pracovní	dny)	
Spoje	obsluhují	všechny	pravidelné	zastávky	linek	384	a	394	

Praha,	Nové	Butovice	 15:15	 17:15	

Linka	394	
Beroun,	U	Černého	koně	 15:36	 17:36	
Králův	Dvůr,	Na	knížecí	 15:45	 17:45	

Zdice,	nám.	 15:56	 17:56	
bez	přestupu	pokračuje	jako	linka	384	 ↓	 ↓	 ↓	

Zdice,	nám.	 15:56	 17:56	

Linka	384		

Bavoryně,	rozc.	 15:59	 17:59	
Žebrák,	nám.	 16:06	 18:06	

Tlustice	 16:11	 18:11	
Hořovice,	Valdek	 16:16	 18:16	

Hořovice,	nám.	B.	Němcové	 16:19	 18:19	
		
Věříme,	že	zrychlené	spoje	zkvalitní	dopravní	spojení	mezi	Hořovicemi,	Žebrákem	a	Prahou	a	prosíme	
Vás	o	případnou	distribuci	mezi	Vaše	občany	prostřednictvím	Vašich	webových	stránek	či	sociálních	
sítí.	
		
S	pozdravem	
		
		

Vážená	paní	starostko,	vážený	pane	starosto,	
		
na	základě	podnětů	obcí	a	cestujících	na	zavedení	zrychlených	spojů	v	relaci	Hořovice	–	Žebrák	–	
Praha	si	Vás	dovolujeme	informovat	o	následujícím	dopravním	opatření.	
S	platností	od	17.	5.	2021	bude	v	uvedené	trase	v	pracovní	dny	zavedeno	celkem	5	zrychlených	spojů,	
3x	ráno	do	Prahy	a	2x	odpoledne	z	Prahy.	Tyto	spoje	budou	vedeny	jako	přímé	s	tím,	že	ve	Zdicích	
dojde	pouze	ke	změně	číselného	označení	linky	384	→	394,	resp.	394	→	384,	tj.	bez	nutnosti	
přestupu,	viz	následující	přehled:	
		
		

Hořovice	–	Praha	od	17.	5.	2021	(pracovní	dny)	
Spoje	obsluhují	všechny	pravidelné	zastávky	linek	384	a	394	
Hořovice,	nám.	B.	Němcové	 4:33	 5:27	 6:28	

Linka	384		

Hořovice,	Valdek	 4:35	 5:29	 6:31	
Tlustice	 4:39	 5:33	 6:36	

Žebrák,	nám.	 4:44	 5:38	 6:42	
Bavoryně,	rozc.	 4:51	 5:45	 6:50	
Zdice,	nám.	 4:55	 5:49	 6:54	

bez	přestupu	pokračuje	jako	linka	394	 ↓	 ↓	 ↓	 ↓	
Zdice,	nám.	 4:55	 5:49	 6:54	

Linka	394		
Králův	Dvůr,	Na	knížecí	 5:04	 5:59	 7:05	
Beroun,	U	Černého	koně	 5:13	 6:08	 7:14	
Praha,	Nové	Butovice	 5:38	 6:33	 7:41	

		
		

Praha	-	Hořovice	od	17.	5.	2021	(pracovní	dny)	
Spoje	obsluhují	všechny	pravidelné	zastávky	linek	384	a	394	

Praha,	Nové	Butovice	 15:15	 17:15	

Linka	394	
Beroun,	U	Černého	koně	 15:36	 17:36	
Králův	Dvůr,	Na	knížecí	 15:45	 17:45	

Zdice,	nám.	 15:56	 17:56	
bez	přestupu	pokračuje	jako	linka	384	 ↓	 ↓	 ↓	

Zdice,	nám.	 15:56	 17:56	

Linka	384		

Bavoryně,	rozc.	 15:59	 17:59	
Žebrák,	nám.	 16:06	 18:06	

Tlustice	 16:11	 18:11	
Hořovice,	Valdek	 16:16	 18:16	

Hořovice,	nám.	B.	Němcové	 16:19	 18:19	
		
Věříme,	že	zrychlené	spoje	zkvalitní	dopravní	spojení	mezi	Hořovicemi,	Žebrákem	a	Prahou	a	prosíme	
Vás	o	případnou	distribuci	mezi	Vaše	občany	prostřednictvím	Vašich	webových	stránek	či	sociálních	
sítí.	
		
S	pozdravem	
		
		

Věříme, že zrychlené spoje zkvalitní dopravní spojení mezi Hořovicemi, Žebrákem a Prahou a prosíme Vás o případnou distribuci mezi Vaše občany 
prostřednictvím Vašich webových stránek či sociálních sítí. Oddělení plánování dopravy Integrovaná doprava Středočeského kraje
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
X 6+ X X X X 6+ 6+ X X X X

A gf ff
7 A  5:29

x 7 K   5:54   6:29   7:04 14:29
7   5:30   5:55   6:30   7:05 14:30

x 7   5:32   5:57   6:32   7:07 14:32
7   5:37   6:02   6:37   7:12 14:37

x 7   5:38   6:03   6:38   7:13 14:38
x 7   5:40   6:05   6:40   7:15 14:40

7   4:28   5:34   5:41   6:06   6:41   7:16   7:34 11:34 11:41 13:51 14:41 15:11
7   4:30   5:36   5:43   6:08   6:43   7:36 11:36 11:43 13:53 14:43 15:13
7   4:31   5:37   5:44   6:09   6:44   7:37 11:37 11:44 13:54 14:44 15:14
6 B  4:38 B  5:44 B  5:51 B  6:16 B  6:51 B  7:44 B11:44 11:51 B14:01 B14:51 15:21

25 27 29 31 33 35
 Pokračování 6+ X X 6+ X X

A
7

x 7 16:04
7 16:05

x 7 16:07
7 16:12

x 7 16:13
x 7 16:15

7 15:34 16:16 16:51 17:34 17:51 20:33
7 15:36 16:18 16:53 17:36 17:53 20:35
7 15:37 16:19 16:54 17:37 17:54 20:36
6 B15:44 16:26 B17:01 B17:44 B18:01 20:43

 na znamení
 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu gf  jede od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky
 nejede od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.

 spoj 5 v zastávce Komárov vyčká příjezdu spoje linky 646 od Olešné (nejdéle 5 minut)
 na spoj 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 a 33 navazuje v zastávce Žebrák,nám. spoj linky 384 do Prahy
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
 pokračuje jako linka 526 do zastávky Zdice,nám.

Graf.: T2393,T2394     Chron.: 1     Zast.: 9830/1     Šabl.: ROPID|A4P|8|S

Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97,26701 Králův Dvůr, tel. +420 725 100 725

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 17.5.2021

KOMÁROV
KOMÁROV,BUZULUK
Komárov,Lidový dům
Komárov,Sokolovice
Újezd,škola
Cerhovice,žel.zast. x
Cerhovice,hřbitov

210527 Komárov - Cerhovice - Žebrák Platnost:

527
tarifní

pásmo

KOMÁROV
KOMÁROV,BUZULUK
Komárov,Lidový dům

CERHOVICE,NÁM.
Drozdov,škola
Drozdov
ŽEBRÁK,NÁM.

PID
pásmo

X

Újezd,škola
Cerhovice,žel.zast. x
Cerhovice,hřbitov
CERHOVICE,NÁM.
Drozdov,škola
Drozdov
ŽEBRÁK,NÁM.

PID

tarifní

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x

Komárov,Sokolovice

A

6

+

ff

A

B

x

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
X 6+ X X X 6+ X 6+ X X X X

A ff A A ff
6   5:03 A  5:48   6:23   7:08 A  9:03 A13:03 A13:08 14:53 A15:23 A16:23
7   5:11   5:56   6:31   7:16   9:11 13:11 13:16 15:01 15:31 16:31
7   5:12   5:57   6:32   7:17   9:12 13:12 13:17 15:02 15:32 16:32
7   5:14   5:59   6:34   7:17   7:19   9:14 13:14 13:19 13:45 15:04 15:34 16:34
7 K K   7:18   7:20 K K

x 7   5:15   6:35 13:46 15:35
x 7   5:16   6:36 13:47 15:36

7   5:18   6:38 13:49 15:38
x 7   5:23   6:43 13:54 15:43

7   5:24   6:44 13:55 15:44
x 7   5:25   6:45 13:56 15:45

7
 Opačný směr 26 28 30 32 34
 Pokračování 6+ X X 6+ X

A A
6 A17:08 A17:18 A18:08 A19:08 A21:18
7 17:16 17:26 18:16 19:16 21:26
7 17:17 17:27 18:17 19:17 21:27
7 17:19 17:29 18:19 19:19 21:29
7

x 7
x 7

7
x 7

7
x 7

7

 na znamení
 jede v pracovních dnech
 jede v sobotu
 jede v neděli a ve státem uznané svátky
 nejede od 1.7. do 31.8. a od 27.10. do 29.10.

 spoj 4, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32 a 34 v zastávce Žebrák,nám. vyčká příjezdu spoje linky 384 od Prahy (nejdéle 20 minut)
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
 pokračuje jako linka 648 do zastávky Hořovice,nám.B.Němcové

Graf.: T2393,T2394     Chron.: 1     Zast.: 1230/2     Šabl.: ROPID|A4P|8|S

Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Pod Hájem 97,26701 Králův Dvůr, tel. +420 725 100 725

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 17.5.2021

ŽEBRÁK,NÁM.
Drozdov
Drozdov,škola
CERHOVICE,NÁM.
CERHOVICE,ŠKOLA
Cerhovice,hřbitov
Cerhovice,žel.zast. x

210527 Komárov - Cerhovice - Žebrák Platnost:

527
pásmo
tarifní

pásmo

ŽEBRÁK,NÁM.
Drozdov

Újezd,škola
Komárov,Sokolovice
Komárov,Lidový dům
KOMÁROV,BUZULUK
KOMÁROV

PID

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

CERHOVICE,NÁM.
CERHOVICE,ŠKOLA
Cerhovice,hřbitov
Cerhovice,žel.zast. x
Újezd,škola
Komárov,Sokolovice
Komárov,Lidový dům
KOMÁROV,BUZULUK
KOMÁROV

PID

tarifní

Drozdov,škola

x

A

x
X

6

+

ff

A

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 14. dubna 2021

n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohody o umístění stavby č. 
IE-12-6010146-1 pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve 
vybudování nového kabelového 
vedení NN O,4 kV na pozemcích 
parcelní č. 1380/3, 1380/4, 1380/1, 
1311/1, 1205/2, 1311/1 a 1311/5 
v k.ú. Hořovice. Předpokládaný roz-
sah věcného břemene bude cca 221 
bm za jednorázovou náhradu ve 
výši 23.000 Kč + DPH dle platných 
předpisů, celkem 27.830 Kč.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je poskytnutí individuálních účelo-
vých dotací z rozpočtu města Hořo-
vice v roce 2021, a to ve výši 4.000 
Kč pro Myslivecký spolek Podluhy, 
a ve výši 15.000 Kč pro Český svaz 
včelařů Hořovice.
n Rada města Hořovice schva-
luje zábor veřejného prostranství 
v rozsahu cca 24 m2 společnosti 
Montana Grill, IČO: 04591712, a to 
na Palackého náměstí před tamní 
restaurací této společnosti na ob-
dobí červen až srpen daného ka-
lendářního roku. Účelem záboru je 
umístění venkovního posezení pro 
zákazníky restaurace. Poplatek za 
zábor veřejného prostranství bude 
zpoplatněn dle příslušné vyhlášky 
města.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je poskytnutí individuální účelové 
dotace z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2021, a to pro Společenství 
vlastníků jednotek Anýžova 94-95 
za účelem vybudování tamního 
kamerového systému na ochranu 
majetku tohoto společenství.
n Rada města Hořovice uděluje 
Městskému kulturnímu centru Ho-
řovice souhlas s podáním žádosti 
o dotaci ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek, tema-
tické zadání Podpora kultury, na 
5. ročník akce „Hořovické kulturní 
léto 2021“ ve výši 100.000, - Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
s názvem „2. ZŠ Hořovice – re-
konstrukce 2 učeben a 2 kabinetů“ 
zadávanou dle vnitřního předpisu 
č. 3/2016, zásad pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v platném 
znění. Do komise pro otevírání obá-

lek, komise pro posouzení kvalifi-
kace a hodnotící komise jsou tímto 
radou jmenování následující členo-
vé, resp. i jejich náhradníci v tomto 
složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, 
Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vacu-
lík, náhradníci – 1. náhradník Mgr. 
Martin Komínek, 2. náhradník Ing. 
David Grunt, 3. náhradník Bc. Mi-
chal Hasman, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh, pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
„Zpracování energetické koncepce 
s akcentací na problematiku OZE 
a využití alternativních energe-
tických zdrojů v dopadech nejen 
na rozvoj společnosti Hořovická 
Teplárenská, s.r.o.“ zadávanou dle 
vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad 
pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu pro veřejného za-
davatele, v platném znění. Do komi-
se pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise jsou tímto radou jmenování 
následující členové, resp. i jejich ná-
hradníci v tomto složení: členové – 
Bc. Michal Hasman, MPA, Bc. Aleš 
Trojan, MPA, Ing. David Grunt, ná-
hradníci – 1. náhradník Ondřej Va-
culík, 2. náhradník Mgr. Helena Ple-
citá, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Fon-
du prevence Středočeského kraje, 
tematické zadání Prevence krimi-
nality, a to na rozšíření stávajícího 
kamerového dohlížecího systému 
v Hořovicích o jednu kameru v uli-
ci Valdecká.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s podáním žádosti z Programu 
2021 pro poskytování dotací z roz-
počtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu sportu a volného 
času v rámci Tematického zadání 
„Podpora sportovních a volnočaso-
vých aktivit – investiční podpora“ 
na projekt Herní prvky na dětských 
hřištích v Hořovicích s minimální 
finanční spoluúčastí města 30 % 
z celkových uznatelných nákladů 
projektu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh pro veřejnou za-
kázku s názvem „1. ZŠ Hořovice – 
dodávka a montáž klimatizačního 
zařízení“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro za-
dávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pro veřejného zadavatele, 
v platném znění. Do komise pro 
otevírání obálek, komise pro po-
souzení kvalifikace a hodnotící 
komise jsou tímto radou jmeno-
vání následující členové, resp. i je-

jich náhradníci v tomto složení: 
členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. 
Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, 
náhradníci – 1. náhradník Mgr. 
Kateřina Abrhámová, 2. náhradník 
Ing. David Grunt, 3. náhradník Ing. 
Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice vyhovuje 
žádosti Linky bezpečí, z.s. a schva-
luje žádost o pokračování podpory 
pro tuto organizaci ve výši 3.000,– 
Kč. Rada města Hořovice zároveň 
schvaluje znění příslušné veřejno-
právní smlouvy a pověřuje starostu 
města k jejímu podpisu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím pozůstalosti nepatrné 
hodnoty od zůstavitele, kterému 
Město Hořovice vypravilo sociální 
pohřeb.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
změnou rozpočtu v rámci organi-
zace 1. ZŠ Hořovice. Změna spočívá 
v přesunu finančních prostředků 
ve výši Kč 1 500 000,– z rezervního 
fondu do fondu investičního.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 28. dubna 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dohody o provedení 
práce s kronikářkou města MUDr. 
Martínkovou, na základě které bude 
provádět zápis do kroniky za obdo-
bí 2021 – 2022.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice orchestru 
Hořovická muzika pro zkoušky de-
chového orchestru v roce 2021 vždy 
v těchto datech: 24. 5. , 7. 6. , 21. 6. , 
5. 7. , 19. 7. , 26. 7. , 2. 8. , 9. 8. , 16. 8. , 
6. 9. , 20. 9. , 4. 10. , 18. 10. , 1. 11. , 
15. 11. , v čase od 17:00 do 20.15 ho-
din. Souhlas je platný při dodržení 
hygienických předpisů.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu pro zkoušky malého 
saxofonového souboru SAXTET 
Pro rok 2021 ve dnech 10. 5. ,31. 
5. ,14. 6. ,28. 6. ,12. 7. ,13. 9. ,27. 9. 
, 11. 10. ,25. 10. ,8. 11. ,22. 11. ,29. 1
1. , v čase od 17:30 do 20:15 hodin. 
Souhlas je platný při dodržení hygi-
enických předpisů.
n Rada souhlasí s přemístěním 
včelích úlů ze soukromého po-
zemku parc.č.2348/2 v k. ú. Velká 
Víska na pozemek v majetku Města 
Hořovice parc. č. 214/1 v k. ú. Pod-
luhy (louka) v lesoparku Dražovka. 
Za účelem včelařství též povoluje 
vjezd do lesoparku a výjezd z něho 

po příjezdové komunikaci směrem 
od Sídliště Karla Sezimy s tím, že 
žadatel bude dbát na zamykání zá-
vory na příjezdové komunikaci po 
každém průjezdu v obou směrech.
n Rada souhlasí s předloženou do-
kumentací pro stavební řízení na 
akci „Prodloužení podchodu v žst. 
Hořovice“, kterou pro Správu že-
leznic, a.s. zpracovává projekční, in-
ženýrská a konzultační společnost 
SAGASTA s.r.o.
n Rada souhlasí s cenovým návr-
hem, podle kterého bude v rámci 
výstavby chodníku a přechodu 
v okolí křižovatky Pražské a Pří-
bramské ulice, v rámci víceprací, 
za celkovou cenu 181.921,70 Kč vč. 
DPH provedena dlažba podél zá-
mecké zdi až k přechodu pro chod-
ce na úrovni ulice K Labi a bude 
vyměněno 17 ks silniční obruby 
přímo na křižovatce Pražské a Pří-
bramské ulice. Objednat provedení 
víceprací.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování 
odpadu se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 
49356089, a to ve věci navýšení 
ceny za sběr, přepravu a odstraňo-
vání plastového odpadu na území 
města Hořovice. Podpisem tohoto 
dodatku je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s uznáním vydržení práva na část 
pozemku p. č. 348 o výměře cca 
25 m2 pro manžele Velichovy, a to 
z důvodu, že se jedná o veřejně pří-
stupnou pozemní komunikaci zpří-
stupňující jiný pozemek.
n Rada města Hořovice schvaluje 
nájemní smlouvu v podobě trva-
lého záboru na pozemek s parc. č. 
912/6 v k.ú. Velká Víska, Hořovice, 
se Státním pozemkovým úřadem, 
a to za účelem realizace stavby Cy-
klostezka Hořovice – Kotopeky. Ná-
jemné činí 3.285, - Kč ročně a sou-
částí smlouvy je povinnost podání 
žádosti o převod pozemku po do-
končení realizace akce. K podpisu 
tohoto dodatku smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci ze Stře-
dočeského fondu kultury a obnovy 
památek, tematické zadání Obnova 
památek určených ke společenské-
mu využití, a to na realizaci akce 
Oprava fasád na Starém zámku 
v Hořovicích, s minimální finanční 
spoluúčastí města 20 % z celkových 
uznatelných nákladů.
n Rada města Hořovice schvaluje 
poskytnutí individuální účelové 
dotace z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2021 ve výši 49.000,– Kč pro 
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Ing. Jiřího Konráda, správce skaut-
ské klubovny Hořovice, a to na pro-
jektovou dokumentaci rekonstruk-
ce klubovny.
n Rada města Hořovice schvalu-
je přeřazení žadatelky z pevného 
pořadníku pro přidělení bytu pro 
dvojice v Domě s pečovatelskou 
službou Hořovice, do pořadníku 
pro jednotlivce. Souhlasí se zařaze-
ním na druhém místě. Informovat 
Domov Na Výsluní Hořovice a ža-
datele.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s tím, aby Domov Na Výsluní, Ho-
řovice uzavřel s Městysem Jince 
Smlouvu o poskytnutí účelového 
finančního příspěvku z rozpočtu 
Městyse Jince ve výši 40 000,– Kč 
určenou na poskytování sociálních 
služeb.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 12. května 2021

n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IE-
12-6010146-1 pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající ve vybu-
dování nového kabelového vedení 
NN O,4 kV na pozemcích parcelní 
č. 1380/3, 1380/4, 1380/1, 1311/1, 
1205/2, 1311/1 a 1311/5 v k.ú. Hořo-
vice. Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude cca 221 bm za jed-
norázovou náhradu ve výši 23.000 
Kč + DPH dle platných předpisů, 
celkem 27.830 Kč.
n Rada města Hořovice neschvaluje 
poskytnutí individuálních účelo-
vých dotací z rozpočtu města Ho-
řovice v roce 2021, a to ve výši 4.000 
Kč pro Myslivecký spolek Podluhy, 
a ve výši 15.000 Kč pro Český svaz 
včelařů Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství v roz-
sahu cca 24 m2 společnosti Mon-
tana Grill, IČO: 04591712, a to na 
Palackého náměstí před tamní re-
staurací této společnosti na období 
červen až srpen daného kalendářní-
ho roku. Účelem záboru je umístění 
venkovního posezení pro zákazníky 
restaurace. Poplatek za zábor veřej-
ného prostranství bude zpoplatněn 
dle příslušné vyhlášky města.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je poskytnutí individuální účelové 

dotace z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2021, a to pro Společenství 
vlastníků jednotek Anýžova 94-95 
za účelem vybudování tamního ka-
merového systému na ochranu ma-
jetku tohoto společenství.
n Rada města Hořovice uděluje 
Městskému kulturnímu centru Ho-
řovice souhlas s podáním žádosti 
o dotaci ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek, tema-
tické zadání Podpora kultury, na 5. 
ročník akce „Hořovické kulturní léto 
2021“ ve výši 100.000, - Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku s ná-
zvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstruk-
ce 2 učeben a 2 kabinetů“ zadávanou 
dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zá-
sad pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu pro veřejného zada-
vatele, v platném znění. Do komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise jsou tímto radou jmenování 
následující členové, resp. i jejich ná-
hradníci v tomto složení: členové – 
Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš Trojan, 
MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 
1. náhradník Mgr. Martin Komínek, 
2. náhradník Ing. David Grunt, 3. 
náhradník Bc. Michal Hasman, 
MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh, pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
„Zpracování energetické koncepce 
s akcentací na problematiku OZE 
a využití alternativních energetic-
kých zdrojů v dopadech nejen na 
rozvoj společnosti Hořovická Tep-
lárenská, s.r.o.“ zadávanou dle vnitř-
ního předpisu č. 3/2016, zásad pro 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pro veřejného zadavatele, 
v platném znění. Do komise pro ote-
vírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise jsou 
tímto radou jmenování následují-
cí členové, resp. i jejich náhradníci 
v tomto složení: členové – Bc. Mi-
chal Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, 
MPA, Ing. David Grunt, náhradní-
ci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. 
náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. 
náhradník Ing. Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Fon-
du prevence Středočeského kraje, 
tematické zadání Prevence krimi-
nality, a to na rozšíření stávajícího 
kamerového dohlížecího systému 
v Hořovicích o jednu kameru v ulici 
Valdecká.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti z Programu 2021 

pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu sportu a volného času 
v rámci Tematického zadání „Pod-
pora sportovních a volnočasových 
aktivit – investiční podpora“ na 
projekt Herní prvky na dětských 
hřištích v Hořovicích s minimální 
finanční spoluúčastí města 30 % 
z celkových uznatelných nákladů 
projektu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh pro veřejnou za-
kázku s názvem „1. ZŠ Hořovice – 
dodávka a montáž klimatizačního 
zařízení“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro za-
dávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pro veřejného zadavatele, 
v platném znění. Do komise pro ote-
vírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise jsou 
tímto radou jmenování následují-
cí členové, resp. i jejich náhradníci 

v tomto složení: členové – Mgr. Ra-
dek Šumera, Bc. Aleš Trojan, MPA, 
Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. ná-
hradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 
2. náhradník Ing. David Grunt, 3. 
náhradník Ing. Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice vyhovuje 
žádosti Linky bezpečí, z.s. a schva-
luje žádost o pokračování podpory 
pro tuto organizaci ve výši 3.000,– 
Kč. Rada města Hořovice zároveň 
schvaluje znění příslušné veřejno-
právní smlouvy a pověřuje starostu 
města k jejímu podpisu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím pozůstalosti nepatrné 
hodnoty od zůstavitele, kterému 
Město Hořovice vypravilo sociální 
pohřeb.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
změnou rozpočtu v rámci organiza-
ce 1. ZŠ Hořovice. Změna spočívá 
v přesunu finančních prostředků 
ve výši Kč 1 500 000,– z rezervního 
fondu do fondu investičního.

Městská policie Hořovice

8 8. 4. 2021 v 12:08 bylo na tís-
ňovou linku Městské Policie Ho-
řovice oznámeno, že na ubytovně 
v ulici Fügnerova někdo z jedno-
ho bytu volá o pomoc. Na místo 
se dostavili strážníci společně 
s hlídkou PČR. Hlídky na místě 
celou situaci zklidnily a zjistily, že 
šlo o vyřizování osobních sporů 
mezi ubytovanými, kdy při tom-
to došlo i ke škodě na vybavení 
ubytovny. Celou věc si na místě 
převzala PČR k dořešení.
8 14. 4. 2021 ve 21:49 strážníci 
Městské policie Hořovice nalezli 
muže na autobusovém nádraží 
v Hořovicích, který si způsobil 
zranění na hlavě. Strážníci přivo-
lali ZZS a do jejího příjezdu mu 
poskytli první pomoc.
8 18. 4. 2021 v 13:30 byla hlíd-
ka Městské policie požádána 
o prověření oznámení od OO 
PČR Hořovice. Na sídlišti Viš-
ňová měly být u jednoho z vozi-
del zapomenuty klíče v zámku. 
Strážníci vozidlo nalezli a zjistili 
majitele, který si vozidlo zkont-
roloval.
8 22. 4. 2021 ve 20:52 byla hlídka 
MP Hořovice požádána o sou-
činnost operačním důstojníkem 
PČR po oznámení, že v ulici Ná-
dražní v Hořovicích má pravdě-
podobně docházet k vraždě, a že 
údajně je na místě velké množ-
ství krve. Když strážníci i policis-
té ČR dorazili na uvedené místo, 

zjistili zde několik osob cizí státní 
příslušnosti, kterým se pouze vy-
lil kečup do batohu, a na místě se 
ho snažili uklidit.
8 23. 4. 2021 v 18:19 bylo na 
tísňovou linku Městské policie 
oznámeno, že v bytovém domě 
v ulici Palachova v Hořovicích 
někdo rozbil zvonky u domu. 
Strážníci se dostavili na mís-
to, kde zjistili svědky události 
a pravděpodobného pachatele. 
Celou věc řádně zadokumento-
vali a předali příslušnému správ-
nímu orgánu k dořešení.
8 23. 4. 2021 v 19:50 přijala 
hlídka Městské policie Hořo-
vice oznámení o tom, že v ulici 
Pražská má muž záměrně vbíhat 
pod projíždějící vozidla. Na mís-
to vyjela hlídka MP, která muže 
na daném místě nalezla. Stráž-
níci muže upozornili na jeho 
nevhodné chování. Ten se jim 
odvděčil sprostými nadávkami 
a fyzickým napadením jedno-
ho z nich. Hlídka byla nucena 
použít donucovací prostředky 
a muže spoutat. Celou věc byla 
následně předána PČR.
8 27. 4. 2021 v 16:00 kontaktova-
li MP Hořovice z prodejny v ulici 
Vrbnovská, že mají podezření na 
zloděje. Strážníci na místě zjistili 
muže, který se ke krádeži přiznal. 
Hlídka proto krádež vyřešila na 
místě příkazem.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
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informace

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

Spojovatelka: tel.: 311 545 301, fax: 311 545 313

e-podatelna@mesto-horovice.cz

identifikátor datové schránky: yjmbxfn

Odbor kanceláře tajemníka

sekretářka 311 545 302

tajemník 311 545 304

starosta 311 545 303

místostarosta 311 545 321

Odbor vnitřních věcí a právní

zástupce vedoucí odboru 311 545 314

matrika 311 545 306

občanské průkazy 311 545 351

cestovní doklady 311 545 352

Odbor technický a dopravní

vedoucí odboru 311 545 322

údržba, zeleň 311 545 318

evidence řidičů 311 545 346

evidence vozidel 311 545 347, 349

Odbor výstavby a životního prostředí

vedoucí odboru 311 545 324

stavební úřad 311 545 311, 310, 320, 378

úřad územního plánování 311 545 372, 381

památková péče 311 545 377

životní prostředí

odpadové hospodářství 311 545 329

vodní hospodářství 311 545 316, 398

ochrana krajiny 311 545 328

lesy, rybářství 311 545 326

Odbor finanční

vedoucí odboru 311 545 314

místní poplatky 311 545 312, 332

Odbor organizační a obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru 311 545 336

registrace živností 311 545 369, 359

Czechpoint 311 545 373

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

vedoucí odboru 311 545 339, 778 471 952

OSPOD 311 545 340, 343, 344

kurátor pro dospělé 311 545 338

bytová problematika 311 545 357

školství 311 545 331

Více na www.mesto-horovice.eu

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 4. do 15. 5. 2021 ha-
siči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 42 událostem, z toho 
k 8 požárům, k 13 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, ke 14 dopravním 
nehodám, 3x k události typu 
únik nebezpečných látek. Ve 
čtyřech případech šlo o planý 
poplach, poruchu EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnic-
kou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zranění 
10 osob a 2 osoby byly přímo 
zachráněny.
8 16. 4. v 10:59 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice a Beroun spo-
lečně s jednotkou SDH obce 
Komárov a Žebrák vyslána 
k požáru střechy slévárny Bu-
zuluku Komárov. Po provede-
ném průzkumu byl zjištěn po-
žár menšího rozsahu, který byl 
lokalizován 4 vodními proudy 
v dýchací technice. Následně 
byla rozebrána konstrukce stře-
chy a dohašena skrytá ohniska.
8 29. 4. v odpoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovi-
ce, Příbram a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Jince, 
Ohrazenice, Obecnice a Hosto-

mice vyslána k požáru lesního 
porostu do CHKO Brdy vševoj-
sková střelnice Brda. Na místě 
již zasahovala vojenská hasičská 
jednotka. Rozloha požáru cca 5 
ha, byla postupně likvidována 
pomocí 8 vodních proudů s na-
sazením speciální zodolněné 
cisterny záchranného útvaru 
Zbiroh. Hasební voda byla na 
místo události dovážena pomo-
cí cisteren z rybníka Velcí.
8 1. 5. v 09:47 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obce Komá-
rov vyslána k požáru skládky 
komunálního odpadu do obce 
Hořovice. Na místě zjištěno 
plamenné hoření, které bylo li-
kvidováno pomocí 2 vodních 
proudů a speciálně zapichova-
cích hřebů. Následně bylo místo 
překryto inertním materiálem.
8 10. 5. v odpoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovi-
ce a Beroun vyslána k dopravní 
nehodě kamionu na dálnici D 
5 28 km směr Praha. Kamion 
se nacházel na kolech ve stře-
dových svodidlech, s větším 
únikem PHM vlivem proražené 
nádrže. Nehoda byla bez zraně-
ní. Hasiči zajistili místo události, 
provedli protipožární opatření, 
zasypali unikající PHM a od-
čerpali zbytek PHM.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Chcete si vyzkoušet, jakou máte paměť? 
Přijďte do Podpůrného centra Včera!

Máte pocit, že vám paměť neslouží tak, jako dříve? Častěji zapomínáte, 
stane se, že vám vypadnou i důležité věci a potom si je nemůžete vybavit? 
Většina z nás chodí na pravidelné preventivní kontroly k lékaři, který sle-
duje naše zdraví. Je však ironické, že na paměť pamatuje málokdo.

Nyní Vám nabízíme možnost nechat si paměť otestovat. Stačí si vy-
šetřit chvilku času a zajít do Kavárny Včera v Hořovicích, k níž patří 
i Podpůrné centrum. A jak testování probíhá? Pod vedením našich pro-
školených pracovníků vyplníte jednoduchý test paměti, vyvinutý prof. 
MUDr. Alešem Bartošem, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. 
Tento nově sestavený test Vám nezabere více než deset minut a ihned po 
skončení zjistíte výsledek. Unikátně navržené testy dokáží otestovat jak 
krátkodobou, tak dlouhodobou paměť a jsou velmi účinné.

Proč bychom si měli testovat paměť? Je dobré zjistit, zda se jedná o běž-
né zapomínání způsobené např. stresem, nebo jde o závažnější zdravotní 
problém. Vážné poruchy paměti je třeba začít řešit co nejdříve, protože 
včasná léčba dokáže projevy onemocnění zmírnit nebo zpomalit. Testová-
ní se nemusíte obávat, lze ho provést i anonymně a je zcela zdarma.

Pokud ještě váháte, nebojte se zatelefonovat a podrobněji se informovat. 
A pokud si chcete rovnou domluvit termín, volejte na číslo 724 076 964. Tě-
šíme se na viděnou!
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MĚSTSKÁ POLICIE HOŘOVICE
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ
Městská policie Hořovice přijme do svých řad nového strážníka. Nábor probíhá od 16. 12. 2020 a nového zájemce o tuto službu obča-
nům uvítáme. Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru „strážník“ (§ 4 a násl., zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o obecní policii):

Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:
n občanství ČR n věk minimálně 21 let n ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší n tělesná a zdravotní způsobilost n bezúhonnost (§ 4a 
zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce) n spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čestným 
prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) n řidičský průkaz skupiny B n tělesná a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické způsobi-
losti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.

Výhodou uchazeče o práci strážníka je:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problé-
mů n dobrá znalost práce na PC n znalost cizího jazyka výhodou n zbrojní průkaz výhodou n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě 
nebo samosprávě výhodou n platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

Uchazeč o práci strážníka předloží:
n vyplněnou žádost o přijetí do pracovního poměru n vyplněný Osobní dotazník n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n výpis z rejs-
tříku trestů, ne starší tří měsíců n čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle 
požadavků ze zákona o obecní policii. Odkaz níže n bezúhonnost n spolehlivost

Přijímací řízení
Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Hořovicích obsahuje:
1. personální část – vyplnění a zaslání žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku
2. pohovor – po vyhodnocení dotazníků jsou vybraní uchazeči kontaktováni a je s nimi sjednána schůzka na pohovor (v opačném případě výběrové řízení pro 
uchazeče končí), uchazeč zároveň doloží ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, čestné prohlášení dle 
§ 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle požadavků ze zákona o obecní policii (bezúhonnost, spolehlivost)
3. zdravotní část (psychologické vyšetření – hradí uchazeč, lékařská prohlídka), fyzické prověření uchazeče

Uchazeč, splňující všechny uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor, následně v užším výběru absolvuje fyzické testy, psychologické testy a podrobí se 
kompletnímu lékařskému vyšetření, které si hradí uchazeč sám a v případě přijetí do pracovního poměru, budou zaměstnavatelem tyto náklady uhrazeny.
Fyzické testy – cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností
a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné zdatnosti, která se hodnotí v kategoriích 
„splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí.
Testy zahrnují: n Člunkový běh 4x10 m n Klik vzpor ležmo (opakovaně) n Běh na 1000 m n Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.

Lékařské vyšetření obsahuje celkové posouzení zdravotního stavu v souladu s Vyhláškou č.444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, 
čekatele a strážníka obecní policie, ve znění pozdějších předpisů, provedené u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby pro Městskou policii Hořovice.
Rekvalifikační kurz - Po přijetí do pracovního poměru strážník čekatel, na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření, následuje 10týdenní rekva-
lifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení si potřebných právních předpisů a prvků sebeobrany. 
Uchazeč též získá zbrojní průkaz. Vlastní teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí MV ČR (aktuální zkušební otázky jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz). Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, 
jenž je povinným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jejich dosavadním zaměst-
navatelem
n Přijímací řízení Městské policie v Hořovicích je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá žádný občan právní nárok,
n uchazeč, ale i Městská policie v Hořovicích mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat,
n konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují,
n veškeré náklady spojené s výběrovým řízením si hradí uchazeč, pokud bude uchazeč přijat na post strážníka, tyto náklady mu budou proplaceny v plné výši.

Pracovní poměr:
Pracovní poměr je sjednáván na pracovní pozici strážník – čekatel, s 3měsíční zkušební dobou, s následnou možností (po splnění všech podmínek) uzavření 
pracovního poměru na pozici strážník.

Platové podmínky:
Výše platu je dána zařazením do platové třídy podle Nařízení vlády č. 399/2017Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších před-
pisů a dále dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Ve výši platu je, kromě stanoveného základního platu, zohledňována započitatelná praxe a rovněž některé příplatky (rizikovost, směnnost, osobní příplatek, 
so + ne, svátky, noční směny, přesčasy).
Dále nabízíme stravenky v hodnotě 120,– Kč, zvýhodněné platové podmínky, 4 dny zdravotního a sociálního volna („sick day“), možnost příspěvku na pen-
zijní připojištění, odchodné po splnění podmínek dle par. 8a zákona o obecní policii.

V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Městské policie 
Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz.
Další případné dotazy můžete směřovat na: velitelka městské policie:
Bc. Světla Dardová, tel.: 311 545 382, e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz
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V termínu od 8. do 
10. června 2021 se konají 
v Základní umělecké škole 
(ZUŠ) Josefa Slavíka Hořovice 
přijímací talentové zkoušky 
do hudebního, tanečního 
a výtvarného oboru.

Již od roku 1949 nabízí naše 
škola dětem a mladým lidem 
možnost seznámit se s uměním. 
I letos otevíráme dveře pro nové 
zájemce ve věku od 5 do 18 let. 
Letošní školní rok jsme se poprali 
s distanční výukou a jsme připra-
veni na případný další přesun vý-
uky do online prostředí.

V hudebním oboru vyučujeme 
hru na housle, akordeon, kytaru, 
zobcovou a příčnou flétnu, kla-
rinet, saxofon, trubku, lesní roh, 

klavír, keyboard, sólový, komorní 
a sborový zpěv. Mladší žáci se kro-
mě svého nástroje věnují hudeb-
ní teorii a zpěvu. Starší žáci pak 
účinkují především v komorních 
souborech školy, pěveckém sbo-
ru ZVONEK, v kapele HORband 
nebo v souborech komorních zpě-
váků.

Ve výtvarném oboru se věnu-
jeme plošné a prostorové tvorbě - 
malba, kresba, prostorové objekty, 
modelovaná grafika. Děti se učí 
různým výtvarným a grafickým 
technikám. V průběhu roku po-
řádáme výstavy, soutěže a další 
příležitostné akce. Starší žáky cíle-
ně připravujeme ke zkouškám na 
umělecké školy.

U žáků tanečního oboru se za-
měřujeme na zvládnutí klasických 
tanečních technik, scénickému 
a lidovému tanci.

Mladší žáci se seznamují se 
základním držením a orientací 
v prostoru, prací ve skupině, roz-
víjení pohybové fantazie. Pod-
poruje se hudebnost a přirozený 
dětský projev. Výuka starších se 
pak programově dělí na jednotlivé 
předměty - zaměření tance. Zde se 

Základní umělecká škola pořádá talentové zkoušky
n ZUŠ Distanční výuka - Taneční obor. Foto: pí uč. Vendula Dědová

propracovávají choreografie, tvoří 
vystoupení, starší žáci pak dostá-
vají prostor pro vlastní tvorbu.

Na talentové zkoušky se mů-
žete přihlásit na konkrétní den 
a hodinu, a to na www.izus.cz/

prihlaska_do_zus/.Více informací 
najdete na stránkách www.zus-ho-
rovice.cz, nebo na tel. 311 512 036, 
emailu skola@zus-horovice.cz.
BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ 

Josefa Slavíka Hořovice

n ZUŠ Houslisté v karanténě. Foto: pí uč. Eliška Chaloupková

JAROSLAV HÜBNER
Před dvaceti lety zemřel zakládající ředitel Základní umělecké školy Josefa 

Slavíka Hořovice Jaroslav Hübner (12. května 1924 – 10. června 2001).
Městský hudební ústav Josefa Slavíka v Hořovicích, nyní Základní umě-

lecká škola Josefa Slavíka Hořovice, byl ustanoven 1. září 1949. Zakládají-
cím ředitelem se stal tehdy pětadvacetiletý rodák z Bystřice pod Hostýnem 
Jaroslav Hübner. Vyučování v prvním školním roce 1949-1950 probíhalo 
z části v areálu hořovického zámku, který byl v roce 1945 na základě de-
kretu č.7 vydaného prezidentem republiky Edvardem Benešem zestátněn, 
a z části v budově hořovického gymnázia. Mladý ředitel kromě vedení 
ústavu vyučoval přípravné hudební výchově, hudební nauce a hře na kla-
vír, a na gymnáziu hudební výchovu a sborový zpěv. O 161 žáků školy teh-
dy pečovalo dalších sedm pedagogů. Dagmar Kolmanová, Blanka Hübne-
rová a Hedvika Fikartová učily hře na klavír, František Halama a Kliment 
Matějka vyučovali hře na housle a Vladimír Krejčí hře na dechové nástro-
je. Absolvent hudební a dramatické konzervatoře v Brně Jaroslav Hübner 
se však v Hořovicích zdržel pouze rok. Nejprve odchází učit do Milevska, 
v roce 1952 působí v Brně jako umělecký vedoucí Fučíkova souboru písní 
a tanců, až v roce 1955 zakotvil v Hradci Králové, kde byl dramaturgem 
a dirigentem Krajského oblastního divadla, dnes Klicperova. Založil ko-
morní divadelní orchestr, komponoval scénickou hudbu a spolupracoval 
s dalšími divadelními scénami (Východočeské divadlo Pardubice, Severo-
moravské divadlo Šumperk, Státní divadlo Brno, Studio poezie a hudby 
Hradec Králové, aj.) V letech stihl být také 1969 – 1971 dramaturgem Vý-
chodočeského státního komorního orchestru Pardubice.

V červenci 1968 byl zvolen poslancem České národní rady, funkci vyko-
nával však jen od 1. ledna 1969 do vynucené rezignace v listopadu téhož 
roku. V době normalizace mu byla výrazně omezena jeho profesní činnost. 
Věnoval se proto pedagogické práci v hudebních školách v Chlumci nad 
Cidlinou a v Seči. Spolupracoval s královéhradeckým rozhlasem a s někte-
rými skupinami; zásadně ovlivnil repertoárové zaměření skupiny Kantoři. 
Byl uznávaným hudebním publicistou, autorem řady recenzí, kritik a teo-
retických statí. Vedle komorní hudby a vokálních kompozic vytvořil přes 
padesát scénických hudeb a rozhlasových her (Dobrodružství Hucka Finna 
či zakázaná Konfrontace). Od roku 1990 až do konce svého života byl dra-
maturgem Filharmonie Hradec Králové.

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, umělecko vzdělávací 
instituce s dlouholetou tradicí, vstoupí 1. září 2021 do dalšího, již dvaase-
dmdesátého, školního roku. Talentové přijímací zkoušky ke studiu všech 
vyučovaných oborů se konají od 7. do 11. června 2021. Pamětníci počátků 
hudebního školství v Hořovicích mohou se svými vzpomínkami či artefak-
ty navštívit ředitelnu v hlavní budově na Palackého náměstí, dříve františ-
kánském klášteře, kde škola sídlí od roku 1950.

n ZUŠ Kalendáře k 70.výročí školy. Foto: pí uč. Barbora Albrechtová
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Téma obtížnosti online výuky 
pro žáky, učitele, rodiče by už vyda-
la na nějakou odbornou publikaci. 
O její náročnosti není pochyb. Jak 
dlouho jí budeme muset ještě čelit, 
nikdo netuší. Děti, učitelé, rodiče 
se setkávají s typem výuky, který 
je nový a náročný pro všechny. 
Během několika měsíců jsme se 
všichni zdokonalili v nejrůznějších 
výukových aplikacích. A právě jed-
nu z nich jsme využili pro projekt 
s názvem Škola sobě, přátelství tobě.

Tento projekt v sobě zahrnuje 
tak základní, obyčejnou a nepostra-
datelnou věc, kterou není nic jiného 
než nezištné kamarádství mezi dět-
mi. Samota nesvědčí nikomu, natož 
dětem. Právě ony, které jsou obvyk-
le denně v kontaktu s jinými dětmi, 
spolužáky, kamarády z „lidušky“ či 
sportovního oddílu, v dnešní době 
trpí samotou možná i nejvíce. Ro-
diče musí chodit do práce, děti jsou 
doma samy a často čelí samotě, 
bojují s nudou. Naše škola přišla 
s nápadem, jak volný čas a nudu 
alespoň částečně vyřešit.

Vznikla nabídka starších spolu-
žáků směřovaná k jejich mladším 
kamarádům, jak zahnat nudu, jak 
jim pomoci s úkoly, jak jim alespoň 

částečně nahradit zájmový kroužek. 
Děti, zpravidla ve dvojicích, využí-
vají výukovou aplikaci pro trávení 
volného času. Scházejí se odpoledne 
po vyučování, doba schůzky záleží 
na samotných dětech. Dvouhodi-
nové schůzky nebývají výjimkou. 
A co vlastně naše děti dělají? Svým 
mladším spolužákům pomáhají 
s učením, četbou, hrají s nimi nej-
různější hry, malují si, povídají si. 
Jednoduše řečeno, dělají to, co zrov-
na naši malí mají na srdci, ale pře-
devším jim ukazují, že i v nelehké 
situaci se dá zažít něco pěkného.

Nikola Škroudová, 1 ZŠ Hořovice

Škola sobě, přátelství tobě

Žáci ZUŠ a Česko, zpívej!
Mladší žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 

a pěvecké třídy Květuše Ernestové Kateřina Labská a Martin Jirák spolu se 
zkušenými pěvci Pavlínou Vokáčovou, Erikou Řechtáčkovou, Klárou Štoch-
lovou, Veronikou Slavíkovou, Ilonou Žílovou a Filipem Strejcem přispěli 
svými hlasy do unikátního projektu Unie českých pěveckých sborů ČES-
KO, ZPÍVEJ! Benefiční, více než dvouhodinový online maraton českých 
pěveckých sborů, ve kterém vedle 28 videoklipů českých sborových těles 
zazněl také speciálně pro tento pořad hořovickými pěvci společně s členy 
sborů Bohemiachor, Choirchestra, Imbus, K- dur Kuřim a Subito distančně 
nazpívaný jarní jazzový kánon Spring, spring, spring Thomase Gumme-
ssona, byl vysílán 6. května 2021 od 18 hodin živě z jazzklubu U Staré paní 
Jazz & Cocktail Club v Praze. Moderátory koncertu byli herečka, zpěvačka 
a ambasadorka Nadačního fondu VRBA Berenika Kohoutová a český oper-
ní pěvec Adam Plachetka. Mezi hosty se objevila zpěvačka Petra Černocká, 
Petra Glosr Cvrkalová, Martina Kneiflová a další. Architektem večera byl 
dirigent Lukáš Prchal. Během koncertu měli diváci možnost podpořit Na-
dační fond VRBA, který pomáhá ovdovělým rodinám.
reportáž České televize
https://www.facebook.com/CeskeSbory/videos/2753950784902957
ČESKO ZPÍVEJ!
www.youtube.com/watch?v=53gF6XikKW8, SPRING na cca 1:04:30

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
 

přihlášení přes interaktivní přihlášku – zveřejníme před zápisem na 
našem webu a facebooku 

 
 

VYUČUJEME HUDEBNÍ A LIT. – DRAM. OBOR: 
 klavír, zobcová a příčná flétna, trubka, kytara, klarinet, saxofon, 

akordeon, housle, zpěv, herectví 
 přípravné studium pro děti od 5 let 

 

 

ZUŠ Jakuba Jana Ryby 
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince organizuje: 

Informace: Pavel Hrubý na tel. 606 947 010, email cesruaisy@seznam.cz, zusjince.webnode.cz; 
https://www.facebook.com/ZUSJJRyby.pobockaJince/ 

Žáci ZUŠ se zúčastnili projektu Dětská óda na radost
Mladší žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové 

Nicol Racková, Kateřina Labská a Martin Jirák se zapojili do projektu hudební pedagožky a skladatelky Marie 
Sommerové Dětská Óda na radost. Pod křídly celostátního festivalu ZUŠ 
OPEN a Nadace Magdalény Kožené zazněla 04. 05. 2021 v 9 hodin její úpra-
va ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie v inter-
pretaci 130 žáků základních uměleckých škol z České a Slovenské republiky 
a symbolicky, jako hudební poselství, zahájila letošní V. ročník uměleckého 
happeningu.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3UgRTOctTM, https://www.zusopen.
cz/aktuality/s-odou-na-radost-zahajujeme-v-rocnik-festivalu/, https://www.
facebook.com/irena.houkalova/posts/10222368138571329, https://www.zu-
sopen.cz/. Přejeme příjemný hudební zážitek.

ZUŠ Hořovice

Mladší žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké  třídy 
Květuše Ernestové Nicol Racková, Kateřina Labská a Martin Jirák se zapojili do projektu 
hudební pedagožky a skladatelky Marie Sommerové Dětská Óda na radost. Pod křídly 
celostátního festivalu ZUŠ OPEN a Nadace Magdalény Kožené zazněla 04.05.2021 v 9 hodin 
její úprava ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie v interpretaci 130 
žáků základních uměleckých škol z České a Slovenské republiky a symbolicky, jako hudební 
poselství, zahájila letošní V. ročník uměleckého happeningu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3UgRTOctTM 
https://www.zusopen.cz/aktuality/s-odou-na-radost-zahajujeme-v-rocnik-festivalu/ 
https://www.facebook.com/irena.houkalova/posts/10222368138571329 
https://www.zusopen.cz/ 
 
Přejeme příjemný hudební zážitek. 
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70 let! To už je číslo, které si 
zaslouží obdiv. V 70 letech už má 
člověk „něco za sebou“. Jsou to 
léta zkušeností, praxe, zážitků, 
vzpomínek. Tak je to i s naší ško-
lou. Když si budete prohlížet fo-
tografie, pročítat kroniky, zjistíte, 
kolik jsme toho v ní zažili. Nebyly 
to vždy jen dny plné smíchu a ra-
dosti. Našly se i okamžiky, kdy 
nám ukápla slzička bolesti, zkla-
mání, vyčerpání. Ale těch vese-
lých chvil bylo naštěstí více. Zís-
kali jsme nové vědomosti, naučili 
se nové věci, projeli a prošli jsme 
spolu spoustu krásných míst 
v rámci výletů a exkurzí. Přivezli 
jsme si mnoho medailí ze spor-
tovních utkání a soutěží. Vyrobili 
jsme výrobky, na které jsme po 
zásluze pyšní. Účastnili jsme se 
různých aktivit, besed, projektů. 
Z naší školy odešla spousta dětí, 
dnes už dospěláků, babiček a dě-
dečků, kteří se vyučili řemeslům, 
a dodnes dělají naší škole dobré 
jméno.

V naší škole se vystřídalo 
mnoho žáků, hodně učitelů 
a správních zaměstnanců… 
Vyjmenovat všechny by určitě 
vydalo na samostatnou knihu. 
Dovolte mi proto, abych zde 
zmínila alespoň některé z nich. 
V úplných začátcích stáli ředi-
telé: Vlasta Březinová, Antonín 
Kebert, Marie Hassmanová. 
Můžeme s klidným srdcem 
říci, že právě oni jsou těmi prů-
kopníky, kteří svůj čas a úsilí 
věnovali dětem, které nedosta-
ly do vínku tolik nadání, tolik 
schopností, aby stačily ostatním 
dětem. V roce 1972 se ředitel-

kou stává paní Marie Bártová, 
po ní roku 1990 paní Eva Horá-
ková. Tu následuje v roce 2002 
Jarmila Pánková a roku 2008 
Martina Štochlová, která je ře-
ditelkou školy dodnes.

S naší školou se pojí spousta 
nezapomenutelných jmen. Jsou 
to kantoři, kteří přinášeli den-
ně žákům nejen vědomosti, ale 
i kus sebe. A tento kousek zů-
stal jak v hlavách a duších dětí, 
ale i v srdcích kolegů a stěnách 
školy. Vzpomeňme tedy ales-
poň na dva z nich, kteří se do 
naší školy už podívat nemohou. 
Jedním z nich byl pan učitel 
Karel Prynych, který byl velmi 
precizní a pracovitý. Jeho nápa-
dy na pracovní výchovu využí-
váme dodnes. A v neposlední 
řadě je to ten, který tu svoji sto-
pu vryl hodně hluboko - Václav 
Štochl. Dá se říci, že jeho tvář, 
dlaně, mysl, moudrost, vtip, dů-
myslnost, nadšení, zapálenost, 
sportovního ducha, kamarád-
ství, umění podržet a pomoci 
druhým, dobré srdce… vidíme 
v naší škole všude a stále.

Dnes má naše škola 34 
žáků a 11 pedagogů. Je nás sice 
méně, ale žijeme dál a budeme 
dělat vše proto, aby dobré jmé-
no „Speciální základní školy“ 
nezůstalo nikdy jen ve vzpo-
mínkách.

Plánovaný den otevřených 
dveří u příležitosti oslav 70 vý-
ročí založení školy se z důvodu 
epidemiologických omezení 
přesouvá na podzim roku 2021.
Za ZŠ Hořovice, příspěvkovou 
organizaci Marie Chadrabová

Základní škola Hořovice, Sv. Čecha 455

Slavíme 70 let

Muzejní noc na Starém zámku
V pátek 25. června se opět otevřou pro návštěvníky brány Starého 

zámku v Hořovicích ve večerních hodinách v rámci již tradiční akce 
pořádané Asociací muzeí a galerií AMG.

Letošní muzejní noc začíná v 18 hodin a kromě stálé regionální ex-
pozice bude možné si prohlédnout i tematickou výstavu „Harmoniky 
Kebrdle – Delicia Hořovice“, která přibližuje stoletou tradici výroby 
těchto hudebních nástrojů v našem městě. Těšit se můžete i na prezen-
taci hvězdářů ze Žebráka o zajímavých nebeských úkazech, astronomic-
kých objevech a na pozorování noční oblohy. Otevřena zájemcům bude 
též městská galerie MKC Hořovice s aktuální výstavou ilustrátora a ma-
líře Václava Karla. Na nádvoří vystoupí v podvečer divadelní soubor Za 
vodou z Čenkova s představením pro malé i velké „Sněhurka a trpaslí-
ci“.Vstupné na akci je symbolické ve výši 1,– Kč, areál Starého zámku 
a expozice budou přístupny do 22 hodin. Srdečně zveme.

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace 
Sv. Čecha 455, 268 01 Hořovice 
SLAVÍME 70 LET 
70 let! To už je číslo, které si zaslouží obdiv. V 70 letech už má člověk „něco za sebou“. Jsou to léta zkušeností, praxe, zážitků, vzpomínek. 
Tak je to i s naší školou. Když si budete prohlížet fotografie, pročítat kroniky, zjistíte, kolik jsme toho v ní zažili. Nebyly to vždy jen dny 
plné smíchu a radosti. Našly se i okamžiky, kdy nám ukápla slzička bolesti, zklamání, vyčerpání. Ale těch veselých chvil bylo naštěstí více. 
Získali jsme nové vědomosti, naučili se nové věci, projeli a prošli jsme spolu spoustu krásných míst v rámci výletů a exkurzí. Přivezli jsme si 
mnoho medailí ze sportovních utkání a soutěží. Vyrobili jsme výrobky, na které jsme po zásluze pyšní. Účastnili jsme se různých aktivit, 
besed, projektů. Z naší školy odešla spousta dětí, dnes už dospěláků, babiček a dědečků, kteří se vyučili řemeslům, a dodnes dělají naší škole 
dobré jméno.  
V naší škole se vystřídalo mnoho žáků, hodně učitelů a správních zaměstnanců… Vyjmenovat všechny by určitě vydalo na samostatnou 
knihu.  Dovolte mi proto, abych zde zmínila alespoň některé z nich. V úplných začátcích stáli ředitelé:  Vlasta Březinová, Antonín Kebert, 
Marie Hassmanová. Můžeme s klidným srdcem říci, že právě oni jsou těmi průkopníky, kteří svůj čas a úsilí věnovali dětem, které nedostaly 
do vínku tolik nadání, tolik schopností, aby stačily ostatním dětem.   V roce 1972 se ředitelkou stává paní Marie Bártová, po ní roku 1990 
paní Eva Horáková. Tu následuje v roce 2002 Jarmila Pánková a roku 2008 Martina Štochlová, která je ředitelkou školy dodnes.  
S naší školou se pojí spousta nezapomenutelných jmen. Jsou to kantoři, kteří přinášeli denně žákům nejen vědomosti, ale i kus sebe. A tento 
kousek zůstal jak v hlavách a duších dětí, ale i v srdcích kolegů a stěnách školy. Vzpomeňme tedy alespoň na dva z nich, kteří se do naší 
školy už podívat nemohou. Jedním z nich byl pan učitel Karel Prynych, který byl velmi precizní a pracovitý. Jeho nápady na pracovní 
výchovu využíváme dodnes. A v neposlední řadě je to ten, který tu svojí stopu vryl hodně hluboko - Václav Štochl. Dá se říci, že jeho tvář, 
dlaně, mysl, moudrost, vtip, důmyslnost, nadšení, zapálenost, sportovního ducha, kamarádství, umění podržet a pomoci druhým,   dobré 
srdce … vidíme v naší škole všude a stále.  
Dnes má naše škola 34 žáků a 11 pedagogů. Je nás sice méně, ale žijeme dál a budeme dělat vše proto, aby dobré jméno „Speciální základní 
školy“ nezůstalo nikdy jen ve vzpomínkách.  
 
Plánovaný den otevřených dveří u příležitosti oslav 70 výročí založení školy se z důvodu epidemiologických omezení přesouvá na podzim 
roku 2021.  
 
Za ZŠ Hořovice, příspěvkovou organizaci 
Marie Chadrabová 

Letní kino na kolečkách
opět zavítá do Hořovic!

Pokud jste fanoušky filmu a li-
bujete si v letním počasí, máme 
pro Vás skvělou zprávu! Ke sledo-
vání filmů pod širým nebem Vás 
totiž zve Městské kulturní cent-
rum Hořovice, společně s putov-
ním Kinem na kolečkách, které 
dorazí na zahradu Společenského 
domu, jako každý rok, s kultur-
ním zážitkem v nebývalé atmo-
sféře a to hned s několika snímky. 
Organizátoři pro následující sezó-
nu připravují zajímavý program 
a mezi projednávanými tituli je 
například pohádka „Princezna 
zakletá v čase“, nebo rodinný sní-
mek „Gump - pes, který naučil 
lidi žít“. Na plátno “hořovického 
letňáku” míří opět mnohá filmo-

vá potěšení a my se v jeho hledišti 
setkáme 10. června, 15. července 
a 12. srpna. (změna programu vy-
hrazena - dle vládních opatření)

Poselstvo vévody
Štěpána bavorského

Vévoda Štěpán II. bavorský s ry-
tíři, jezdci a doprovodem vyjede ve 
vší slávě dne 5.  června z  Králova 
Dvora až na Karlštejn! V sobotu se 
vévoda i s družinou zastaví na zám-
ku v Králově Dvoře, poté se odebe-
re do Berouna a na Tetín. V neděli 
6. června se vypraví přes Srbsko až 
na Císařskou louku na Karlštejně. 
Podrobnosti o  akci jsou dostupné 
nawww.pruvodkarlaiv.cz.
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PROGRAM: 

 15:00 – PRŮVOD ŽÁKŮ A PŘÁTEL 
ZUŠ PO JINCÍCH V KOSTÝMECH 

 PANTOMIMA, ŽONGLOVÁNÍ 
A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ POD ŠIRÝM 
NEBEM 

 PREZENTACE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ: 
KLAVÍR, ZOBCOVÁ A PŘÍČNÁ FLÉTNA, 
TRUBKA, KYTARA, KLARINET, 
SAXOFON, AKORDEON, HOUSLE  

 16:00 – VENKOVNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
PRO VEŘEJNOST U PARKOVIŠTĚ PŘI ZŠ 

 DÍLNIČKY PRO DĚTI SPOJENÉ S RYTMEM, 
ZPĚVEM A ŽONGLOVÁNÍM ZA SLADKOU 
ODMĚNU 

 
 

Galerie Starý zámek
Záštita: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice.

Výstava otevřena od 14. 5. 2021, otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hod.

Ukončení výstavy 27. 6. 2021

Výstava bude otevřena v případě možného provozu galerií.

Václav Karel
I L U S T R Á T O R  |  M A L Í Ř  |  G R A F I K
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Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

Vážení čtenáři, fungujeme již ve standardním 
režimu. Opět si můžete vybírat knihy sami, ve 
volném výběru. Je nutné zachovávat platná vlád-
ní nařízení. Počet čtenářů bude dle nařízení regu-
lován. Prosím, věnujte pozornost pokynům pra-
covnic knihovny. Samozřejmě je možné i nadále 
využívat objednání knih předem.
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 5. a 19. 6. 8:00 – 11:00
n Vracení knih je stále možné prostřednictvím 
biblioboxu (šedá skříňka naproti dveřím kni-
hovny). Neobávejte se knihy vhodit :-)!
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE PROVOZ 
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
Od 1. 7. do 31. 8. 2021 půjčujeme ve dnech:
Úterý a čtvrtek 8-11, 12-17
PŘIPRAVUJEME:
n 13. 10. 2021 od 17:30
MILAN ZACHA KUČERA
- ZÁHADY JANTAROVÉ KOMNATY

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

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So + Ne + st. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Vstupenky na neuskutečněná (ale přesunutá) 
jarní i podzimní představení platí i v novém 
termínu. Peníze za zakoupené vstupenky na 
zrušená představení Vám vrátíme v pracovní 
době Infocentra. Je nutné zakoupené vstupenky 
přinést. Můžete-li, informujte se před návštěvou 
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení 
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pochopení!

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhradního termínu. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
HALINA PAWLOWSKÁ
Představení zrušeno bez náhradního termínu. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů bez náhrad-
ního termínu. Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 4TET
29. 9. 2021, od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 590 Kč

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU
n 10. 6. od 21:45
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Filmová pohádka, Letní kino na kolečkách.
n 27. 8. 2021 od 19:00
TRAUTENBERK + ZPUTNIK
PŘIPRAVUJEME:
n 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 30. 9. 2021 od 19:00
ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice, cz
tel.: 604 208 916

PŘIPRAVUJEME:
n 25. 9. 2021 od 21:00
PRAGUE RHYTHM KINGS
n 16. 10. 2021 od 20:00
ROCKSANA
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE

n Knihovna Ivana Slavíka

Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte weby:

mkc-horovice.cz, mesto-horovice.cz a FB.! !

n Informační centrum

n 7. 10. 2021 od 19:00
SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)
n 23. 10. 2021 od 19:30
MIG 21
n 14. nebo 16. 11. 2021 (upřesníme)
8 EUR NA HODINU
n 8. 12. 2021 OD 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
n 14. 12. 2021 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 16. 12. 2021 od 19:00
OLYMPIC
TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky od 3. 9. 2021
Mládež - začátečníci H7, podzim 2020 18:00–
20:00 pokračování kurzu od 24. 9.
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021 20:15–
22:15, 2100 Kč / osoba
Mládež - pokročilí H8
18:00 - 20:00 pokračování od 3. 9.
Jestli to situace dovolí, budou kurzy H7/podzim 
2020 a kurz H8 pokračovat ještě v tomto škol-
ním roce.
Dospělí, pondělky od 20. 9. 2021
Dospělí - středně pokročilí H3, 18:00–19:30
Dospělí - mírně pokročilí H2. 19:30–21:00
Dospělí - začátečníci H1, 21:05–22:35
V ceně je 11 večerů.
Blanka Vášová, www.tanecni.net

4 5. 6. od 13:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
PO HOŘOVICKÝCH ZAHRADÁCH
Dozvíte se nejen historii Evropských zahrad, ale 
poznáte, jak se budovaly zahrady v Hořovicích. 
Sraz ve 13:00 na Palackého náměstí. Vycházka 
bude trvat 2 – 3 hodiny.
Přihlášky na akci přijímá a informace po-
skytuje Marcela Ganna Flídrová na tel. čísle 
603 964 553. Více na www. horovize.cz.

n Spolek Horovize

n Galerie Starý zámek

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n do 27. 6. 2021
VÁCLAV KAREL
Město Hořovice a Městské kulturní centrum 
Vás zvou na výstavu obrazů a ilustrací.
Otevírací doba: Pá, So, Ne 10:00 - 18:00.

4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD Hořovice, cena 395 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
listopad 2021 od 19:30, SD Hořovice, cena 
místenky: 430, 410 a 390 Kč.
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena 
místenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
14. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 350 Kč
4 OLYMPIC
16. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena 
místenek: 690 Kč, 650 a 590 Kč
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 390 Kč
4 PARTIČKA - Improvizační show
14. 3. 2022 od 20:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 550 Kč
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
2022, SD Hořovice, cena místenky: 390 Kč.

ZÁMECKÝ PARK HOŘOVICE
n 30. 6. od 16:00 - 18:00
II. ročník akce
PRINCOVÉ A PRINCEZNY NA ZÁMKU
Akce pro děti a rodiče na závěr školního roku. 
Úkoly pro prince a princezny, pro děti v kostý-
mu malá odměna navíc. Připraven doprovodný 
program. Vstupné 50,– Kč děti, 70,– Kč dospělí.

n Domeček Hořovice

n Nádvoří Starého zámku

n 16. 6. od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
Více na str. 17.
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Starý zámek, Vrbnovská 27, e-mail: horovice@muzeum-beroun.cz

4 V červnu je otevřena stálá regionální expozice denně kromě pondělí v době 9-12 a 12:30 -17 hodin. 
V pátek 11. 6. v 17 hodin slavnostní zahájení sezónní výstavy Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice.

n Muzeum Hořovicka

MUZEUM ZBIROH
4 Zbirožsko v období třicetileté války
Výstava v Městském muzeu Zbiroh potrvá do 
27. 6. 2021. Městské muzeum Zbiroh ve spo-
lupráci s Šermířskou a divadelní společností 
Gladius připravilo výstavu, která představuje 
náš region v souvislosti s historickými udá-
lostmi, jakými bylo dobytí Plzně generálem 
Mansfeldem, bitva na Bílé hoře či tažení švéd-
ských vojsk Zbirožskem. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout repliky chladných a palných 
zbraní, výzbroj a výstroj žoldnéře, ale přede-
vším zde bude poprvé vystaveno několik sbír-
kových předmětů zbirožského muzea, které 
„pamatují třicetiletou válku“.
4 Vačkářův Zbiroh do 30. 6. 2021
Městské muzeum Zbiroh připravilo k 140. 
výročí narození hudebního skladatele Václava 
Vačkáře výstavu věnovanou slavnostem české 
muziky. Festival dechové hudby ve Zbiroze 
vznikl v roce 1994 a konal se vždy posled-
ní víkend v květnu celých 25 let. Výstava ve 
vestibulu muzea připomíná jeho počátky od 
první myšlenky, představuje zajímavé doku-
menty, propagační materiály, novinové články 
a především četné fotografie zachycující nejen 
účinkující, ale i hosty a diváky.

n Zbiroh

4 19. 6. od 9:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“
- LETNÍ SLUNOVRAT – LITHA
Celodenní setkání v kruhu žen v době, kdy 
den je stejně dlouhý jako noc. Je to doba 
rovnováhy, kterou budeme hledat v sobě. 
Zacvičíme si keltskou jógu na lesní mýtině 
tak, jak ji cvičili keltští kněží – druidové
Setkání se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
Hořovice, vchod z ulice Jungmannova.
4 20. 6. od 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Vycházka za tajemnými obyvateli vrchu zná-
mého především jako kutisko železa. Sraz 
v 9:20 ve Rpetech na návsi před hospodou. 
Náročnost středně těžká, krátké výrazné 
stoupání, vhodné i pro děti starší 10 ti let. 
Délka cca 9,5 km. Návrat mezi 13:00 až 14:00.
Přihlášky na akce a informace poskytuje 
Marcela Ganna Flídrová na tel. 603 964 553. 
Více na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

n Zubní pohotovost

n 5. a 6. 6. MUDr. Eva Trtková, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 602 448 894
n 12. a 13. 6. MUDr. Richard Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 19. a 20. 6. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 26. a 27. 6. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Lochovice 308, tel.: 723 556 474
Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00 hodin.

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 25. 6. Muzejní noc v Hořovicích.
4 20. 6. 2021, datum pro RESTART návštěv 
veřejnosti na Hvězdárně Žebrák
Přijďte se takřka po roce podívat na Hvězdár-
nu Žebrák. Ukážeme vám náš nový interaktiv-
ní prostor, dalekohledy i novinky z astrono-
mie a vesmíru. Otevřeno bude v čase 10 - 16 
hodin.
Další program připravujeme a najdete ho na 
www.hvezdarnazebrak.cz.

n Žebrák
V předvečer oslav, 11.6.2021 v 17:00, otevřeme expozici v Muzeu Hořovicka za 
doprovodu dua Plzeňský Pepící. Čeká zde na Vás historie výroby harmonik 
v Hořovicích i pohnutý příběh jejich zakladatele, Josefa Kebrdleho. Nechybí 
unikátní historické modely ani harmonika rozebraná do posledního dílku.  

 

Vloni nám to nevyšlo, proto letos slavíme 

100 + 1 rok s hořovickými harmonikami DELICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Srdečně zveme všechny příznivce akordeonů a heligonek na oslavu jubilea hořovických harmonik 

 

12.6.2021 od 10:00 do 17:00 hodin 
areál firmy Delicia Accordions, s.r.o., Sklenářka 795/II, Hořovice 

 

PROGRAM 
Komentované prohlídky výroby 

Návštěva soukromé expozice historických harmonik 
Akordeony Delicia a heligonky Hlaváček k vyzkoušení i zakoupení s 10% narozeninovou slevou 

Přípitek a narozeninový dort, domácí koláčky a zákusky 
Občerstvení ve spolupráci s Ranch Hořovice a pražírnou Coffee Now 

 
DOPROVODNÉ KONCERTY 

(změna vyhrazena) 

Akordeonové soubory ZUŠ Havlíčkův Brod, Kolín a Sedlčany, Plzeňský Pepící, Karel Mařík, Klára 
Veselá trio, Kaczi, František Lejsek , Ladislav Horák  
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n Nábor mladých hráčů. Staň se fotbalis-
tou nebo fotbalistkou! SK Hořovice pořádá 
nábor dětí ve věku od 4 let a více. Přijďte 
mezi nás na fotbalový stadion každé pon-
dělí, středa, pátek od 16 hodin. Informace p. 
Václav Königsmark, tel.: 732 467 902
n SK Hořovice pořádá valnou hromadu 
14. 6. 2021 od 18:00 hodin v areálu SK Ho-
řovice.

Krátce z SK Hořovice

CENÍK AQUAPARK HOŘOVICE

Vstupné
Dospělí 100,–
Děti od 7 do 15 let 50,–
Děti do 6 let v doprovodu rodičů 20,–
Senioři nad 65 let 50,–
Rodinné vstupné 250,–
ZTP, ZTP/P zdarma
Vstupné od 16 do 19 hodin
Dospělí 60,–
Děti od 7 do 15 let 30,–
Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma
Senioři nad 65 let 30,–
Rodinné vstupné 140,–
Permanentky na 10 vstupů
Dospělí 900,–
Děti do 15 let, Senioři nad 65 let 400,–
Rodinná permanentka 1 800,–
Rodinné vstupné a permanentka - 2 dospělí
+ max. 3 děti do 15 let.

 
  
 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ČÁPEM  
FELBABKA 

pro všechny děti 1. stupně ZŠ (i pro děti se specifickými potřebami) 
 

v krásném prostředí brdských lesů 
 

Felbabka 79, Hořovice (zázemí v sokolovně TJ Felbabka) 
 

TERMÍNY  

12. – 16. 7. 2021  Honba za pokladem kapitána Cuketky 
 9. – 13. 8. 2021  Indiánská bojovka 
16. – 20. 8. 2021  Tajuplná kouzla 
 

CENA 650 Kč 
vstupné, jízdné, celodenní pitný režim, oběd;  
děti si přinesou vlastní svačiny  
 

PŘIHLÁŠKY  
prostřednictvím formulářů na www.taboryscapem.webnode.cz  
  

INFORMACE  
Tereza Bohatová, tel. 722 081 042, taboryscapem@dccap.cz 

www.dccap.cz     www.taboryscapem.webnode.cz 
 
 
Projekt Letní příměstské tábory s ČÁPEM (2021-2022) je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016356. 

Pozastavení provozu linky Zbiroh - Hořovice - Praha 
Po několika týdnech provozu bohužel došlo od pondělí 24. 5. 2021 

k pozastavení provozu na nové expresní autobusové lince Zbiroh - Hořovi-
ce - Praha. Důvodem je nižší než nutná minimální vytíženost (bez dosta-
tečné tendence růstu), aby se linka bez dotací uživila. Je nám to líto, protože 
před integrací do PID jezdily rychlíkové spoje z Hořovic po dálnici k metru 
Nové Butovice plné. Dopravce však nemůže čekat dlouhé týdny či měsíce, 
začne-li se mu provoz rentovat - a provoz linky dotovat ze svého.

Tomáš Janda, CDAP - CENTRÁLNÍ DISPEČINK AUTOBUSY


