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informace

Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích
včetně výměny oken - pavilon 3
V září 2013 byl zahájen projekt „Zateplení
objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně
výměny oken - pavilon 3“. V rámci projektu dojde k zateplení obvodových stěn, výměně tvorových výplní a zateplení střechy. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního

Telefonní
kontakty
Tísňová volání

✆ 112 Centrální číslo
✆ 150 Hasiči
✆ 155 Záchranná služba
✆ 158 Policie
✆ Call centrum záchranné
služby Středočeského kraje
Volejte 800 888 155!
Volání je bez předvolby
a zdarma! 24 hodin denně

Poruchy dodávek:
✆ elektřina +840 850 860
✆ plyn 1239
✆ voda 800 100 663;
606 666 990

Poruchy:

✆ Veřejné osvětlení
800 101 109
✆ Instalatéři, Plyn, Elektřina
Teza s.r.o. 311 516 273;
311 513 881 Po-Pá 8-17
✆ Instalatéři, Plyn, Elektřina
800 290 291 (firma
z Prahy, snad o víkendu)

Městský úřad
Hořovice

✆ podatelna 311 545 301
✆ sekretariát 311 545 302
✆ informační centrum
311 545 317
✆ Czechpoint 311 545 373
✆ o. organizační a živnostenský
úřad 311 545 337
✆ o. finanční a školství
311 545 314
✆ o. výstavby a živ. ptostředí
311 545 324
✆ o. vnitřních věcí a právní
311 545 308
✆ odbor technický a dopravní
311 545 322
✆ o. sociálních věcí a zdravotnictví 311 545 339
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prostředí. Předpokládané datum ukončení realizace projektu je květen 2014. Celkové uznatelné
náklady projektu jsou 3.732.898,00 Kč, dotace

z fondu EU činí 3.172.963,00 Kč a dotace SFŽP
ČR je 186.644,00 Kč.
Mgr. Helena Plecitá

Vzdělávací program
v Městské mateřské škole Hořovice
Součástí
letošního
vzdělávacího programu
s názvem Do světa
s Ferdou Mravencem jsou projekty
z oblasti přírody
a ekologie, angličtiny a logopedické
prevence.
Ve všech dvanácti třídách probíhají
kooperativní a prožitkové
aktivity zahrnující
vycházky do okolí,
koutky živé přírody v učebnách,
třídění odpadu,
výtvarné a pracovní činnosti s tématy z říše hmyzu i zajímavé
experimenty. Pořízeny byly dvojité lupy, demonstrační modely vývoje života a didaktické
hry.
Projekt Angličtina hrou nelze nazývat výukou. Jde o seznamování se s cizím jazykem
přirozeně, bez trémy, prostřednictvím říkadel,
písniček a pohybových her. Zábavné půlhodinky pro předškoláky probíhají v anglickém
jazyce a jsou přizpůsobeny individuálním
schopnostem dětí.
Pod pojmem logopedická prevence se
v našem programu skrývá všestranný rozvoj
řečových dovedností včetně nápravy řečových vad. Spoluprací s klinickým logopedem,
zřízením metodických poraden pro rodiče
s dětmi a denní logopedickou péčí usilujeme
o vytvoření příznivých podmínek pro získání dovednosti téměř nejdůležitější – českého
jazyka.
Ukazuje se, že všestranný Ferda Mravenec je skvělým průvodcem naším životem
ve školce, protože nás učí nejen šikovnosti
a vzájemné pomoci, ale i sebedůvěře a samostatnosti. Více informací na www.mmshorovice.webnode.cz
Bc. Helena Nesnídalová
ředitelka MMŠ Hořovice

Nástěnný kalendář 2014 s tématikou Hořovické události a oslavy
v běhu času je k dostání za cenu
179 Kč v Informačním centru, Palackého nám. 2 (součást podatelny), tel.: 311 545 317, e-mail: ic@
mesto-horovice.cz

www.mesto-horovice.cz

informace

Adventní pozvánka ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice pořádá v průběhu celého roku mnoho vystoupení, z nichž jistě všechny stojí za to
navštívit. Pro letošní období adventu a v duchu blížících se Vánoc se vám žáci pod vedením svých učitelů představí
ve čtvrtek 12. 12. od 17:00 v sále hořovické radnice, kde vystoupí jak jednotliví sólisté, tak různá komorní uskupení napříč hudebním oddělením školy.
Následující pondělí 16. 12. od 17:30 vás
ve stejném sále jistě zaujmou tanečnice
a tanečníci ve vánočním představení, které
v krátkém čase nastudovali pod vedením
nové paní učitelky MgA. Terezie Dudové.

Předvánoční akce školy uzavírá koncert
žáků navštěvující naši pobočku v Žebráku.
Koncert začíná v 17:00 v divadelním sále
kulturního domu v Žebráku.
Během adventu škola, pedagogové i samotní žáci spolupracují s různými subjekty,
školami a organizacemi nejen v okolí Hořovic a Žebráku. Zveme proto všechny hudby
milovné posluchače i na tato neméně zajímavá vystoupení:
n 1. 12. od 17:00 - Žáci Filip Strejc, Šárka Rottová, Jana Pommová a Eva Řezáčová předvedou své pěvecké a taneční umě-

ní na VÁNOČNÍM GALAKONCERTU
Hudební akademie Praha od 17:00 hodin
v koncertní síni pražského Hlaholu. V programu zazní písně z už provedených dětkých anglických muzikálů Scheherezade
a Snow Queen a ukázka z nově studovaného muzikálu Johny and the bomb. Provedeny budou také vánoční standardy. Vstupné
150,- Kč rezervace na emailu hap.vseteckova@seznam.cz.
n 1. 12. od 17:00 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí v Žebráku, tradiční vystoupení pěveckého sboru
„Zvonek“.
n 3. 12. od 15:00 - Oblastní kolo soutěže
DĚTSKÁ PORTA HOŘOVICE, sál radnice
v Hořovicích.
n 8. 12. od 14:00 - ADVENTNÍ TRHY
v Žebráku, vystoupení souboru příčných
fléten, souboru zobcových fléten s doprovodem a dětského sboru Zvonek.
n 18. 12. od 18:00 - Na koncertu Bílé Vánoce vystoupí komorní pěvecký soubor
Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice společně s jihočeským orchestrem
Music Band na tradičním vánočním koncertě v Klubu Labe Hořovice. Představení
diriguje MgA. Oldřich Hliňák. Vstupné
dobrovolné, v průběhu koncertu výstava
a občerstvení.

Den pracovního klidu
pokračování z 1. strany
A kdo takovou úmluvu (představovanou tímto textem) nebude dodržovat,
je ignoranta nebo člověk ve strašlivé tísni. My si ten klid všichni zasloužíme,
a teď máme příležitost, jak se říká „nadělit si ho od Ježíška“. (Možná tím uděláme radost i jemu a bude k nám milostivější – v rámci té křesťanské tradice.)
Velice nám to přeju.

n 21. 12. od 14:00 - Adventní koncert
O SANCTISSIMA, O PIISSIMA v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.
Účinkují Květuše Ernestová, Přemysl Kšica,
komorní pěvecký soubor Základní umělec-

ké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými
sólisty a trubači František a Jakub Svejkovští. Po koncertě, který se koná pod záštitou
starosty Města Hostomice Víta Šťáhlavského, bude rozdáváno Betlémské světlo.
Vstupné dobrovolné na opravu vitrážového
okna ve věži kostela.
n 22. 12. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
na nádvoří hradu Točník.

Nechci moralizovat. Znám to. Sám někdy v neděli řežu dřevo
motorovou pilou. Protože jiný čas mi na to nezbyl. Ale konám
tak s vědomím viny a v nejkratším možném čase – většinou
od 14 do 16.30 hodin (pak už mě stejně strašně bolí záda) a v duchu se svému okolí za řev pily omlouvám. Nicméně vlivem tohoto článku se budu snažit polepšit - jako předsevzetí
do nového roku.
Ondřej Vaculík, starosta

Městská policie a Policie ČR
V této době právě probíhá výběrové řízení na velitele
městské policie (přihlásilo se sedm zájemců) a členy policie (jichž se přihlásilo deset). Výběr všech strážníků by
měl být uzavřen 6. ledna 2014.
Zásluhou Městské správy bytového a nebytového fondu se
nám podařilo upravit a obnovit část hospodářského křídla Starého zámku, kterou jsme podle zastupiteli schválené smlouvy
předali do užívání Policie ČR. Nájemní vztah začne platit od ledna 2014 a od tohoto měsíce tu budou policisté ČR také sloužit
veřejnosti. (Podle sdělení vedoucího Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje plk. JUDr. Ladislava Kasekra dojde také ke
zvýšení počtu o dva policisty.)
Za všechny představitele samosprávy i pracovníky našeho úřadu Vám přeji šťastné a požehnané Vánoce! (Aby nikdo z nás nebyl
nucen využít žádného tísňového volání.)
Ondřej Vaculík, starosta

www.mesto-horovice.cz
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ze zasedání rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 23. října 2013
n Rada ukládá řediteli MSBNF předložit výsledky hospodaření jednotlivých úseků této
příspěvkové organizace k 30. 9. 2013.
n S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2.
n Prověřit možnost odstranění tří vzrostlých
stromů (bříza bělokorá) v lokalitě Palachova
725 - 727 s eventuální možností náhradní výsadby.
n Rada nesouhlasí s proplacením práva na náhradu škody ve výši 9.537 Kč, kterou uplatňuje
Česká pojišťovna, a. s. jako částečnou úhradu
plnění, kterou vyplatila poškozenému. Ke škodě došlo dne 24. 5. 2013. Škoda byla údajně
způsobena v důsledku, v té době ještě neopraveného, výtluku v tělese místní komunikace.
n Rada souhlasí s podáním žádosti k programu Ministerstva životního prostředí - likvidace
škod po živelních pohromách. Žádost je zpracována pro získání finanční dotace na opravu
nátrže a stabilizaci cyklostezky Červený potok
v místě, kde byla poškozena červnovou povodní. Celkové náklady na opravu nátrže jsou dle
projektové dokumentace vyčísleny na 1.408
372 Kč bez DPH. Dotace z výše uvedeného
programu je poskytována maximálně ve výši
1 mil. Kč.
n Příjemce dotace - město Hořovice tímto
potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace
ze dne 11. 10. 2013 (identifikační číslo EDS:
226D212001395, Identifikační číslo EIS:
reg. c. IS SFZP 13139442, ev. Č. MSC 2007:
CZ.1.02/2.1.00/12.15203) na realizaci akce Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ
Hořovice - Vísecké náměstí, včetně dvou příloh
(t. j. Podmínky poskytnutí dotace a Technická
a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou
součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním
souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění
v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí
měly být splněny před poskytnutím dotace,
byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce
dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady
a informace, které Státnímu fondu životního
prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP
o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Rada obce schválila přijetí dotace
dne 23. 10. 2013.
n Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s.,
za cenu 263.780 Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 - 1. etapa - Hospodářské křídlo
- část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení.
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n Rada souhlasí s užíváním účelové komunikace na jižním okraji Dražovky jako příjezdové cesty k pozemku č. 248 / 27 v k. ú. Hořovice
a ukládá odboru technickému a dopravnímu,
aby ve spolupráci s právním odborem navrhl
smlouvu o užívání veřejně nepřístupné účelové komunikace. Mgr. Petr Bakule vyjádřil svůj
poměr k věci a zdržel se hlasování.
n Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9.
2013 ohledně termínu trvání dodatku nájemní
smlouvy. Rada douhlasí s textem dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle
kterého se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v budově úřadu Svazu tělesně
postižených MO Hořovice do doby získání
jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle však do 31. 12. 2014.
n Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy
č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č.
2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice, týkající se přečíslování dvou
pozemkových parcel po vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu
a změny (doplnění) seznamu movitého majetku o výlepové plochy.
n Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v úpravě
povrchu komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody
k venkovnímu osvětlení a provozovat stavbu
venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství přes pozemek p. č. 359/2 v k. ú. Velká Víska, a to po dobu existence stavby venkovního
osvětlení, ve prospěch města Hořovice, za jednorázovou úhradu 2.656 Kč včetně základní
sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
nebytových prostor, podle které město pronajme panu Štajnerovi nebytový prostor - jednu
místnost v objektu č. p. 1546 na Palackého
nám. o výměře 20,68 m2 včetně vybavení pro
prodejnu tisku. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015. Nájemné činí 6.000 Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení přeložky vodovodního řadu, na základě
které Městská akciová společnost Hořovice,
a. s. provede přeložku na pozemkové parcele
města 72/1 v k. ú. Velká Víska. Nová část vodovodního řadu bude následně převedena společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které zajistí společnost MK Mont Illuminations, s.
r. o. po dobu následujících osmi let, v prvním
roce za cenu 115.252 Kč vč. DPH a v dalších
letech za cenu 86.031 Kč vč. DPH a rok, světelnou vánoční výzdobu na Palackého náměstí.
n Rada souhlasí s použitím loga města na propagační materiály HK Králův Dvůr na hokejovou sezónu 2013/2014.
n Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala
uzavření smlouvy, která vymezuje podmínky
spolupráce příspěvkové organizace Městské
kulturní centrum a pana Jiřího Hasmana při
rekonstrukci Společenského domu a organizaci kulturních a společenských akcí. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou tři měsíce. Po konzultaci s právníkem
předložit konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 6. listopadu 2013
n Zajistit vypracování manipulačního řádu Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody
a všech dalších souvisejících úkonů za město
Hořovice.
n Radní byli za účasti ing. Černého, experta
na komunikaci a vztahy s územní samosprávou
Svazu měst a obcí, podrobně seznámeni s cíli
a podmínkami projektu „Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož realizátorem je Svaz měst a obcí.
n Rada souhlasí s odpisem nevymahatelných
pohledávek Městské správy bytového a nebytového fondu v celkové výši 454.267 Kč.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Městskou správou bytového a nebytového fondu provozovateli zimního
stadionu společnosti Zimní stadion, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Davidem Jíchou.
n S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách
v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2.
n Rada obdržela k posouzení dvě varianty
možného řešení přechodu pro chodce přes ulici
K Nemocnici, přibližně v místech, kde se nachází
východ z parkoviště u Sluneční brány. K dalšímu
projektovému řešení rada vybrala variantu č. 1.
n Rada na základě žádosti společnosti TTJ, s.
r. o., zastoupené jednatelem panem MVDr. Tomášem Tinkem revokovala své usnesení z 28.
11. 2008 č. 27 o výměně pozemků a vybudování
cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelách 1871 a 1872 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí s vybudováním této cesty na poz. parc. 1871
a 1872 v Hořovicích. Rada dále souhlasí s prodejem poz. parc. 1872 o výměře 772 m2 v k.ú.
Hořovice společnosti TTJ, s. r. o., za symbolickou kupní cenu 100 Kč/m2. Zveřejnit záměr
prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
n Rada souhlasí s opravou povrchu „uličky
u kina“, kterou MVDr. Tomáš Tink provede
položením nového asfaltobetonového koberce
na své náklady.
n Rada souhlasí s textem darovací smlouvy,
podle které daruje Ministerstvo vnitra ČR městu Hořovice použitou výpočetní techniku, používanou pro účely registru motorových vozidel
a registru řidičů.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude posunut termín
dokončení stavby nazvané „Zateplení objektu 1.
ZŠ - včetně výměny oken - pavilon 3“, prováděné společností DEREZA, s. r .o., do konce května
2014. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které zpracuje společnost R-Projekt 07,
v. o. s., za cenu 278.000 Kč vč. 21% DPH, reali-
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ze zasedání rady města - informace
zační a zadávací dokumentaci stavby nazvané
„Starý zámek Hořovice, objekt č. p. 30 - Hospodářské křídlo, Hořovice - Dokumentace pro
provedení stavby stavebních úprav objektu č.
p. 30“. Termín dokončení díla je stanoven na 24.
1. 2014.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o užívání
veřejně nepřístupné účelové komunikace, podle které bude moci používat Mgr. Jaroslav Alois
Bakule komunikaci na p. p. č. 762/1 v k. ú. Velká Víska jako přístupovou komunikaci k p. p. č.
2348/27 v k. ú. Velká Víska a kterou jsou stanoveny podmínky vlastníka komunikace pro její
používání.
n Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy
č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č.
2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající
se převzetí správy městského veřejného WC
a zrekonstruované prodejny tisku na Palackého
nám. v Hořovicích.
n Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky

na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice a se
zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene vedení plynovodní přípojky
se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca
4,3 m za cenu 181 Kč/bm včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení parkovacích míst a obslužné komunikace,
na základě které Městská akciová společnost
Hořovice, a. s., provede na pozemkové parcele
města 72/1 v k. ú. Velká Víska stavbu parkovacích ploch a obslužné komunikace. Po provedení stavby se jejím vlastníkem stane město
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 341/9, 341/11, 359/1, 571/1, 571/2 a 572
v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 802-158/2013 - pro „Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro č. p. 937, pí Svobodová“ a „Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro
č.k. 342/3, p. Kasl“. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu 37.752 Kč
včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 799/9, 800/1, 827, 843/1, 874/1, 874/18
a 2331/99 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 1791-262/2013 - pro
„Hořovice, kNN pro čk.2331/100, Vasserbauer“.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 44.407 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat kabelové vedení na pozemkových

parcelách 286/3, 288/2, 375/1, 501/2, 507, 508/1,
486, 553/1, 564/1, 564/13 a 753/12 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1761-207/2013 - pro „Hořovice - kNN
Jungmannova - Anýžova“. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
73.084 Kč včetně DPH.
n Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala
uzavření smlouvy, která vymezuje podmínky
spolupráce příspěvkové organizace Městské
kulturní centrum a pana Jiřího Hasmana při
rekonstrukci Společenského domu a organizaci
kulturních a společenských akcí. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
tři měsíce. Po konzultaci s právníkem předložit
konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě.
n Rada po dílčí úpravě souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2014.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních
věcí a právního pro jednání zastupitelstva města
dne 3. 12. 2013.
n Rada souhlasí s podáním žádosti Národnímu
institutu dětí a mládeže MŠMT o bezúplatný
převod nemovitostí v areálu Městské mateřské
školy ve Větrné ul. v Hořovicích na město Hořovice. Jedná se o následující nemovitosti: budovu
č. p. 869 na st. p. 2282/96, budovu - garáž bez č.
p. na st. p. 2282/163, stavební parcely 2282/96
a 2282/163, pozemkové parcely 2282/16,
2282/20, 2282/21, 2282/97 v k. ú. Hořovice.
a dále táborové základny Zbirožský potok.
n Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč,
životního prostředí 8.000 Kč, školská, kulturní
a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro
cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční
spolupráci 3.000 Kč.

Zásah kriminalistů na drogové scéně
Dne 22. 10. 2013 oslavila paní Marie
Rydrychová 90. narozeniny.

Dne 7. 11. 2013 oslavila paní Bohumila
Mudrová 85. narozeniny.
Oběma klientkám Domova Na Výsluní
srdečně blahopřejeme!
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n Od začátku roku obvinili berounští
kriminalisté již patnáct osob
Pět měsíců pracovali berounští kriminalisté z „toxi týmu“ na případu muže, který
byl podezřelý z distribuce pervitinu na území Hořovic. V průběhu vyšetřování celého
případu shromáždili důkazy prokazující
trestnou činnost podezřelého a zjistili, že
tento muž dodával drogu pervitin závislým
po dobu několika let a s touto činností začal
jen několik měsíců od posledního propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V rámci
vyšetřování bylo vyslechnuto několik důležitých svědků. Na základě jejich výpovědí vyšla najevo skutečnost, že pachatel měl
pomocníka, kterého policisté také obvinili
z trestného činu „nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy“.
Pomocník v souvislosti s učiněnou výpovědí jednomu ze svědků vyhrožoval. Z tohoto důvodu byl ihned zadržen a k původnímu
obvinění mu přibyl ještě trestný čin „nebezpečné vyhrožování“. Obviněný je s ohledem
na výše uvedené skutečnosti stíhán vazebně

a v případě odsouzení mu hrozí až pětiletý
trest odnětí svobody.
Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek, při kterých zajistili pervitin
a marihuanu. V jednom z bytů zajištěny také
předměty s nacistickou tématikou. Při provedených laboratorních rozborech pervitinu
bylo zjištěno, že někteří z distributorů tzv.
řezali tuto drogu jinou látkou, pro zvýšení
výnosů z jejího prodeje.
Od začátku roku 2013 provedli kriminalisté „toxi týmu“ několik zásahů v oblasti
drogové kriminality, ke které docházelo převážně na území Hořovic.
Postupně zahájili trestní stíhání 15 osob
(z toho12 mužů a 3 ženy), které na tomto
území užívaly a distribuovaly drogy. Čtyři
obvinění jsou stíháni vazebně, proti zbylým
je trestní stíhání vedeno na svobodě. Jeden
z obviněných byl v minulosti za obdobnou
trestnou činnost již odsouzen, z toho důvodu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až
na deset let.
Podle nprap. M. Pučelíkové
zpracovala Y. Hájková
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Z akcí občanského sdružení Sedmikráska
Zimní bleší trh byl úspěšný
Tradiční zimní BLEŠÍ TRH aneb Samoprodejní bazárek všeho, co
doma překáží, pořádalo 19. října občanské sdružení Sedmikráska v sále
hořovické radnice. Nakupující mohli koupit nejen zimní sportovní potřeby (lyže, brusle, helmy), ale také oblečení od dětských velikostí až
po dospělé. Do svého domova si mohli přinést různé drobnosti, doplňky,
knížky a spoustu dalších užitečných věcí. Děti za dozoru svých rodičů
prodávaly svoje vyřazené hračky a časopisy. Děkujeme tímto všem prodávajícím za jejich účast. Věříme, že utržili z prodeje a za půl roku přijdou zase prodávat.
Věci darované našemu sdružení byly předány občanskému sdružení
Zděná a pomohou při rekonstrukci kulturního domu v Zaječově. http://
www.zdena-zajecov.estranky.cz/ Rádi bychom také poděkovali za spolupráci panu Miroslavu Veverkovi, který pro naše sdružení namaloval
moc pěkné plakáty. Velký dík patří i městu Hořovice, které nám bezplatně pronajalo již po několikáté sál radnice. Určitě hojné návštěvnosti
pomohla propagace akce ve spolupráci s novým grafikem panem Pavlovským.Srdečně jste zvány na jarní Bleší trh v dubnu 2014. Bližší informace
jsou k dispozici na webu http://www.sedmikraska-horovice.cz.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Svatomartinský průvod Dražovkou
Dne 10. listopadu uspořádalo občanské sdružení Sedmikráska již
čtvrtý ročník Svatomartinského průvodu lesoparkem Dražovka. Všechny uvítal svatý Martin na bílém koni, který šel po celou dobu v čele
průvodu. Účastníci dostali papírové podkovy a koníky, svítící náramek.
S rozsvícenými lampiony jsme se společně vydali do tmavého a mokrého
lesa. Trasa průvodu byla vyznačena světýlky v podobě malých lucerniček, které bohužel díky dešti zhasínaly. Na louce před rybníkem bylo pro
děti připraveno překvapení v podobě hledání zlatých podkov rozmístěných v trávě. Na konci průvodu na všechny účastníky čekala malá odměna v podobě sladkých svatomartinských rohlíčků a perníčků, které
napekly tradičně členky sdružení.
V rámci této akce byla také uspořádána sbírka dobrot pro koníka. Tvrdého pečiva, ovoce a zeleniny bylo přineseno hodně, a tak bychom tímto
chtěli poděkovat všem účastníkům, kteří dobroty přinesli, za jejich ochotu.
Poděkování patří také koníkovi a Martinovi s doprovodem. Spolek Fištron
všechny srdečně zve na návštěvu na statek do Olešné http://www.spolekfistron.cz/. Podkovy darovaly: stáje Cekov - Koně v akci, Jezdecký klub
Rpety a Ranč Opatrný Hořovice. Ještě jednou děkujeme všem za účast
a pomoc. Mile nás překvapila hojná účast v tak nevlídném počasí.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Dýňové odpoledne
Dne 31. 10. uspořádalo občanské sdružení Sedmikráska ve spolupráci s paní Kateřinou Ramaislovou již potřetí v kavárně na zámku akci s názvem
HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE.
Děti se za pomoci rodičů pustily do vyřezávání a dlabání dýní. Teprve po rozsvícení svíčky byla
vydlabaná dýně správně strašidelná. Během akce
jsme mohli ochutnat výborný dýňový koláč, dýňový chléb a dýňovou polévku od paní Kateřiny. Ten,
kdo přišel ve strašidelném kostýmu či klobouku,
mohl ochutnat dýňové dobroty zdarma. Proběhla také soutěž o nejhezčí dýni, ale každá dýně ale
měla své kouzlo a byla osobitě ztvárněná. Dýně
nám opět dodala prodejní zahrada InFlore Sedlec
u Žebráku. Děkujeme všem za účast a věříme, že se
zase za rok sejdeme.
O dalších připravovaných akcích se dozvíte na
webu http://www.sedmikraska-horovice.cz.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení
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informace

Martinská světýlka

Občanské sdružení

Sedmikráska
Vás zve na

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
n V  pondělí 11. listopadu proběhla ve spolupráci s Domečkem
Hořovice tradiční a úspěšná akce SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA
- průvod s lampiony zámeckým parkem pro děti i dospělé! Letos se
slavnostním nasvícením nejen parku, ale i zámku samotného. Více
obrázků v naší Fotogalerii na www.zamek-horovice.cz.

Astronomické čtvrtky pro děti se vydařily
Hvězdárna Žebrák připravila pro své návštěvníky od října novinku, pravidelně se vždy první čtvrtek v měsíci věnuje v 18 hodin dětem, v 19 hodin
dospělým a následuje pozorování dalekohledy. A například listopadový komponovaný pořad prostory Hvězdárny Žebrák zcela zaplnil. Více o této novince
říká Vladislav Slezák z Hvězdárny Žebrák: „Mezi nejnavštěvovanější akce roku
u nás patřily Noc vědců, drakiáda u hvězdárny a mimořádně početný byl vždy
i náš astronomický kroužek, jehož členové dosahovali i mnohých úspěchů
v Astronomické olympiádě. Díky přírůstkům v našich rodinách jej však přechodně z časových důvodů neotvíráme. Napadlo nás ale vytvořit pravidelně se
opakující speciální pořady, což se vyplatilo. Při poslední takové akci naše malá
hvězdárna praskala ve švech, už aby se rozšířila.“ Pořad pro děti obsahuje kreslené audiovizuální povídání o Sluníčku, astronomickou pohádku, kvíz a děti si
odnášejí i omalovánky.
Dospělí se věnují kometám a projekci aktuálního pohledu na obloze. A při
jasné obloze se pak všichni podívají velkým dalekohledem, který má nové hlavní zrcadlo. V prosinci se ale chystá výjimka, jak doplňuje Vladislav Slezák: „Na
přání rodičů měníme datum tohoto pořadu. První čtvrtek v měsíci totiž připadá na Mikuláše, kdy budou mít děti úplně jiný program. A tak se celý program
přesunuje na následující pondělí 9. 12. od 18 hodin pro děti, od 19 hodin pro
dospělé a ve 20 hodin s pozorováním.“ A protože pak bude v zimním období po
dobu ledna a února hvězdárna uzavřená zejména z důvodu špatného přístupu
pro návštěvníky, je to vlastně poslední příležitost pro návštěvníky, přiblížit se
hvězdám a astronomii. Další takový pořad hvězdárna plánuje zase až na březen
roku 2014, kdy mj. oslaví i 60 let od vzniku hvězdárny.
Hvězdárna Žebrák

Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici?
Přijďte společně k rozsvícenému stromku
ke kostelu na Palackého náměstí.
Zde bude čekat Mikuláš s knihou hříchů,
čerti a andělé.
Pomozte Mikuláši a přineste sepsané hříchy,
které vloží do knihy. Hříšníky mohou být
jak děti, tak dospělí.
Před každým čtením zazvoní zvoneček
a bude přečteno jméno hříšníka.
Hříchy a dárky můžete předat 15 minut
před zahájením akce.
Popřípadě po vzájemné domluvě.
KDE: klášterní kostel Nejsvětější trojice – Palacké náměstí Hořovice
KDY: 5. 12. 2013 17:00 - 18:00 hod.
Těší se na Vás
Mikuláš, čerti a andělé
Bližší informace:
Renata Babelová, Tel.: 728 381 971, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz

město
hořovice

Občanské sdružení

Sedmikráska

zve na
Tvořivé dílničky s vánoční a zimní
tématikou, které proběhnou v rámci
Vánočního programu.
Akce se bude konat v sobotu 30. 11. 2013
v sále radnice města Hořovice od 9 do 16 hod.
Za malý poplatek si můžete různé techniky vyzkoušet
ve tvořivých dílničkách. Součástí bude i prodej a prezentace výrobků.
Můžete se těšit na plstění, drátování, keramiku, aranžování,
korálkové a stužkové ozdoby, šperky, tvorbu s papírem,
překližkou, sklem. V koutku se zdravou výživou se ohřejete u čaje,
budete moci ochutnávat a dozvědět se zajímavé recepty.
Tradičně bude připraven pro všechny děti předtištěný dopis pro
Ježíška, kam si děti budou moci dokreslit nebo dopsat svá přání.
Prostory radnice vyzdobí práce dětí z kurzů Tvořivého ráje,
Domečku Hořovice, ZUŠ. Výtvory místních ZŠ a MŠ,
vystavené nejen v sále, ale i v prostorách radnice budete
moci ohodnotit. Na konci dílniček budou hlasy sečteny
a vítěz zveřejněn na webu.
Vstupné dobrovolné – z příspěvků návštěvníků zakoupí sdružení
odměnu pro vítěze.
Těšíme se na Vás

Bližší informace:
Iveta Hochmanová Tel.: 607 984 148, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
město
hořovice

- Antonín Huml

www.mesto-horovice.cz
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n Fotoklub Hořovice
Město Hořovice, MKC Hořovice a Fotoklub
Hořovice zvou na kolektivní výstavu fotografií členů Fotoklubu Hořovice. Výstava bude
otevřena do 22. 12. v úterý až pátek od 13:00
do 18:00, v sobotu a neděli od 10:00 do 17:00.

Hořovice
- historie aasoučasnost
FotoklubFotoklub
Hořovice
- historie
současnost
Tradicehořovického
hořovického Fotoklubu
spadá až spadá
do roku 1960,
kdy se
Tradice
Fotoklubu
až do
roku
skupina fotografů spojila při podnikové odborové radě ČKD
Hořovice
začala
s prvnímifotografů
nesmělými výtvarnými
1960,
kdy ase
skupina
spojila pokusy.
při podniFotografové z Fotokroužku se postupně začínají dostávat do
hořovické
kovépovědomí
odborové
raděkulturní
ČKDveřejnosti.
Hořovice a začala s prvHlásí se noví členové a začíná pestrá výstavní činnost. Autorské
nímivýstavy
nesmělými
pokusy.
Fotografové
Fotokroužkuvýtvarnými
se konají každoročně
od roku
1975, a to
i dnes. Za celou, téměř třicetiletou, činnost prošlo Fotoklubem
z Fotokroužku
postupně
začínají
dostávat
do pona 25 fotografů.se
Někteří
z nich jsou
absolventy
studia výtvarné
fotografie při SČF, jiní absolvovali Lidovou konzervatoř, ale
vědomí
kulturní
všichnihořovické
bez rozdílu dávali
a dávajíveřejnosti.
do „fotografie“ své srdce.
Všichni členové, jejichž počet se v průběhu let snížil téměř na
Hlásí
se noví
začíná
pestrá
výstavní
polovinu,
se snažíčlenové
podle svýchamožností
v činnosti
pokračovat.
SchůzkyAutorské
členů Fotoklubu
jsou pravidelně
jedenkrát dose
měsíce.
činnost.
výstavy
Fotokroužku
konají
Náplní schůzek je zpracování a hodnocení vlastních prací
a rozvoj oboru
fotografie
v místním
regionu.
Za nejdůležitější
každoročně
od
roku
1975,
a
to
i
dnes.
Za
celou,
tépovažujeme zviditelnění prací svých členů v regionálním, ale
měřítku.
měři republikovém
třicetiletou,
činnost prošlo Fotoklubem na 25
V roce 1996 vzniklo oficiální Sdružení fotografů pod názvem
Fotoklub Někteří
Hořovice. z nich jsou absolventy studia výfotografů.
Jeho činnost byla a je velmi pestrá. Například každoroční autvarné
fotografie
při SČF,
jiní
absolvovali
Lidovou
torské
výstavy, nejrůznější
soutěže
a publikování
v médiích.
Za podstatné pro svou budoucnost považujeme udržet dokonzervatoř,
rozdílu
dávali
a dávají
brou partu, ale
získatvšichni
potřebnébez
finance
a dobrou
spolupráci
s Městským úřadem.
do „fotografie“
své srdce.3xVdoroce
vzniklo
oficiJiž několik let pravidelně
roka 1996
obměňují
jednotliví
výstavu svých prací v prostorách transfúzní stanice
álníčlenové
fotografů
názvem
Fotoklub
vSdružení
Hořovické nemocnici,
nově vpod
prostorách
Radnice
v HořovicíchHoa restauraci PESTAOPTIMA v Hořovicích a Galerii nádraží.
řovice.
Jeho činnost byla a je velmi pestrá. Za podTo, že Fotoklub má 4 stálé výstavní expozice a pravidelně
každým
pořádá
1 – 2 autorsképovažujeme
výstavy, svědčí o udržet
jeho
statné
prorokem
svou
budoucnost
aktivní činnosti.
dobrou partu, získat potřebné finance a dobrou
spolupráci s Městským úřadem. Již několik let
pravidelně 3x do roka obměňují jednotliví členové
výstavu svých prací v prostorách transfúzní stanice
v Hořovické nemocnici, nově v prostorách Radnice
v Hořovicích a restauraci PESTAOPTIMA v Hořovicích a Galerii nádraží.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Hořovice ve filmu. Téma: BRDY
4. 12. středa od 19:00
Tento večer uvidíte sadu historických fotografií
a spolu s kamerou zavítáte do míst, kde jste
pravděpodobně nebyli: do Zámečku, na Padrťské
rybníky, ke klášteru v Teslínech, na místa zaniklých obcí a do nedotčené přírody od Jinec
po Mirošov. Večerem Vás provede a doprovodný
komentář doplní Václav Merhaut.
n BOND A TŘI ŽENY NAVÍC
6. 12. pátek od 19:00, kavárna klubu
Divadlo na Vísce Hořovice uvádí scénické
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čtení. Divadlo se mnohdy podobá životu
a život se mnohdy podobá divadlu a vše se
odehrává na nádraží, kde se setkají čtyři ženy.
n P.U.M + BARBAR PUNK
+ FALEŠNÝ OBVINĚNÍ + VALURY
7. 12. sobota od 20:00
n SKETY - A-CAPPELA JAZZ SEXTET
11. 12. středa od 19:30
Špičkový vokální sextet, který nadchl hořovické
návštěvníky, přiveze i trochu vánoční atmosféry.
n KONGO - přednáška spojená s projekcí
12. 12. čtvrtek od 19:00
Přednáší: Tomáš Kubeš. Kongo - extrémní
expedice do země, které se mnozí bojí, ale to
co nabízí je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je
peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda,
gorily, prales, pygmejové, sopky, monumentalní
řeka Kongo a plavba po ní, tajemní obyvatelé...
n Excelent tour UDG a Kamarádi BAGS,
KOFE-IN
14. 12. sobota od 20:00
Předprodej v IC Hořovice a IC Beroun.
n Vánoční koncert orchestru
MUSIC BAND Petra Vondrušky
18. 12. středa od 18:00
Pod vedením Mgr. Oldřicha Hliňáka + komorní soubor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.
n MILÝ MUŽI ... KDYŽ DLAŇ TVÁ ...
20. 12. pátek od 19:00, kavárna klubu
Divadlo na Vísce Hořovice uvádí scénické čtení
na námět autografu dopisu B. Němcové z 13. 6.
1857. Scénář a režie Slávka Hozová ve spolupráci
s Magdalénou Weigertovou, Renatou Schumovou, Karlem Hasmanem a Luďkem Nešlehou.
n Vánoční beatparty s kapelou Akrobat
21. 12. sobota od 20:00

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n KOCOUR V BOTÁCH
15. 12. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede reprízu pohádky. Scénář: Václav Merhaut. Režie: Marta Martínková.
Taneční KURZY - TŠ Blanky Vášové
n Mládež - začátečníci - Pátek 6. 12., od
18:30. Pátek 13. 12., od 19:00 -Vánoční ples
n Dospělí - středně a více pokročilí - Pátek
6.12., od 20:40
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na tradiční předvánoční setkání v rámci
akcí Ká.Ča. Tentokrát se sejdeme v netradiční
den i čas, věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení! „Vánoční besídka s dětmi“
se koná 10. prosince od 13:30 v objektu:

prosinec 2013

Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb.
Odpoledne, plné předvánoční pohody, koled
a dětských úsměvů zpestří svým vystoupením
žáci z družiny 2. základní školy Hořovice.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Pondělí
		
12:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa a čtvrtek 		
12:00 - 17:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí až čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Knihovna bude v době od 23. 12. 2013
do 1. 1. 2014 uzavřena.
Vánoce, vánoce, přicházejí, aneb,
co víte o vánocích?

Knihovna v Hořovicích pořádá:
SOUTĚŽ PRO VŠECHNY, MALÉ I
VELKÉ, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI VÁNOCE.
Více informací na webových stránkách knihovny
nebo přímo v knihovně

n Radnice - sál
Palackého nám. 2, radniční sál
www.tanecni.net, 603 238 090
Taneční ZIMA 2014
pátky od 10. 1. 2014
n Mírně pokročilí (H2Ml)
pátky od 10. 1. 2014
17:15 - 18:50
Dospělí:
n Mírně pokročilí (H2Dosp)
pátky od 10. 1. 2014
19:00 - 20:30
n Středně pokročilí (H3Dosp)
pátky od 10. 1. 2014		
20:40 - 22:10
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 maškarní
prodloužená a 1 jarní ples).

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Příležitostné akce
n 1. 12. od 15:00- ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V LITNI. Zdobení vánočního stromu, lidová řemesla, vánoční trh, výroba ozdob… zkrátka první adventní neděle
v Litni.
n 3. 12. od 15:00, sál radnice Hořovice.
OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÁ PORTA - 15.
ročník. Oblastní kolo folk a country soutěže
Dětská Porta. Vítězové postupují do celostátního kola.

www.mesto-horovice.cz
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n 6. 12. od 9:00 - KARLŠTEJNSKÁ ČERTOVSKÁ CESTA. Čertovská cesta od budovy MěÚ Karlštejn k romantickému hotelu
Mlýn pro školní kolektivy.
n 6. 12. od 17:00, Liteň - KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DOSPĚLÉ. Příležitostná páteční keramická dílna pro dospělé. Poplatek:
100 Kč.
n 8. 12. od 14:00, Liteň - KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DĚTI. Nedělní příležitostné
keramické tvoření pro děti.Poplatek: 100 Kč.
n 13. 12. od 8:00, Karlštejn - CESTA
KE SVATÉ LUCII. Putování za Svatou Lucií
z karlštejnského mostu. Poznáte vánoční zvyky a tradice,kterými si lidé krátili čas při čekání na ježíška. Akce pro veřejnost. Vstupné:
30 Kč.
n 15. 12. od 16:30, zámek Hořovice. ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ, 7. ročník. Vánoční
akce pro nejmenší děti a první stupeň ZŠ.
Přijďte si přivonět k vánoční atmosféře a donést andělům dopis pro Ježíška...andělskou
poštou dopisy poputují přímo k Ježíškovi...
Dospělí vstup 20 Kč, děti 10 Kč.
Semináře
n 11. 12. od 17:00, výtvarná dílna - Kurz
ODLÉVÁNÍ MÝDEL. Seminář pro dospělé.
Budeme vyrábět dvě sady mýdel, dárkově balené v krabičkách. Naučíme vás dvě techniky
odlévání, hmotu si nabarvíte a ovoníte dle svého
vkusu. Používáme nejkvalitnější glycerinovou
hmotu, hmotu s kozím mlékem a přírodní aroma. Poplatek: 220 Kč.

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
Rodinné centrum: Po+ st 9:00-18:00
n PROGRAM
4 2. 12. pondělí 15:00 - 17:30 Adventní dílna
- výroba dárkových taštiček a krabiček
4 4. 11. středa 14:00 - 17:30 Adventní dílna výroba dárkových taštiček a krabiček
4 9. 12. pondělí 15:00 - 17:30 Adventní dílna
- výroba dárečků pro naše blízké
4 11. 12. středa 9:30 - 12:00 Programová porada - uvítáme Vaše přání a názory o jaké aktivity by jste měli zájem, 10:30 - 12:00 Právní
poradna - náš právník Vám zdarma poradí
v právních otázkách. Objednejte se předem!
14:00 - 17:30 Adventní dílna - pečeme cukroví
4 16. 12. pondělí 15:00 -17:30 Adventní dílna
- pečeme cukroví
4 18. 12. středa 15:00 - 17:30 Vánoční besídka v Betlémě s diskotékou
4 25. 12. středa 9:15 Vánoční hra v kostele
sv. Ondřeje v Lochovicích po mši sv., hrají
Betlémští ochotníci
4 25. 12. středa 10:45 Vánoční hra v kostele
Na Vísce v Hořovicích po mši sv., hrají
Betlémští ochotníci
4 4. 1. sobota 14:00 Tříkrálová sbírka v ulicích
Lochovic a na koncertě souboru Muzika pro
sancta Cecilia - přijďte i Vy podpořit naše tři
krále, pokud možno v kostýmu
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4 4. - 19. 12. 9:00 - 17:00 Adventní trhy v Azylovém domě sv. Josefa v Lochovicích. Přijďte si
koupit dárečky pro své drahé, které Vám vyrobili klienti soc. služeb Farní charity Beroun.
n Výtvarná dílna:
Náplň na základě zájmu a přání, podle ročních
období tematicky zaměřená. Příspěvek na materiál 30 Kč.
n Aktivity pro děti a rodiče:
Úterý
4 Keramika 14:00 - 15:30 50,-Kč/lekce,
800,-Kč/pol., 1.500,-Kč/školní rok
4 Dramatický kroužek 19:00 - 20:00 - zdarma
Čtvrtek
4 Historické tance 15:45 - 16:45 - zdarma

n Sedmikráska o.s.
Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Tel.: 728 381 971
n TVOŘIVÉ AKTIVITY
4 Kroužek plastikového modelářství pro
děti od 10 1et, každý čtvrtek 16:30 - 18:00.
Během kurzu si děti vyrobí a vybarví jednoduchý model letadla Spitfire, dozví se něco
o historii, lektor Václav Babel tel. 728 381 971
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Zumba s Ilonou, nejen pro začátečníky
út: 18:00 - 19:00 Hořovice, st: 19:00 - 20:00
Strašice, pá: 18:30 - 19:30 Hořovice, http://
zumba-s-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr.
Ilona Čížková
4 Mimi klub -nejen cvičení pro děti
do dvou let. Každé úterý v nepravidelný čas,
dopoledne 9:30 - 10:30 nebo odpoledne 15:00
- 16:00, lektorka Renata Babelová
n PŘEDNÁŠKY, KURZY, BESEDY
4 FENG ŠUEJ- HARMONIZACE PROSTORU - 1. část - leden 2014. Harmonické
prostředí ve vašem bytě - zdroj vaší energie
a zdraví. Praktické rady, jak si vylepšit své
životní prostředí. Jak barvy působí na člověka.
Bioenergie pokojových rostlin.
4 FENG ŠUEJ - harmonie prostoru bytu
ovlivňuje náš život - 2. část - únor 2014.
Určeno pro všechny, kteří si chtějí vylepšit své
životní prostředí, nejen pro účastníky první
přednášky. Co nás čeká: Krátké zopakování
a shrnutí minulé přednášky o Feng Šuej. Tabulka pa-kua, jin a jang, energie pěti zvířat, energie podle kompasu... Harmonické prostředí
ve vašem bytě je zdrojem vaší energie a zdraví.
KDE: centrum Sedmikráska, Společenský
dům - 1. patro, Hořovice. Přednáška trvá
1,5 hodiny: 60 Kč. Těší se na vás Kamila Poláková, www.polakova-kineziologie.ic.cz

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
n KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 2. 12. 17:15 - 19:30 Vánoční věneček plný
koleček. Cena: 200 Kč.

4 4. 12. 17:15 - 19:30 Mikulášské figurky.
Cena: 195 Kč.
4 7. 12. 28:30 - 11:30 Srdíčko a zvoneček falešný patchwork. Cena: 229 Kč.
4 10. 12. 17:15 - 19:30 Fimo šperky - technika backfilling. Cena: 200 Kč.
4 12. 12. 17:15 - 19:30 Andílci z překližky.
Cena 200 Kč.
4 13. 12. 17:15 - 19:30 Pleteme z pedigu
anděla. Cena 200 Kč.
n TVOŘÍLCI
každé úterý a pátek 15:30 - 16:50
4 3. 12. Tři kouzelné zvonečky
4 6. 12. Ozdoby z HAMA korálků
4 10. 12. Betlém
4 13. 12. Ozdoby z korálků a překližky
4 17. 12. Zlaté prasátko
4 20. 12. Dáreček pro maminku a tatínka
Konkrétní termíny a rozpis témat najdete na
našich stránkách.

n Beroun
n TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
3. 12. úterý od 20:00
Kavárna Jiná káva. World music inspirovaná
moravskou tradiční hudbou. Adventní kračúnovský koncert. Speciální akustická verze pro
Jinou kávu.
n Umělé kluziště přímo na Husově náměstí zahájí provoz na Mikuláše,
ve čtvrtek 5. prosince. Nejprve se na umělé
ploše od 14:30 uskuteční hokejová exhibice
dětí z HC Berounští Medvědi o.s. Od 15:00
do 16:00 se pak mohou malí i velcí hlásit
do soutěže O nejhezčí masku Mikuláše, čerta
nebo anděla. Ti, kteří dorazí v kostýmu jedné ze tří zmíněných bytostí mají šanci vyhrát
zajímavé ceny v každé kategorii zvlášť. Vyhlášení výsledků proběhne společně se slavnostním zahájením veřejného provozu kluziště
a je plánováno zhruba na 16:30. Kolem 17.
hodiny dorazí dospělí hráči hokejového týmu
Medvědi Beroun 1933 s nadílkou pro děti.
Veřejnost si bude moci přijít zdarma zabruslit
v pracovní dny od 15 do 21 hodin, o víkendech pak od 9 do 21 hodin.

n Jince

n Kniha Ludmily Zenklové „Koncert srdce svého“ - životní příběh houslisty Josefa Slavíka - je
již v prodeji ve Společenském centru JS v Jincích
za 160 Kč. Informace na ksjince@volny.cz.

n Karlštejn
n Karlštejnský královský advent 1. a 22. 12.
Na náměstí pod hradem oba dny vyroste historické tržiště, na kterém budou k dostání hračky,
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dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále, adventní věnce i spousta dalšího
zboží. Nebudou chybět ani nejrůznější laskominy
a karlštejnské víno i karlštejnské pivo Karlíček.
Soudek se speciální várkou připravenou místním
pivovarníkem Jiřím Chybou právě na počest adventu bude naražen v pravé poledne, po příchodu
královny na náměstí. Návštěvníci se také mohou
těšit na Minifestival vánočních dobrot na dvoře
Muzea betlémů. Vladařovu choť i návštěvníky
budou bavit šermíři a šermířky ze skupin Alotrium i Reginleif, zahrají kapely Kapičky, Cluaran,
Notičky, Třehusk i Čenkomor, zatancuje skupina
Proměny, koledy, ale nejen je, zapějí soubory
Bonbon, Canto Carso, Hukot i děti z Karlštejna
a Litně. Těšit se můžete na živý betlém
i na vánoční hru v podání dobřichovického
souboru Kukadýlko. Vrcholem oslav pak bude
po setmění loučový průvod, ohňová show a rozsvícení vánočního stromu před Muzeem betlémů.
Novinkou letošního adventu je premiérové
zpřístupnění Muzejní stezky, na které zájemci
najdou expozici vína s ochutnávkou v místní
Vinařské stanici, I. Karlštejnský mikropivovar, muzea hodin, obchodu, betlémů a voskových figurín i speciální adventní výstavu
v Hospůdce U Bílé paní.
První adventní neděli přijde královnu Elišku
pozdravit známý herec Pavel Zedníček, poslední adventní neděli pro změnu neméně známý
zpěvák Pavel Vítek, oba obyvatelé městyse.
Po oba dny bude otevřený hrad Karlštejn.

n Komárov
n TJ SOKOL Komárov - sokolovna
Taneční kurz mládeže 2013
Závěrečný věneček - 14. 12. od 18:00.
n TJ SOKOL Komárov – odbor turistiky pořádá ve čtvrtek 26. 12. - 30. ročník
„Vánoční běh Komárovem“. Prezence od 9:00
do 9:45 hod. v sokolovně; start v 10:00.
Kategorie: muži - do 39 let; 40 - 49; 50 - 59; 60
- 69; nad 70 let, ženy - do 35 let; 36 - 49 let, nad
50 let „přeborník“ TJ SOKOL Komárov. Trať:
muži - 7,6 km, ženy a „přeborník“ TJ SOKOL
Komárov - 3,8 km. Startovné: 30 Kč. Účastníci
běhu startují na vlastní nebezpečí!

n Lochovice
n Rozsvícení vánočního stromečku 6. 12.
od 16:30 za doprovodu zpěvu dětí z MŠ a ZŠ
Lochovice. Velké díky patří manželům Odstrčilíkovým za dodání stromu, Lochovickému
sboru dobrovolných hasičů za pomoc s jeho
ukotvením, klubu seniorů za uvítací perníčky
a dětičkám za zpívání.
n Malý vánoční trh na statku v Lochovicích
20. - 22. 12. 9:00 - 15:30.
Na trhu je možné zakoupit si vánoční stromeček, domácí svařáček nebo nějaký dáreček.
n Srdečně Vás všechny zveme na tradiční setkání se souborem MUSICA PRO SANCTA
CECILIA, které se uskuteční v sobotu 4. 1. ve
14:00 na zámku v Lochovicích, kde vystoupí i
dětičky ze ZŠ Lochovice a snad dorazí i koledníčci z Betléma na tříkrálovou sbírku. Vstup-
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né je dobrovolné, výtěžek bude věnován účinkujícím. Oděv nemusíte volit společenský, ale
hlavně, aby byl teplý!

n Příbram

n Vánoční prodej vstupenek - akce - Darujte
pod stromeček vstupenky. Vánoční předprodej
vstupenek na koncert Pavla Šporcla s doprovodem - „Moje houslové legendy-tour 2014“
v Divadle Ant. Dvořáka a jeho prodejních místech zahájen! http://pribram.colosseum.eu/hall.
Koncert se koná v rámci cyklu Příbramské hudební večery, www.divadlopribram.eu.

pak zahraje Nelly Helclová a nebude chybět
dětský soubor ze ZUŠ Zbiroh. Zasněžený
zámek, vůně pečených jablek a skořice, vánoční
stromeček a betlém ještě umocní celou vánoční
atmosféru. Více na www.zbiroh.com.
n Muzeum Zbiroh
Městské muzeum Vás zve na druhé setkání
a besedu s policejním historikem plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D. Beseda s autorem mnoha knih a námětu seriálu Četnické humoresky
o zbirožských četnících za okupace a Četnických
humoreskách, s prodejem knih a autogramiádou
se uskuteční v pátek 6. 12. od 18:00.

n Zdice

n Točník
n 7. 12. Mazikongres
Kafé Bar Bárka, 8. ročník Mazikongresu
- vědecký kongres pod patronací prof. Zubatého. Neobvyklé přednášky na neobvyklá
témata doprovázená skečovými výstupy profesorského sboru.
n 14. 12. od 20:00 Oswald Schneider
+ Atlantic Cable.
Kafé Bar Bárka, 30 let Oswalda Schneidera.

n Zbiroh
n Vánoce na zámku Zbiroh
4 5. 12. bychom rádi pozvali hodné i zlobivé děti na zámek Zbiroh, jelikož v tento den
sem zavítá Mikuláš, čert a možná i anděl. Těm
poslušným dětem rozdají sladkosti a ovoce
a těm neposlušným brambory a uhlí. Na tuto
akci je nutná rezervace na tel.: 602527632 nebo
na emailu: info@zbiroh.com.
4 14. 12. srdečně zveme všechny na Vánoční
koncert konaný v monumentálním Muchově
sále. Můžete se těšit na tradiční i výjimečné
vánoční písně a koledy. Uslyšíte zpěv, hru
na klavír i housle. Svou návštěvou nás poctí
i operní pěvkyně Andrea Jíšová a doprovázet
na klavír jí bude Prof. MgA. Mgr. Josef Jíša,
nebo zpěvačka Petra Svobodová, jejíž klavírním
doprovodem bude Johanka Štíchová, na housle

ZVEME VÁS NA

1. benefiční ples
NA PODPORU
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
SPOLEČENSKÝ DŮM
ZDICE
V pátek 6. PROSINCE 2013
od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje
Harmony Band
Předtančení TC Chvátalová
BOHATÁ TOMBOLA

Předprodej vstupenek v kanceláři Společenského domu Zdice

na telefonu 773v427
153, vstupnéSpolečenské120,-Kč
Předprodejnebo
vstupenek
kanceláři
ho domu Zdice nebo na telefonu 773 427 153,
vstupné 120 Kč.

n Žebrák
n Kulturní klub
4Advent - 7. - 8. 12.
Výstava betlémů * Vánoční trh *Dětské dílny *
Dětská divadla * vyjížďky v kočáře * Dětský vláček
* Koledy - pěvecké sbory * Soutěže s nadílkou
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kultura - společnost - zdraví
4 Vánoční galakoncert s autogramiádou
NAĎA URBÁNKOVÁ - 29. 12. od 20:00
Předprodej v IC Hořovice zahájen, tel. 311
545 317, ic@mestohorovice.cz. Cena vstupenky 140 KČ (v dárkovém provedení 190 Kč)
4 SILVESTR - 31. 12. od 20:00
Luxusní brněnská kapela KANCI PANÍ
NADLESNÍ + PROGRAM. Vstupné:
předprodej 490 Kč (v ceně šampaňské, úvodní
občerstvení a půlnoční raut)
Více na www.kulturazebrak.cz

n Církve
n čes. CÍRKEV evangelická
4 Vánoční hra: Evangelická mládež zve srdečně veřejnost k návštěvě bohoslužeb na 3.
Adventní neděli, 15. 12. od 10:00; mládež a děti
z Dobříše a Hořovic uvedou tradiční vánoční
hru „Rytířstvo nebeské“ . Po bohoslužbách je
příležitost k rozhovoru a občerstvení.
4 Farní sbor Českobratrské církve evangelické
zve veřejnost na bohoslužby (nejen) o svátcích
v evangelickém kostele - Valdecká 408, Hořovice.
4 1. 12. - bohoslužby od 9:30 – s vysluhováním
sv. Večeře Páně, káže M. Nekvasil z Prahy;
4 8. 12. - bohoslužby od 9:30 – káže S. Hejzlar
z Dobříše;
4 15. 12. - Vánoční hra od 10:00 - děti a mládež;
4 22.12. - bohoslužby od 9:30 - káže M. Nekvasil z Prahy;
4 25. 12. - bohoslužby na 1.svátek vánoční
od 9:30, s vysluhováním sv. Večeře Páně - káže
seniorátní farářka R. Čunderlíková z Prahy;
4 29. 12. - bohoslužby od 9:30 - káže S. Hejzlar
z Dobříše.
4 5. 1. 2014 - bohoslužby od 9:30 - káže L. Zvolánek z Dobříše
Adventní slovo - Lukáš 1,39-56
Boží vůle není osud ale výzva...
Advent, který máme před sebou, je zvláštní
čas - pojmenovaný, nadepsaný, znamená příchod
-avizuje navštívení, návštěvu. Nejde v něm tedy
jen o náš běžný čas hodin a dnů...
Všimněme si, že biblická navštívení jsou skoro
vždycky nečekaná, překvapivá a znamenají také
pro člověka nečekané věci. V případě Marie to
tak rozhodně je. Ale je tomu tak vlastně trochu
u každé návštěvy. Návštěva vstupuje do našich
plánů, žádá si náš čas. A má-li při ní dojít opravdu k setkání, nikdy ji nemůžeme mít plně ve své
režii, musí při ní být prostor pro to, co do ní vnese
náš návštěvník.
A máme při těch našich obvyklých přípravách
tenhle čas a prostor? Nevytěsňujeme ho při nich
naopak?
Skutečná a pravá příprava na Vánoce spočívá
právě v otevřenosti, v ochotě přijmout i to, co nás
z našich příprav a představ vyruší; spočívá právě
v tom, abychom se ve svém spěchu uměli nechat
zastavit, abychom uměli zabrzdit svoji vůli a cílevědomost a dovedli spolu s Marií říct: „…staň
se mi podle tvého slova.“ Tak začíná účast nás
lidí na Božích vánocích – ochotou nechat stranou
svoje představy o tom, co a jak se má stát, a být
k dispozici Bohu.
Jenomže on tady ten příběh nekončí. Namísto
spočinutí je tu nový start, pohyb, cesta, dokonce
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i ten spěch. Marie, která se Bohu vydala, nezůstane na místě. „Staň se mi podle tvého slova“ pro
ní neznamená přijmout pohodlnou roli loutky,
za jejíž špagátky tahá někdo jiný. Neznamená
to pro ni zůstat sedět jako ta pověstná panenka
v koutě, dokud jí z něho události nevytáhnou.
Vydá se na cestu – hned a spěšně.
A od té chvíle jakoby se s tím vycházením
v evangeliu roztrhl pytel – vyjde Josef s Marií
z Nazaretu, vyjdou mudrci od východu, vyjdou
pastýři do Betléma a později učedníci… Všichni, kdo se v běhu svého života nechají Bohem
zastavit – už od Abrahama, se vzápětí vydávají
na cestu, spěchají. Právě to zastavení je nastartuje, uvede do pohybu.
Jakoby nás chtěl evangelista vyvést z omylu:
Boží vůle není osud, ale výzva. Kdo jí řekl své „ano“,
ten nezůstává na místě. Ten nechá to svoje opravdu za sebou a jde za tím, o čem slyšel. Touží se
s tím potkat, touží být u toho, a proto tomu vychází
vstříc. Vstupuje na cestu, na které se má boží vůle
naplnit a chce být s těmi, na kterých se má naplnit.
Když trochu předběhneme, můžeme si je vyjmenovat třeba podle chvalozpěvu Marie, nebo
podle Ježíšových blahoslavenství: jsou to ponížení,
hladoví, chudí duchem, plačící, milosrdní, dělníci
pokoje anebo ti, kdo se v odpovědnosti Bohu nedovedou vyhnout potížím. Pro pastýře to budou ti
vystrčení za dveře. A pro Marii to byla zatím ještě
bezdětná stárnoucí žena kněze, který sám nevěřil
tomu, co říkal, a tak nebyl (dočasně) s to žádnou
naději ani sdělit... Do téhle společnosti spěchá ta,
která přijala, že Bůh může přijít do lidského života a že v něm proto lze čekat věci nevídané....
Přeji Vám všem ochotná srdce přijmout takové Boží posly dobrých zpráv a přijmout i Boží
výzvu k přípravě jeho vlády nejen v tomto čase.
Požehnané a radostné Vánoce !
Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši;
administrátor FS ČCE Hořovice
n Církev českoslov. husitská
Husův sbor v Žebráku.
4 neděle adventní - bohoslužby 1., 8., a15. a 22.
prosince ve 14 hodin
4 Štědrý den - 24. 12. - Půlnoční ve 22:00
4 2. svátek vánoční - bohoslužba 26. 12.
ve 14:00
4 1. neděle po Vánocích - bohoslužba 29. 12.
ve 14:00
4 Poslední den roku - bohoslužba poděkování
- 31. 12. v 17 :00
n Církev římskokatolická
4 Adventní neděle - mše svaté: 16:00 (sobota)
Hostomice, 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice,
11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 úterý 24. 12., Vigilie Narození Páně – mše
svaté: 14:00 Praskolesy, 16:00 Hostomice, 22:00
Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
4 středa 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše
svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv.
Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 čtvrtek 26. 12., sv. Štěpána - mše svaté: 8:30
Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30
Hostomice.
4 úterý 31. 12., poděkování za uplynulý rok,
mše svaté: 16:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
4 středa 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok - mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00

Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00
Praskolesy
Další programy prosinec – začátek roku:
4 Hry u jesliček – pořádá mládež z farnosti:
25. 12. v 9:15 v Lochovicích, 25. 12 v 11:00
v Hořovicích na Vísce
4 Návštěva betléma: středa 25. 12 od 14:00
do 17:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
Poselství Vánoc
Ve vánoční době si připomínáme příchod
Božího Syna Ježíše Krista na tento svět. Je to tak
velká událost, že rozdělila letopočet na dobu před
jeho narozením a po něm. Tyto sváteční dny mají
svou krásu a půvab. Nejde jenom o jídlo, dárky,
stromečky a kapra. Je to vidět i na vztazích mezi
lidmi. Láska naplňuje v tyto dny lidská srdce
a otevírá je. Vzájemně jsme k sobě ohleduplnější
a laskavější. Jsme jeden k druhému pozornější a všímavější. Přejeme druhým pěkné prožití
těchto dní. Ta pohoda a štědrost to je příslib budoucnosti. To je důkaz, že je na světě síla, která
z něj může udělat alespoň kousíček ráje a že ráj
je možný ve věčnosti u Boha. S opadnutím jehličí
z vánočního stromečku se ale toto z mezilidských
vztahů zase vytrácí. Pohltí nás pracovní povinnosti a naše uspěchanost. Proč by ale měl být
Štědrým dnem jenom 24. prosinec? Nemohou být
takové i další dny? Pokud jsme cítili ve svém srdci,
dojati láskou a pozorností lidí okolo nás, novou
hodnotu a bylo nám tak fajn, proč by to nemohlo
být trvalé? Jde jen o to, abychom se uměli trochu
zastavit, vychutnat si krásu života, rozhlédnout se
kolem sebe, všimnout si druhých lidí a prohodit
s nimi par slov. Ty hodnoty opravdu mohou být
trvalé…
Radostný advent a požehnané vánoční svátky
Vám přeje a na cestu rokem 2014 žehná
Stefan Wojdyla, kněz

n Zubní pohotovost
n 1. 12. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod
Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
n 7. - 8. 12. MUDr. Cathaml Jiří, Drozdov 29,
tel.: 605 420 898
n 14. - 15. 12. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49,
tel.: 311 691 131
n 20. - 21. 12. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Tř. polit. vězňů 40, tel.: 775 595 704
n 22. - 23. 12. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
n 24. 12. MUDr. Hentsch František, Zdice,
Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
n 25. 12. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun,
Švermova 1591, tel.: 311 625 510
n 26. 12. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 27. - 28. 12. MUDr. Holmanová Jarmila,
Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 29. - 30. 12. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 542 346
n 31. 12. - 1. 1. 2014 MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 2. - 3. 1. 2014 MUDr. Kovaříková Anna, Beroun, Tř. polit. vězňů 40, tel.: 311 746 418
n 4. - 5. 1. 2014 MUDr. Krabcová Vladimíra,
Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 9735
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00
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sport

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V PROSINCI
2. pondělí
3. úterý
4. středa
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí
10. úterý
11. středa
12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí
17. úterý
18. středa
19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle

13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
13:00 - 16:45
13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
13:00 - 15:00
kurz bruslení (pro
každého)12:00 -13:00
13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
13:00 - 16:45
13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
08:00 - 10:15
11:45 - 15:00
kurz bruslení (pro každého)12:00 -13:00
13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
13:00 - 16:45
13:00 - 16:45
13:00 - 15:45
08:00 - 10:15
kurz bruslení (pro
každého) 13:00 -14:00
12:00 - 14:00

Vánoční svátky a prázdniny
23. pondělí 12:15 - 16:45
24. úterý
08:30 - 16:00
25. středa 08:30 - 16:45
26. čtvrtek 08:30 - 16:45
27. pátek
08:30 - 16:15
28. sobota 19:15 - 22:45
29. neděle 12:00 - 14:00
30. pondělí 08:30 - 16:15
31. úterý
08:30 - 16:45
1. 1. středa 08:30 - 16:45
Změna rozpisu možná, sledujte www.
zs-horovice.cz, nebo vývěsku na ZS
Hořovice

Badmintonistka Jana Adámková
sbírá mezinárodní úspěchy
Mladá hořovická badmintonistka Jana
Adámková (ročník 2001) začíná sbírat své
první mezinárodní úspěchy a ukazuje, že
po delší době nám může v oddílu vyrůst
další špičková hráčka. Začátkem letošní sezóny startovala na mezinárodních turnajích
ve Slovinsku a na Slovensku a z obou si přivezla cenná medailová umístění. Ze slovenské Ilavy dokonce pohár a velkého plyšového
medvěda pro vítězku dvouhry dívek. Kromě
toho se Jana hned na prvním letošním celostátním turnaji své věkové kategorie umístila
na 3. místě ve dvouhře a ukázala, že bude patřit k vážným kandidátkám na medaili z mistrovství republiky. Jana má za sebou velmi
náročnou letní přípravu a v současné době
se individuálně připravuje pod vedení trenéra Petra Koukala, který je společně s Ivanou
Herrmannovou podepsaný pod všemi dosavadními úspěchy mladých hořovických badmintonistů. A právě toho nejlepšího z nich,
dvojnásobného olympijského reprezentanta
Petra Koukala ml., by Jana jednou chtěla postupem na největší svátek všech sportovců
napodobit.
Naši další mladí hráči zůstávají zatím výsledkově i svým přístupem k přípravě trochu
ve stínu Jany. Přesto třeba Veronika Čiháková

Aqua Zumba
Dynamické vodní fitness cvičení, vycházející z aerobních cviků aquaaerobiku a klasické Zumby, jedinečné cvičení,
které vám dodá energii, zlepší náladu
a navíc vám dopomůže k lepší postavě.
Začínáme ve čtvrtek 5. 12. ve 20:00,
a potom každý čtvrtek ve stejný čas
v Městském bazénu Hořovice.
Vstupné: zaváděci cena 5. 12. - 50 Kč,
běžné vstupné - 90 Kč, permanentka 10
vstupů - 800 Kč
Bližší informace: www.ZumbasIlonou.cz,
tel.: 723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@
seznam.cz, facebook: Zumba s Ilonou
Těší se na Vás Ilona Čížková

Plavecký bazén bude
24. a 25. prosince 2013
uzavřen.

nebo Simeon Pelc uhráli již na začátku sezóny
několik slušných regionálních výsledků a Veronika byla dokonce bronzová ve čtyřhře dívek na celostátním turnaji v Břeclavi.
Z výčtu úspěchů našich hráčů v posledních měsících nemůžeme pochopitelně zapomenout i na Petra Koukala a jeho sestru

Dominiku. Petr se v létě po náročné dvouměsíční přípravě probojoval na MS v Číně
do druhého kola, kde však pro zranění kolena
musel svůj zápas skrečovat. Od té doby se zraněním pořád trochu „válčí“ a i přes čtvrtfinále
na Mezinárodním mistrovství ČR v Brně není
pořád stoprocentně v pořádku. Na světovém
žebříčku se nyní pohybuje kolem 60. místa
a další posun je podmíněn jeho úplným vyléčením. Dominika vyhrála hned první letošní Grand Prix „A“ v Benátkách nad Jizerou,
když konečně porazila i indonéskou reprezentantku Megawatti v barvách domácího
týmu. Extraligovou soutěž družstev odehrají
oba naši nejlepší hráči v barvách Brna (Petr)
a Meteor Praha (Dominika). Lukáš Zevl, poslední z našich současných špičkových hráčů,
se už druhým rokem dlouhodobě připravuje
v dánském Odense, takže se moc nevidíme
a zprávy o něm máme jen z výsledkových
listin turnajů. Na nich se mu zatím letos moc
nedařilo a tak to třeba časem přijde z Odense
znovu zkusit do Hořovic…
Petr Koukal st.
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