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Uzavírka silnice
u Harmoniky

Zahájení výběrového
dotačního řízení

Přípravy na opravu
mostu zahájeny
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informace

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
(zákaznická linka)
606 666 990 (poruchy)
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 (Záchranná
technická služba pro Prahu
a stř. Čechy, NON-STOP, jakákoliv havárie - www.zts.cz)
Hasiči Hořovice:
✆ 950 842 011
Policie Hořovice:
✆ 974 872 710
Městská policie
Hořovice:
Úřední hodiny MP
středa 14:00 - 16:00 vyjma
neodkladných oznámení
✆ Bezplatná zelená linka:
800 156 166 (tísňové volání)
✆ Pevná linka: 311 545 383
(služebna)
✆ Mobilní: 778 468 362
(služebna)
✆ Krizová linka: 778 468 360
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. prostředí
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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Přípravy na opravu mostu zahájeny
pokračování z 1. strany
Během stavby bude vjezd do oblasti Společenského domu a městských sportovišť veden
pro osobní auta - ale pouze v rámci dopravní
obsluhy - ulicí U Potoka, pro nákladní auta,
provoz stavebních strojů a další dopravu po
pravém nábřeží Červeného potoka upravenou
komunikací od záchytného parkoviště U Sv.
Jana. Stavba by měla být dokončena tento rok

(v listopadu), a snad se podaří, aby do té doby
proběhla také rekonstrukce části Tyršovy ulice
v místech, kde se na nábřeží propadá vozovka
a chodník.
Takže s otevřením rekonstruované silnice
Žebrák - Hořovice by na konci tohoto roku
měly začít sloužit veřejnosti v plném provozu
také výše uvedené dopravní stavby.
Ondřej Vaculík, starosta města

Jak pokračuje proces komunitního
plánování v Hořovicích a spádových obcích
Proces komunitního plánování sociálních služeb v Hořovicích
a spádových obcích je v plném proudu.
Dne 28. 5. 2014 proběhlo v sále radnice veřejné setkání občanů města Hořovice, kde byli
přítomní seznámeni s navrženými prioritami
a opatřeními připravovaného Komunitního
plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018. Přítomní
poskytovatelé, představitelé města i široká veřejnost dostali možnost vyjádřit se k daným tématům a této možnosti při diskusi plně využili.
V současnosti intenzivně pracujeme
na katalogu poskytovatelů sociálních služeb
a na jeho webové podobě. Katalog bude důležitým zdrojem informací
o sociálních a návazných
službách, současně bude obsahovat informace o zdravotnických
zařízeních,
organizacích pořádajících
volnočasové aktivity a kontaktech na spádové obce.
Senioři se zástupci poskytovatelů sociálních služeb se 24. dubna setkali
v Domě zahrádkářů . Setkání se zúčastnila místostarosta paní Jana Šrámková. Společně diskutovali o návrzích řešení problémů,
které seniory trápí.
Ve čtvrtek 10. dubna se konalo setkání
řídící skupiny, které otevřelo diskusi na téma
prostupného bydlení a koncepce podpory
sociálních služeb ze strany města. Členové
řídící skupiny a hosté debatovali o současném stavu bytové politiky ve městě a nových
trendech plánování sociálního bydlení. Také
byli seznámeni s doporučeními od Agentury
pro sociální začleňování, vládní organizace,
která se problematikou prostupného bydlení
dlouhodobě zabývá a prakticky ji řeší zejména ve vyloučených lokalitách České republiky.
V dubnu proběhly strukturované rozho-

vory s rodiči pečujícími o zdravotně postižené děti, kde měli možnost vyjádřit svůj názor
na to, jak se jim v Hořovicích žije, jaké služby
při péči o své děti postrádají a pozitivní i negativní zkušenosti s různými institucemi, se
kterými se dostávají do kontaktu. Nejčastější
obavou rodičů je starost o děti po skončení
základní školní docházky. Uvítali by dostupný denní stacionář, kam by děti mohli vodit
a ty by měly další smysluplnou náplň dne.
Rodičům dále chybí dětský psycholog, jehož
kapacita na Hořovicku je nedostatečná. Vel-

ký zájem je ze strany rodičů o mimoškolní
volnočasové aktivity pro děti se zdravotním
postižením – kroužky, výlety nebo cvičení.
Rodiče vyjádřili spokojenost s pracovnicemi
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Hořovicích, s nimiž spolupracují. Shrnutí dotazování a další informace
najdete na stránkách města Hořovice: http://
www.mesto-horovice.eu/mesto/socialni-pece/komunitni-plan-aktuality/.
Koordinátorky projektu:
Alena Ratajová, DiS. - tel: 311 545 357,
e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz
a Bc. Michaela Mužíková - tel: 775 760 351,
e-mail: michaela.muzikova@cpkp.cz

www.mesto-horovice.cz
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ČEZ v Sládkově ulici

Zajišťujeme i terénní pečovatelskou službu
Se zájmem jsem si přečetl článek v Měšťanu,
jehož autorkou byla ředitelka o.p.s. Pečovatelská
služba Senior Care Mgr. Jana Schejbalová.
Pravděpodobně mi unikla skutečnost, jak velký zájem o pečovatelskou službu je, zřejmě, jak
z článku nepochybně vyplývá, neuspokojený dosavadními poskytovateli. Přitom my, jako jeden
z hlavních poskytovatelů, se snažíme neustále
zjišťovat a ověřovat potřeby obyvatel Hořovic
a okolních obcí a okamžitě na poptávku reagovat. Domnívám se, že o existenci poskytovatelů
zajišťujících sociální služby, včetně pečovatelské,
byli a jsou občané Hořovic a okolních obcí dostatečně informováni. V případě potřeby jsme
samozřejmě schopni poskytované služby rozšířit
i na večerní hodiny a víkendy a o těchto možnostech naše klienty pochopitelně informujeme.
Navíc kromě terénní pečovatelské služby poskytujeme přednostně pro naše klienty následné
navazující služby - ambulantní pečovatelskou
službu, odlehčovací pobytovou službu, domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Naše organizace zřízená městem Hořovice
s původním názvem DD&DPS nese název „Domov Na Výsluní, Hořovice“, což by mohlo svádět
k závěru, že poskytuje pouze služby pobytové
v objektu zařízení. Již od svého vzniku, tedy již 14
let, však provozuje organizace i terénní pečovatelskou službu.
Snažíme se občanům Hořovic a okolních
obcí nabízet a poskytovat co nejširší okruh provázaných a navazujících sociálních služeb, včetně
ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče zajišťované kvalifikovanými zdravotními sestrami,
které mají dlouholeté zkušenosti v péči o hendikepované občany. Rádi vám pomůžeme v případě potřeby řešit vaše problémy. Chci věřit, že
i s nově se objevivším poskytovatelem najdeme
styčné body, kde můžeme spolupracovat ku prospěchu obyvatel hořovického regionu.
Jakékoliv informace týkající se poskytovaných
služeb vám zodpoví naše sociální pracovnice
na tel. č. 311 514 705.
Mgr. Josef Forejt, ředitel Domova Na Výsluní

Na vedení radnice se obrátili někteří obyvatelé domů v ulici Sládkově s dotazem, proč
nedošlo přeložení elektrických rozvodů také
v jejich ulici, když v ulici Západní a Svatopluka Čecha se tak stalo. Tedy proč jejich ulice
byla vynechána. Protože akce je záležitostí
společnosti ČEZ Distribuce, dotázali jsme se
za občany této společnosti. Odpověď přetiskujeme.
Dobrý den,
Na Váš dotaz dle telefonní dohody sděluji,
že provedení zemního kabelového vedení a demontáž vrchního vedení NN byla spol. ČEZ
Distribuce plánována v r. 2006 v souvislosti
s navýšením příkonu pro novostavbu p. Blažka. Na stavbu bylo navrženo technické řešení
a zadáno zpracování projektové dokumentace.
Bohužel tuto dokumentaci nebylo možno z důvodu nesouhlasu některých vlastníků nemovitostí v ul. Sládkově projednat. Z tohoto důvodu
bylo navrženo náhradní řešení, tzn. vybudování kabelového rozvodu z ul. Západní a to přes
ul. Sv. Čecha.
V současné době neevidujeme v dané oblasti žádné nové požadavky a z tohoto důvodu
provedení nových zemních kabelových rozvodů
v ul. Sládkově neplánujeme.
Ing. Jiří Flieger, technik připojování - senior,
ČEZ Distribuce, a. s.

Rodiny darujte krev!
PŘIDEJTE SE K NÁM A PŘIJĎTE DAROVAT KREV.
Děti jsou zde vítány! Během odběru se vám o děti postaráme. Máme připraven hrací koutek s hlídací tetou,
hračkami a malým občerstvením. Po odběru všechny
dárce i jejich děti odměníme drobnými dárky!

Kdy: 18. 6. od 8:00 - 9:00
Jaké výhody přináší dárcovství:
n nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy
v den odběru
n odečet 2.000,-Kč ze základu daně za každý bezplatný odběr
n bezplatné vyšetření krve - možnost rozpoznání
některých nemocí dříve, než se plně projeví
Povězte o akci i svým blízkým a přijďte příště společně. Hořovické maminky a partneři akce Město
Hořovice, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
a Středočeský kraj se na vás těší!

Dotace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí
Město Hořovice získalo od Středočeského kraje dotaci na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí ve výši
535 000 Kč.
Obnova zeleně je plánována na všech zelených plochách Palackého náměstí. V první
řadě bude upravena plocha před veřejnými
WC, zde dojde k výsadbě stromů, založení nového parkového trávníku, úpravy terénu a výsadbu okrasných travin.

www.mesto-horovice.cz

Zásadní proměnou projde také zanedbaná
plocha zeleně proti Komerční bance, zde půjde o radikální přeměnu, kde namísto stávající
neudržované a léty zanedbané plochy bude dle
dobových fotografií obnovena rozsáhlá skalka
tak, jak byla vytvořena původně.
Z náměstí budou odstraněny jehličnaté stromy a keře, které se nehodí k památce
kostela. Tyto stromy budou nahrazeny lípami
a hlohy. Celkem bude vysazeno nově 25 stromů. Stávající přestárlé záhony růží budou ob-

noveny a na všech plochách bude založen nový
parkový trávník. Předpokládaná cena za celkovou realizaci je cca 600 000 Kč s DPH.
Od začátku letošního roku 2014 bylo
na území města vysazeno celkem nových 55
stromů - Podlužská ulice 11, cyklostezka 11
a cesta do bažantnice 33 stromů!
Dále město vynaložilo tento rok nemalé
prostředky na geodetické zaměření všech stromů na území města ve výši cca 120 000 Kč.
Mgr. Petr Bakule, místostarosta města
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Mohykán žije
Spolek Mohykán volně navazuje na bohatou
tradici turistického oddílu Mohykán vedeným
dlouhá léta panem Miroslavem Veverkou, s jehož
laskavým svolením používáme zažité jméno.
Současný spolek Mohykán je založen především na myšlence poskytnout dětem přímý
kontakt s přírodou a ekovýchovu v nejširším
smyslu. Proto pod spolkem Mohykán vzniká
Lesní klub Mohykáně pro děti 3 – 7 let, inspirovaný hlavně lesními mateřskými školami
a ekoškolkami. Největší naší motivací jsou
naše vlastní děti, kterým chceme dát prostor
vyrůst ve svobodné, respektující, zodpovědné
a zdravě sebevědomé bytosti.
Jsme otevřeni spolupráci s jinými spolky a institucemi. Budeme se společně s dětmi a každým,
komu je blízká naše vize a připojí se, starat o zahradu „Mohykán“. Chováme kozy a ovce, založili
jsme políčko na zeleninu a plánujeme mnoho
dalšího. Naše působení chceme přenést i přes zahradu „Mohykán“ do celého lesoparku Dražovka, kterou budeme postupně zvelebovat. Tímto
chceme vytvořit místo pro sdílení a smysluplný
růst nejen dětí, ale i nás dospělých.
Spolek Mohykán je neziskovou organizací.
Proto se bude soustředit na „malé“ změny –
úklid odpadků, postavení lavičky, sázení stromů a bylin apod. Poskytujeme prostor, kde
se mohou lidé podobně naladěni setkat, sdílet své tvůrčí myšlenky a inspirovat se. Jsme
přesvědčeni, že souhrn těchto malých změn
přispívá ke změně velké. Pořádáme též akce
pro dospělé. Proběhla chůze po žhavém uhlí,
prvomájové koupání a probíhají pravidelné
pohodově-pracovní ohně i ohně slavnostní
u příležitostí rovnodenností a Slunovratů.
V plánu je alternativní letní kino a open-air
koncerty příp. divadelní představení.
Víc hlav víc ví, víc srdcí víc miluje. Mohykán volá. Chcete se přidat? www.mohykan.
mistecko.cz
Jaromír Košťálek

Den bezpečí
13. června, pátek od 9:00 do 17:00,
kemp Na Hrázi – Beroun Závodí
Akci bude moderovat Pavel Šilhavý
9:15 - 9:45 a 14:00 - 14:30 ukázka sebeobrany městská
policie Beroun

Hořovické maminky

zvou do parku Mirakulum
Vydejte se s námi v sobotu 14. června na jedinečný výlet do rodinného parku MIRAKULUM.
Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 10
hektaru v Milovicích, mezi Nymburkem a Benátkami nad Jizerou. Nabízí celodenní vyžití pro
celou rodinu. Více informací o parku najdete
na www.mirakulum.cz. Odjezd
08:00 hodin (Hořovice,
Králův
dvůr, Beroun), příjezd 18:00 hodin.
Cena výletu včetně dopravy a vstupného dop
parku: dítě do 90 cm: 200 Kč, dospělý a dítě
nad 90cm: 280 Kč. Vstupenky si prosím reLogo
zervujte na e-mailu: predsedkyne@horovickemaminky.cz či u Lucie Menclové (mobil:
720 705 327).
Na co se v parku MIRAKULUM můžete těšit:
DŘEVENÝ HRAD S MOSTY, SKLUZAVKAMI, ROZHLEDNAMI, LANOVÉ CENTRUM,
VELKÁ TRAMPOLÍNA (25x 13 metrů), MINIZOO, OBŘÍ HOUPAČKY, PODZEMNÍ
BLUDIŠTE, NADZEMNÍ BLUDIŠTE - přes
kilometr cestiček v nápaditém bludišti, ZEME
PRASÁTKA PIGYHO, AMFITEÁTR - každý víkend zde probíhají divadelní či hudební
představení, besídky, tanečky a další audiovizuální potěšení, PÍSKOVIŠTE (15 x 20 metru),
LESNÍ NAUČNÁ STEZKA a mnoho dalšího.

Zásahy hasičského záchranného sboru
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje, územního odboru
Beroun, požární stanice Hořovice.
n Od 15. 4. do 15. 5. hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 34 událostem, z toho k 10 požárům, 7 technickým událostem typu otevření bytu, padlý strom, ke 13 dopravním nehodám
a k jedné záchraně osob a zvířat. Při všech akcích spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR a ostatními složkami IZS. Pouze ve třech případech se jednalo o planý
poplach.
n Dne 16. 4. v 14:25 se stala dopravní nehoda na silnici mezi Komárovem a Kařezem, při
které začal po nárazu do stromu hořet osobní automobil. Řidiče vyprostili z vozu občané ještě
před příjezdem složek IZS.
n V úterý 22. 4. odpoledne zlikvidovali hasiči z Hořovic společně s hasiči z Komárova a Zaječova požár seníku menších rozměrů v Zaječově. O týden později úspěšně zasahovali v Drozdově u požáru kůlny v Drozdově. 11. 5. v nočních hodinách uhasili společně s JSDHO Hostomice a Běštín požár střechy bývalé slepičárny v Běštíně.
n Ve čtvrtek 10. 4. se hasiči z požární stanice Hořovice kvalifikovali 1. místem v Lysé nad
Labem na Mistrovství české republiky Hasičských záchranných sborů ČR v soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Družstvo Hořovických hasičů bude obhajovat
prvenství z předchozího ročníků MČR. Soutěž se koná 24. 6. v Plzni.

9:45 – 10:15 a 12:15 - 12:45 ukázka výcviku a zásahu
služebních psů – psovodi PČR Rokycany
10:15 – 10:45 a 14:45 – 15:30 ukázka z činnosti potápěčů - Poříční oddělení Slapy
11:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 ukázka zadržení Zásahová jednotka KŘP Stř. kraje a vrtulník PČR
Večer se uskuteční v Kempu Na hrázi od
19:00 koncert rockové skupiny KEKS.

Dětské rybářské závody
Český rybářský svaz MS Hořovice pořádá
v sobotu 31. 5. tradiční dětské rybářské závody u Lázeňského rybníka v Hořovicích. Závody jsou určeny pro děti od 6 do 15 let.
Program: zápis závodníků 7:00 - 7:15, zahájení 7:30, závod 7:30 - 10:00, vyhlášení výsledků
10:30 - 11:00
Každý závodník musí mít s sebou podběrák a vyprošťovač háčků!
Ing. David Grunt, předseda ČRS MS Hořovice, tel. 724 816 437

OranžOvý
dětský den
v Hořovicích

Toto je varianta loga ČSSD, které bude používáno na všech materiálech. Bílá růže s nápisem ČSS
umístěna na oranžovém podkladu, který je otočen o 8° vlevo, případně vpravo – v závislosti na
je logo umístěno v dolní nebo v horní části layoutu. Samotné logo uvnitř oranžového podkladu
zůstat v nezměněné poloze, tj. s nápisem ČSSD na dolní straně, bez otočení jakýmkoliv směrem
možné zvětšovat nebo zmenšovat pouze proporcionálně, včetně oranžového podkladu, přičem
povolená hranice pro jeho zmenšení je 15 mm na šířku.

sobota 31. 5. 2014 od 13:30
u Lázeňského rybníka
Velký skákací hrad, nafukovací atrakce,
soutěže o ceny, jízda na ponících a další
překvapení... Občerstvení pro malé i velké.

Moderuje Vlasta Korec
Zazpívá Jana Kociánová

V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranž

5Srdečně zve Místní organizace ČSSD Hořovice
Logo

CSSDHorovice2014tisk.indd 1

Otázky
prO

?

OranžOvé
radní

V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem ČSSD
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga se používá
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranžový podklad.
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pondělí 9. června 2014

od 18:00
velký sál hořovické radnice
ptejte se
Bohumila taraby, Jiřího vavřičky, petra Bakuleho a Jiřího peřiny

CSSDHorovice2014tisk.indd 2
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Toto je varianta loga ČSSD, které bude používáno na všech materiálech.
Bílá růže
19.5.14
22:26s nápisem ČSSD je
umístěna na oranžovém podkladu, který je otočen o 8° vlevo, případně vpravo – v závislosti na tom, zda
je logo umístěno v dolní nebo v horní části layoutu. Samotné logo uvnitř oranžového podkladu musí vždy
zůstat v nezměněné poloze, tj. s nápisem ČSSD na dolní straně, bez otočení jakýmkoliv směrem! Logo je
možné zvětšovat nebo zmenšovat pouze proporcionálně, včetně oranžového podkladu, přičemž nejmenší
povolená hranice pro jeho zmenšení je 15 mm na šířku.

19.5.14 22:26

www.mesto-horovice.cz

informace

Projekt pomoci po vážném úrazu
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich
blízkých. Jak můžeme v takové situaci pomoci? Většina poškozených neví, že má zpravidla
nárok na větší odškodné, než pojišťovna přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně.

Mylně se také většina z nás domnívá, že bez
předchozího úrazového pojištění nemůžeme
žádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné
konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu:
n po těžkém pracovním úrazu
n po nezaviněné autohavárii, (také jako chodec či cyklista nebo účastník MHD)
n při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
n u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
n škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
n finanční pomoc pozůstalým poškozených
Garantem projektu jsou právní specialisté
na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené.
za Projekt pomoci po těžkém úrazu
Ing. Jan Malík, tel.: 723 2O3 O36, jan.malik@volny.cz,www.nahradaskody.NET

▼

▼

Hospic Dobrého Pastýře hledá pro nově otevíraný
mobilní hospic v Hořovicích kandidáty na pozici:
ZDRAVOTNÍ SESTRA S REGISTRACÍ
BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
PRO PRÁCI V MOBILNÍM HOSPICI

NÁPLŇ PRÁCE
8 samostatná práce v terénu s určitým počtem klientů
8 vyhodnocování potřeby a úrovně soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění
a rizikových faktorů
8 podávání zpráv lékaři mobilního hospice a konzultace s ním
8 spolupracuje s rodinou - edukace
8 psychická podpora umírajících a jejich blízkých
8 vytváření podmínek pro důstojné umírání
8 podpora pozůstalých, nabízení možností další podpory a kontaktu
POŽADUJEME
8 SZŠ praxí minimálně 2 roky u lůžka
8 osvědčení podle zákona 96/2004 Sb.
8 morální bezúhonnost, umění komunikace s hospicovými pacienty
8 příjemné vystupování, zdravotní způsobilost
8 organizační a řídící schopnost
8 řidičský průkaz skupiny B - nutný
NABÍZÍME
8 místo výkonu práce: Hořovice a okolí
8 datum nástupu: co nejdříve
8 dovolená 25 dní za rok
8 příspěvek na stravování
8 možnost rozvržení denní pracovní doby, ev. 24-hodinového provozu 7 dní v týdnu
8 návštěvy nemocných firemním autem
8 odpovídající platové ohodnocení
8 možnost dalšího vzdělávání a jiné zaměstnanecké výhody
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete Váš profesní životopis a motivační dopis vrchní sestře
Vlastě Chaloupecké na e-mail:chaloupecka@centrum-cercany.cz, tel: 317 777 131.
Více informací na www.centrum-cercany.cz.

www.mesto-horovice.cz

Svaz tělesně postižených
n Organizace Svazu tělesně postižených, o.s. Hořovice pořádá rehabilitační pobyt v Hotelu „TOMMY“, Náchod.
Termín pobytu 15. - 20. 6. 2014.
Hotel nabízí luxusní ubytování nedaleko
centra Náchoda s kvalitně vybaveným
welnesscentrem, restauraci s výbornou
kuchyní a ubytování v prostorných, jedno,
dvou a třílůžkových pokojích s vlastním
soc. zařízením a TV. Stravování - snídaně formou teplého a studeného bufetu

a servírovanou večeří s výběrem ze dvou
chodů. Každý člen organizace obrdrží
poukázku na pět procedur. Během pobytu budou pořádány fakultativní výlety.
Cena pobytu činí 3 700 Kč. Pojeďte s námi
navštívit Adršpašské skály, Náchodský zámeček, Kladské pomezí, Ratibořice aj. Informace předsedkyně Jarmila Gruntová.
n Půjčovna působící na Městském úřadu
Hořovice nabízí široký sortiment rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
a pomůcek pro sebeobsluhu.
Půjčovní dny: pondělí 9:00- 16:00
středa 9:00- 11:00 14:00-16:00
čtvrtek 11:00- 16:00
n Úřední dny Jarmily Gruntové: pondělí,
středa, čtvrtek 11:00 - 14:00
kontakt: 313 101 138, 605 503 281
Za organizaci STP Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně

Pozvánka ke zkouškám
znalosti hub v roce 2014
Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na den 5.
června (čtvrtek) od 10 hodin zkoušky znalosti hub. V zasedací místnosti KHS, Dittrichova
17, Praha 2 (stanice Karlovo nám. Na trase
Metra B). Písemnou přihlášku ke zkoušce musí žadatel se všemi náležitostmi podat
Krajské hygienické stanici Středočeského
kraje se sídlem v Praze, odbor hygieny výživy
a PBU Dittrichova 17, 128 01 Praha 2.
Více na www.khsstc.cz
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z usnesení rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 29. dubna 2014
n Dle dispozic starosty a místostarostky vytvořit provozní řád obnovené zasedací místnosti radnice.			
n Rada souhlasí se záměrem pronajmout nebytové prostory k podnikání v domě č. p. 734
pro stomatologickou laboratoř.
n Rada souhlasí s nabídkou společnosti ČIP
plus, s. r. o., jež za cenu 102.850 Kč vč. 21%
DPH zpracuje jednostupňovou projektovou
dokumentaci na akci nazvanou „Hořovice městský kamerový systém“. Rada vybírala ze
dvou obdržených nabídek.
n Rada souhlasí s přípravou podkladů pro
podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - číslo výzvy 22 Konsolidace IT a nové služby technologických center
obcí. Zajistit objednání studie proveditelnosti,
položkového rozpočtu a žádosti o dotaci u firmy AJL, s. r. o., za 143.990 Kč vč. 21% DPH.
n Rada souhlasí se zřízením dvou parkovacích míst pro osobní automobily městské
policie na Palackého náměstí na parkovišti
nad č. p. 640. Po odsouhlasení Policií České
republiky, dopravním inspektorátem Beroun
objednat vyznačení parkovacích míst.
n V souvislosti se záměrem vykoupit pozemky ve spodní části Příbramské ulice v místě
křižovatky s ulicí Pražskou za účelem zřízení
přechodu pro chodce zadat vypracování studie proveditelnosti.			
n Rada na základě žádosti občana souhlasí
s prodejem části pozemkové parcely 307 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Velká Víska, za účelem
vyrovnání hranice pozemku, za kupní cenu
500 Kč/m2.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí
s prodejem části pozemkové parcely 927/17
o výměře cca 1.190 m2 v k. ú. Velká Víska,
za účelem rozšíření plánovaného Sportovního centra mládeže, za kupní cenu 500 Kč/m2,
za podmínky vyjmutí této části pozemkové
parcely z nájemní smlouvy uzavřené se stávajícím nájemcem.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí s uznáním vydržení u pozemkové parcely
1311/17 o výměře 27 m2 v k. ú. Hořovice. Následné sepsání osvědčení o vydržení pozemku
u notáře, popřípadě další náklady s tím spojené budou hradit žadatelé.
n Rada na základě žádosti společnosti SaintGobain Sekurit ČR, s. r. o., souhlasí s užíváním veřejné cesty na pozemkových parcelách
2215/2 a 2215/3 v k. ú. Hořovice, za účelem
využívání jako příjezdové cesty k novému
parkovišti společnosti, za podmínky vypracování a doložení projektu cesty od autorizovaného dopravního inženýra.
n Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě
o provozu, správě, údržbě a obnově veřejného
osvětlení v Hořovicích, uzavřenou dne 19. 12.
2012 se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.,
a přílohu č. 6 k téže smlouvě, která konkretizuje
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počty a místa budoucí výměny stožárů světelných míst veřejného osvětlení v Hořovicích.
n Rada souhlasí s prodejem části pozemkové
parcely 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2
majitelce bytové jednotky 1600/114 v bytovém
domě č. p. 1600 paní Karolíně Turkové, bytem
Zaječov 7 a s prodejem dalších dvou částí pozemkové parcely 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2 a 26 m2 budoucím majitelům bytových jednotek 1600/214 a 1600/215 v bytovém
domě č. p. 1600, za účelem zřízení předzahrádek u tří bytových jednotek bytového domu č.
p. 1600 v Hořovicích, za kupní cenu 1.000 Kč/
m2. Zároveň rada souhlasí s navrženými regulativy úpravy prodávaných pozemků s tím, že
předzahrádka nesmí sloužit jako parkoviště.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Městské
správě bytového a nebytového fondu Hořovice objekt č. p. 1546 na Palackého náměstí
v Hořovicích za účelem zajištění provozování prodejny tisku a veřejných WC. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí
21.780 Kč ročně včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky se společností
RWE GasNet, s. r. o., na pozemkové parcele
1174/48 v k. ú. Hořovice v délce cca 5,5 m
za cenu 181,50 Kč/bm včetně DPH.
n Připravit prezentaci dosud zpracovaných výstupů projektu „Komunitní plán
sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích na období 2014 - 2018,
Č.CZ.1.04./3.1.03/97.00093“ na zasedání
zastupitelstva. (Závěry z analýz: Sociodemografická analýza, Analýza poskytovatelů, Analýza rizikových jevů u dětí a mládeže, Analýza osob ohrožených sociálním vyloučením,
Analýza seniorů.)
n Rada bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2013. Po doplnění o Zprávu o přezkoumání hospodaření města za r. 2013 předložit zastupitelstvu ke schválení.
n Rada na základě předloženého upraveného
vyúčtování souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost pro FK Hořovicko na rok 2014
ve výši 500 tisíc Kč. Předložit na jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 proti.
n Rada revokovala své usnesení ze dne 16. 4.
2014 a z důvodu přípravy jednání zastupitelstva vsunula do plánu práce další schůzi rady
dne 14. 5. 2014.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 20. 5. 2014.
n Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového
opatření města Hořovice na rok 2014.
n Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí za účelem volební
kampaně TOP 09 do Evropského parlamentu.
Souhlas se uděluje na prostranství dle přiloženého plánku, na dobu od 1. do 31. 5. 2014.
Poplatek bude vyměřen dle platné vyhlášky
o místních poplatcích.
n Rada bere na vědomí plán oprav v Městské
mateřské škole.
n Rada vzala na vědomí přehled dotačních
možností, zpracovaný k 25. 4. 2014.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 14. května 2014
n Rada schválila „Provozní řád divadelního
sálu a zasedací místnosti radnice“ jako vnitřní
předpis městského úřadu č. 3/2014 s účinností od 1. 7. 2014. Informovat o renovaci zasedací místnosti a o změněných pravidlech provozu nejen veřejnost a zaměstnance úřadu,
ale zvlášť i pravidelné uživatele společenských
prostor radnice.“
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem
sálu radnice Střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Hořovice ve dnech
22. a 23. 9. 2014 pro celorepublikovou konferenci škol v rámci výukových programů
UNESCO.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na „prašnost“ z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 2 - Snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
n Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu připravit koncepci k údržbě
veřejné zeleně od 1. 1. 2015 včetně propočtu
nákladů na pořízení mechanizace a dalšího
vybavení.
n Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které
společnost AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r. o., opraví za cenu 163.949 Kč vč. 21%
DPH, části chodníku v Masarykově ulici
v úseku od bývalého lihovaru po odbočku
k provozovně společnosti WEBER. Podle aktuálního jednání s ředitelem Městské správy
bytového a nebytového fondu tuto práci provede MSBNF.
n Rada nesouhlasí s provedením úprav
na náklady města na kanalizační přípojce
od bytového domu č. p. 744-745 v podobě
vybudování revizní šachty a osazení zpětné
klapky do ní.
n Rada projednala zprávu odboru technického a dopravního týkající se stavu výkopů
a překopů ve městě a vzala ji na vědomí s tím,
že při neplnění oprávněných požadavků města je nutné dodavatele penalizovat.
n Rada schválila rozmístění úřadu včetně
samosprávy v budově na náměstí po dobu
rekonstrukce radnice. Podle toho uzpůsobit
projekční a stavební práce při přípravě budovy.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se
výstavby komunikace v ulici Na Lukách. Rada
zároveň souhlasí s textem smlouvy o dílo, jež
je součástí výzvy k podání nabídky.
n Zajistit zrušení telefonní budky na Palackého náměstí před budovou Základní umělecké
školy.
n Rada souhlasí s písemným upozorněním
majitelů pozemků p. č. 2327 / 3 a 2327 / 65
v k. ú. Hořovice (bývalé cihelny) na jejich povinnost udržovat čistotu a pořádek na svých
pozemcích a na možnost finančního postihu
v případě nedodržování této povinnosti. Vyrozumět majitele pozemků.
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z usnesení rady města - informace
n Rada souhlasí se zněním Dohody o plánované pomoci mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a městem
Hořovice - Městskou policií Hořovice, která
upravuje zásady součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací při požárech,
živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech. Městská policie Hořovice se touto
dohodou stává ostatní složkou integrovaného záchranného systému. Dohoda se uzavírá
na dobu neurčitou.
n Rada jmenuje Mgr. Petra Bakuleho manažerem prevence kriminality města Hořovice
a pověřuje jej sestavením pracovní skupiny
pro zpracování Programu prevence kriminality města Hořovice.
n Rada souhlasí, aby v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018“,
po ukončení financování webhostingu a správy domény www.pruvodcepomocihorovice.cz
Centrem pro komunitní práci střední Čechy,
město na svých webových stránkách pokračovalo v informování veřejnosti z důvodu udržitelnosti procesu Komunitního plánování sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích.
n Rada bere na vědomí „Zprávu o přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok
2013“. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
n Rada souhlasí se stanovením počtu 21 členů
zastupitelstva na volební období 2014 - 2018.
n Rada ukládá starostovi zorganizovat pracovní jednání zástupců technického a stavebního odboru (úřadu životního prostředí)
za přítomnosti předsedy komise životního
prostředí ve věci projektu obnovy zeleně a sadových úprav na Palackého náměstí.
n Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
8.000 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum za grafické zpracování a tisk
pozvánek společenských akcí, pořádaných
přímo městem Hořovice.
n Rada souhlasí s tím, aby bylo z rozpočtu města Hořovice na rok 2014, z paragrafu
městské zeleně, proplaceno pokácení 10 ks
topolů v areálu městského sportoviště.

n Krátce
n Zahrádkáři informují
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice oznamuje, že nově zavádí úřední hodiny pro občany, a to každou
středu od 15:00 do 17:00 v Domě zahrádkářů.
n Rekondiční pobyt
OOSTP Beroun pořádá ve dnech 6. - 13. 7.
2014 rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
v Hotelu MAS. Doprava - autobus, plná
penze, rehabilitace a bazén. Bližší informace
na tel.: . 736 282 467, Kohoutová Milada.
n Nové provozovny
4 Salon Krásy Hořovice, Kadeřnictví, Kosmetika, Pedikůra, Pražská 941, tel. 602 969 129.
4 Kadeřnictví Yveta Krupárová, poradenství v péči o vlasy, indická antistresová masáž
hlavy, Jungmanova 156 - budova fa Teza, tel.
775 235 850.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

samostatný odborný referent
odboru vnitřních věcí a právního
Charakteristika vykonávané práce: evidence a správa nemovitostí – pozemků města
a vykonávání činností, které jsou s touto agendou spojené; zajišťování souhrnné agendy
kontaktního místa veřejné správy (Czech Point).
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní
obvod Městského úřadu Hořovice, platová třída 8 (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů).
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Termín předpokládaného nástupu: 1. srpen 2014.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona
č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:
státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České
republice, věk nad 18 let, bezúhonný, ovládající jednací jazyk
Další požadované předpoklady:
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání
4 komunikativní osobnost
4 dobrá znalost práce na PC
4 řidičský průkaz skupiny B
4 praxe při výkonu státní správy výhodou
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
4 jméno, příjmení a titul
4 datum a místo narození
4 státní příslušnost
4 místo trvalého pobytu
4 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
4 kontaktní spojení - mobil a e-mailová adresa
4 datum a podpis
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
4 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
4 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
4 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4 doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti - úředně ověřená kopie, pokud
uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky)

Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 16. 6. 2014
na adresu:
Městský úřad Hořovice, odbor organizační a obecní živnostenský úřad,
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice.
Obálku označte slovy:
„VŘ – samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí a právního“.
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školství

Čarodějnická zkouška v MŠ

Nebojme se otužovat děti
Ideální příležitostí k získávání
a upevňování dovedností v praxi
je pětidenní kurz pro předškoláčky,
jehož náplní je zejména pobyt v přírodě, sport, trénink sebeobslužných dovedností, vzájemná pomoc
a prožitek ze společných aktivit.
Některé děti zažily první noc
bez rodičů. Zjistily, že vůbec není
jednoduché umět se samy o sebe
postarat, obléknout se do nevlídného počasí, poznat a neztrácet svoje

věci, sdělit přání, prosbu, potíže…
S pomocí učitelek všech 50 dětí
zvládlo školku v přírodě na jedničku a zaslouží si velkou pochvalu.
Prožitkový kurz je vhodným
tréninkem na další a přirozeně
náročnější životní etapu a neobejde se bez tolerance a porozumění
všech zúčastněných. Více na www.
mmshorovice.webnode.cz
Bc. Helena Nesnídalová
ředitelka MMŠ Hořovice

Tmu v zámecké chodbě ozařovala světélka svíček. Svíce vyznačovaly cestu. Ta zavedla malé čarodějky a kouzelníky ke schodišti.
Na něm seděl - DUCH. Prověřil
znalosti adeptů magie z oboru ježibabství. Něžnější
čarodějky se už
opravdu
bály,
když se na schodišti
objevilo
ještě jedno huhlající
strašidlo
v černém hábitu.
Přízraky pak dovedly děti do zámecké kavárny.
„Tady je to jako
pokojíček pro
princeznu“, divila se v místnosti
plné medvídků
a jiných krásných
věcí čarodějka Nikolka Prokopová.
Blik! A bylo světlo. Děti uviděly
hromadu hraček. Čarodějnická
zkouška odvahy skončila.
Ale to nebylo všechno! V den
„čarodějnic“ 30. 4., v MŠ v Jiráskově ulici, se sešly děti, rodiče a jejich
učitelka, paní Vyhnalová k pod-

Poděkování panu Miroslavu Veverkovi
Jménem všech žáků a pedagogů naší školy, bych chtěla poděkovat, panu Miroslavu Veverkovi, za celoroční pomoc při sběru plastových víček, čímž výrazně přispěl žákům naší školy do soutěže Velká cena EURO
WASTE a Českých sběrných surovin, které se naše škola již několik let pravidelně zúčastňuje. Děkujeme.
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka Základní školy, Hořovice, Sv. Čecha 455

večerním hrám, opékání vuřtíků
a zpěvu při kytaře.
Vše byla příprava na strašidelnou cestu zámkem. Tu dětem
mimo otevírací dobu umožnil pan
kastelán Bc. Knížek, spolu s pro-

vozovatelkou zámecké kavárny pí
Ramaislovou.
Po návratu do MŠ v Jiráskovce
se děti uložily do spacáků. Třída
vypadala trochu tajemně, ale zasloužený spánek dětí nic nerušilo.
Snídani zpestřily také dobroty
od maminek (pí Zelené a pí Tymonové). Pak už děti netrpělivě
vyhlížely rodiče, aby jim mohly
vyprávět, co včerejší noci zažily.
„Bylo to jako sen,“ řekla čarodějka Terezka Ševítová a měla
pravdu.
Lenka Šedivá
a Ludmila Vyhnalová

Výtvarné práce žáků ZUŠ Hořovice na MDVV LIDICE
V jarních měsících letošního školního roku 2013 / 2014 proběhl
42. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže (MDVV Lidice), která vznikla v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce
Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které
zahynuly ve válečných konfliktech. Původně národní výstava se v roce
1973 stala výstavou v mezinárodním měřítku a v současnosti je známá
nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. Do soutěže se v posledních letech přihlašuje pravidelně více než 25 000 velice
kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky,
ale i z dalších 60 - 70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína,
Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.
V letošním ročníku se tvořilo na téma RODINNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
aneb NAŠE ZAHRÁDKA A POLE a zúčastnil se jej rekordní počet dětských děl - 27.868 prací ze 77 zemí světa, z nichž porota ocenila 1 516
exponátů a udělila 200 medailí. Téma bylo zpracováno v pestré škále
technik a materiálů – oceňovány byly plošné práce v technice malby,
kresby, rukama poroty prošly i jedinečné grafiky, zpracované různými
typy tisku (linoryt, suchá jehla, lept i slepotisk), v menší míře byla zastoupena i počítačová grafika.
Naše ZUŠ se do soutěže zapojila vůbec poprvé, a to pod vedením
nové pí. uč. Mgr. Barbory Albrechtové, která žáky na soutěž připravila.
V nově otevřeném výtvarném oboru vznikají od začátku školního roku
opravdu nádherné práce, z nichž sedm bylo vybráno do soutěže. Pod
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vedením paní učitelky tak letošním rokem uspěla a byla oceněna čestným uznáním práce Ariely Sukovské, 8 let (1. ročník / I. cyklu).
Všechna oceněná díla porotou si můžete prohlédnout v hlavní expozici v Lidické galerii: 29. května – 31. října 2014. Po jejím skončení
bude výstava instalována v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.
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kultura

Po stopách Emmy Destinové
Dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice Pavlína Vokáčová, Šárka Rottová, Eva Řezáčová, Jana Pommová, Tereza Vokáčová, Klára Slavíková, Veronika
Slavíková a Květuše Ernestová oživil svým vystoupením Cyrilometodějský chrám v Praze Karlíně v neděli 27. dubna.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje je považován za jeden z uměleckých vrcholů Českého nerománského stavitelství druhé poloviny 19. století. Budování
chrámu na počest tisícileté památky příchodu sv. Cyrila a Metoděje se ujal
kardinál Bedřich kníže Schwarzenberg, který nechal chrám vystavět podle
návrhu vídeňského profesora Karla Rösnera stavitelem a architektem Ignácem Ullmanem v letech 1854 až 1863. Výzdoba svatyně probíhala ve dvou
fázích a podíleli se na ní vynikající umělci tzv. generace Národního divadla.
V neobyčejně prostorném kněžišti, které je vydlážděno mramorem, se nachází dva velké svícny, jejichž tvůrcem a dárcem je známý vlastenec, podporovatel Boženy Němcové a vynikající umělecký kovolijec, hořovický rodák
Josef Branislav Mencl.
Povodeň, která zasáhla hlavní město v roce 2002, završila dlouhodobou
degradaci výzdoby, přinesla však v poslední chvíli naději na její záchranu.
Karlínská farnost a Arcibiskupství pražské získaly státní dotaci a obrovské
množství drobných obnosů od dárců z celé republiky i ze zahraničí, kteří
pravidelně přispívali na opravu zcela v duchu sbírek, z nichž kostel v minulosti vznikal. Jeho velkolepá obnova se řadí mezi nejrozsáhlejší restaurátorské
práce v České republice.

Koncert HOMMAGE À DESTINN připomněl 110. výročí vystoupení
Emy Destinnové na karlínském kůru a 150. výročí narození Ondřeje Horníka, karlínského regenschoriho. V programu zazněly skladby z duchovního
repertoáru české pěvecké legendy a vynikající improvizace na Horníkovo
téma. Monumentální nástroj z dílny E. Š. Petra (1898) z více než třemi tisíci
píšťalami rozezněl varhaník Svatomikulášského chrámu a profesor varhanní
hry Konzervatoři v Teplicích Přemysl Kšica. Sváteční slovo pronesl karlínský
farář Pater Miroslav Cúth. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na dokončení
oprav kostela.
Koncertní cyklus Po stopách Emy Destinnové pokračuje v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klášterním komplexu Klokoty v sobotu 7. června
2014 od 14:30 hodin. Dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice bude zpívat za doprovodu Vladimíra Roubala
ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.
Jihočeské poutní místo Klokoty najdeme v západní, okrajové části Tábora, z jehož centra sem vede přes údolí Tismenického potoka lipová alej.
Již od 13. století je v těchto místech zmiňován hrádek pana Vítka z Klokot,
u kterého stál malý kostelík. První písemný záznam o kostele samotném nacházíme později u jména místního faráře Bolecha v roce 1361.
Ke konci 17. století táborská obec prodala Klokoty řádu benediktinů
z Montserratu a jejich představený Didaco di Convero začal v roce 1701 se
smělou přestavbou do podoby, v jaké poutní místo nalézáme dnes. Po této
přestavbě připomíná půdorys kostela Nanebevzetí Panny Marie tvar dvojramenného kříže. Ke kruhovému základu kostelíka byla přistavena chrámová
loď, nad původními kaplemi vedle presbytáře vznikly oratoře a po stranách
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lodi dvě velké boční kaple. Archivní doklady uvádějí, že stavbu vedl stavitel
z nedalekých Ratibořských Hor.
Strop nad hlavním oltářem má klenutou báň, která je bohatě zdobená
štukaturou s obrazy znázorňujícími Narození Páně, Útěk do Egypta, Svatbu
v Káně a další výjevy z biblických událostí. V nápisech pod obrazy je ukrytý
chronogram udávající vznik stavitelského díla (1707 a 1708). Z presbytáře
je možný vstup do bočních kaplí, které jsou dnes využívány jako zákristie,
oratoře nad nimi věnovali v roce 1708–1709 Hodějovští z Hodějova a Bechyňové z Lažan. Kněžiště a hlavní chrámová loď jsou odděleny obloukem
zdobeným sochou piety, nad níž je erb patrona chrámu – města Tábora.
Boční oltáře sv. Barbory a sv. Doroty vedle oblouku byly zřízeny díky rodině
Deymů ze Stříteže. Lobkowiczové se zasloužili o velkou boční kapli sv. Josefa,
jižní boční kaple sv. Václava vznikla nákladem Schwarzenbergů. Oltář v této
kapli byl na počátku 20. století doplněn sochami sv. Cyrila a Metoděje, sv.
Anežky České a sv. Ludmily. Strop v chrámové lodi vyzdobený obrazy z roku
1892, znázorňujícími Zvěstování, Nanebevzetí a Navštívení Panny Marie, je
oproti stropům v bočních kaplích překvapivě rovný. Kúr, kazatelna i chrámové lavice pocházejí z roku 1720. V přední části hlavní lodi kostela zaujme velký náhrobní kámen, který uzavírá kryptu zbudovanou roku 1746 pro ostatky
místních kněží. Centrálním prvkem poutního místa je oltářní obraz Panny
Marie. Jeho ranně barokní podoba pochází z dílny pražského malíře Johanna
Andrease Burgera z roku 1636. V roce 1743 byl obraz umístěn na stříbrný
oltář od zlatníka Františka Seitze, který je mj. autorem náhrobku sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Typově patří obraz k tzv. „klasovým Madonám“, zvaným tak podle klasů obilí, zde ratolestí,
rozesetých po Mariině rouchu. S tímto typem zobrazení podle vzoru stříbrné
sochy milánské Madony z přelomu 13. a 14. století se můžeme setkat na více
místech střední Evropy.
Prostor okolo kostela obklopují zastřešené, dovnitř otevřené chodby, tzv.
ambity, s osmibokými kaplemi v rozích, které jsou stejně jako na kostele zakončeny kopulemi s cibulovitými báněmi, věží je v areálu celkem deset. Ambitové kaple jsou čtyři a jsou zasvěcené sv. Anně, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu
a Panně Marii Růžencové. K výzdobě kaplí patří výjevy ze života každého ze
světců na oltářním obrazu i v bohaté štukové výzdobě stropu, podobně jako
v bočních kaplích kostela.
Novodobá historie klokotského kláštera je od roku 1994 spjatá s kongregací Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
Česká pěvecká legenda Ema Destinnová (1878 – 1930) měla pro chrámový zpěv krásné porozumění, protože vyjadřoval a odpovídal jejím náboženským citům. V Praze zpívala v letech 1904 a 1905 v kostele sv. Vojtěcha
a na kůru Cyrilometodějského chrámu v Karlíně za doprovodu varhaníků
Ondřeje Horníka a Anatola Provazníka, na přání královéhradeckého biskupa dr. Antonína Doubravy zpívala v roce 1908 v katedrálním chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, svou pozornost věnovala také řitonickému kostelu sv.
Václava nebo petrovickému kostelu sv. Petra a Pavla. Koncert HOMMAGE
À DESTINN připomene 90. výročí vystoupení Emy Destinnové v Táboře
(10. 4. 1924) a 150. výročí narození Ondřeje Horníka (1864-1917) a představí duchovní repertoár slavné pěvkyně. Koncert bude uveden svátečním
slovem duchovního správce farnosti, básně přednese Veronika Slavíková.
Vstupné dobrovolné bude věnováno na obnovu kostela. Srdečně zveme
Marcela Folková, ZUŠ Hořovice
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kultura

Zámecká nokturna v Hořovicích po desáté
Zámecká nokturna, unikátní cyklus nočních vokálních koncertů, vstupuje v roce 2014
do svého jubilejního desátého ročníku. Již
od léta 2005 nabízí každoročně v magických
prostorách hradů a zámků noční koncerty
s účinkujícími v dobových kostýmech a stylovou interpretací. Každé nokturno je vybaveno
speciální pozvánkou.
Dosud byly uvedeny následující pořady:
DELIRIO AMOROSO (barokní milostná
dueta), USIGNOLO INNAMORATO (barokní skladby s ptačími motivy), LAMENTO
PER LA MORTE BELLINI (k 170. výročí
úmrtí Vincenza Belliniho), L´ETERNELLE
CARMEN, ARIE PER FARINELLI (virtuózní barokní árie pro nejslavnějšího sopranistu), FROM SHAKESPEARE (operní árie
na Shakespearovy náměty), RUSKÉ NOKTURNO (klavírní skladby a romance k 170.
výročí úmrtí A. S. Puškina), ARIE DI TEMPESTA (barokní árie „rozbouřených živlů“),
STADLEROVO NOKTURNO (nejslavnější
árie pro soprán a klarinet z pera W. A. Mozarta), HOMMAGE À MARIA MALIBRAN
(k 200. výročí narození slavné španělské
kontraaltistky), REGINA ABBANDONATA (Opuštěná královna), ARIE D´INCANTESIMO (Árie zaklínání) z kouzelnických
oper G. F. Haendela, MELPOMENÉ s áriemi

pro italskou sopranistku Catarinu Gabrielli, Il RAGAZZO (životní příběh Farinelliho,
CARMEN ke 100. výročí úmrtí španělského
klavírního virtuoza Isaaca Albenize, Píseň
vítězné lásky (ke 100. výročí úmrtí španělské kontraaltistky Pauline Garcia Viardot,
VINCERO O MORIR (barokní pasticcio
na motivy životního příběhu poslední egyptské královny Kleopatry VII.), QUEEN OF
NIGHT (Mozartovy árie pro sestry Weberovy), DOMINA (barokní pasticcio na motivy
životního příběhu Agrippiny mladší), UNA
VOCE GRANITA (z repertoáru fenomenální
sopranistky Faustiny Hasse-Bordoni), DIVINITÉS DU STYX (árie pro koloraturní sopranistku Anna Lucii de Amicis), CLARINET‘S
NIGHT (ke 200. výročí úmrtí klarinetového
virtuóza Antona Paula Stadlera), FEMME FATALE (k poctě Emy Destinnové), SEMIRAMIS (barokní pasticcio na motivy životního
příběhu babylonské princezny a asyrské královny) a PRIMADONA ASSOLUTA (ke 200.
výročí narození Jindřišky Rettigové).
Dramaturgicky
koncerty
připravuje
a hlavní role zpívá Květuše Ernestová, kterou
v minulých letech doprovázeli: Eva Krištufová(alt), Táňa Rezková, Aneta Brogelová (flétny), Veronika Gottwaldová a Jitka Puchmeltrová (cembalo), Frederick Rooks (klavír),

Přijímání žáků do ZUŠ Hořovice
pro školní rok 2014/2015
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice vyhlašuje talentové přijímací zkoušky pro nový školní rok
2014/2015. Přihlásit se mohou všichni ve věku od 5 do 18 let a to do 3 oborů, které naše
škola v příštím školním roce organizuje.
V hudebním oboru vyučujeme hru
na akordeon, housle, klavír, kytaru,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet,
saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový, komorní a sborový. Výtvarný obor
vede Mgr. Barbora Albrechtová a žáci
se v hodinách věnují plošné a prostorové tvorbě (malba, kresba, prostorové
objekty, modelování, grafika). O taneční
obor MgA. Terezie Dudové byl na začátku školního roku velký zájem, avšak pár
míst je ještě volných. V hodinách se vyučuje klasický a moderní tanec, lidový tanec,
taneční gymnastika.
Přesný rozpis přijímacích (talentových) zkoušek:
n HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:
Hořovice - středa 4.6.2014 - 13:00 až 13:30 hod., 15:45 až 16:15 hod.
Žebrák - pátek 6.6. 2014 - 13:00 až 13:30 hod., 15:45 až 16:15 hod.
n TANEČNÍ OBOR:
Hořovice (taneční sál) - pondělí 16. a úterý 17. 6. - 14:00 do 17:00 hod.
n VÝTVARNÝ OBOR:
Hořovice - pátek 13.6. - 13:00 do 15:00 hod.
Pokud by se na někoho nedostalo, dodatečně přijímáme žáky na začátku měsíce září 2014,
avšak jen do oborů, kde budou pro žáky ještě volná místa.
BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
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Melpomené Quartetto, Sedláčkovo kvarteto,
klarinetisté Kryštof Křemenák, Jiří Tolar, Robert Pacourek, Petr Svoboda a Radek Žitný,
František Svejkovský 1. trumpetista trubačů
prezidenta České Republiky a Trubači Hradní
gardy a jako maestri di capella Vladimír Roubal, ředitel Královské kanonie premonstrátů
v Praze na Strahově, Přemysl Kšica, Vladimír
Jelínek a Martin Moudrý. V mluvených rolích
vystoupili: Pavlína Hlavačková, Hana Klánová, Tereza Vokáčová, Michaela Matznerová,
Eliška Mottlová, Klára Slavíková, Veronika
Slavíková, Kristýna Vondalová, Nikola Blažejová, Šárka Rottová, Adam Lazali, Vendula
Hrachová, Mikuláš Kološ, Pavlína Vokáčová,
Eva Řezáčová a Jana Pommová a Maxmilián von HundHeuserr jako primadonin psík.
Dále Petr Sušanka, Vlastimil Fischer, herec
hudebního divadla Kapsa – Andělská Hora
u Karlových Varů, Miloslav Doležal z pražského divadla Alfa-Omega, Lukáš Kunst (činoherní klub), Libor Knížek a fenomenální
Casanova Libor Eichenmann.
Letošní desátý ročník bude věnován třem
českým pěvkyním. 28. června 2014 v prostorách hlavního sálu Zámku Hořovice bude
provedeno Zámecké nokturno ke 250. výročí
narození berounské rodačky Tekly Podleské
(1764-1852). V hudebně dramatickém pořadu účinkují: Květuše Ernestová v roli Tekly
Podleské-Batkové, kuronské dvorní pěvkyně,
Veronika Slavíková jeko vévodkyně Zaháňská, Tereza Vokáčová jako její sestra Marie
Paulína, Klára Slavíková jako Johana Kateřina
a Jana Pommová jako Dorothea. V mužských
mluvených rolích vystoupí Libor Knížek a Libor Eichenmann, u klavíru v roli Ludwiga van
Bethovena bude Frederick Rooks, na klarinet
zahraje Robert Pacourek. V programu budou použity koncertantní skladby z hudební
pozůstalosti Tekly Podleské, která je uložena
v Státním okresním archivu v Berouně.
V neděli 20. července se uskuteční XXX.
Zámecké nokturno FEMME FATALE k poctě Emy Destinnové v Muchově sále Zámku
Zbiroh a 12. září AIDA ASSOLUTA k 180.
výročí narození Verdiho múzy Terezy Stolzové.

www.mesto-horovice.cz

kultura - pozvánky

Chcete se naučit hrát
na hudební nástroje,
tančit a hrát divadlo?
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
oznamuje, že přijímá žáky pro nový školní
rok 2014/2015 a zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání k návštěvě Základní školy
v Jincích, kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru, při
němž bude zjišťována míra talentu pro jednotlivý obor. V hudebním oboru vyučujeme
hře na zobcovou flétnu, housle, trubku,pozoun(trombón), klarinet, saxofon, klavír
a kytaru. Nové žáky přijímá taneční i literárně- dramatický obor.
Využijte červnových termínů, v září již
bude kapacita značně omezena! Bližší informace podá p. uč. Pavel Hrubý, vedoucí pobočky, tel. 606 947 010
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince, zve
všechny zájemce na

PŘIJÍMACÍ POHOVORY

n HUDEBNÍ OBOR 			
úterý 17. června od 15 do 16:30 hodin
ve 4. třídě ZŠ Jince(přízemí vpravo)
n TANEČNÍ OBOR
pondělí 23. června od 15 do 16:30 hodin
v hudebně ZŠ Jince(1. poschodí vpravo)
n LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
úterý 17. června od 15 do 16:30 hodin
v 5. třídě ZŠ Jince (1. poschodí vpravo)
http://zusjince.webnode.cz/
e-mail: zusjjr@rozmitalptr.cz

Porta přivítá kromě folkové
a country „smetánky“
i Václava Neckáře

Chcete vědět, jestli v knihovně najdete knížky pro Vaše děti? Využijte akce pořádané k MDD.

Dárek ke Dni dětí

Jak se stát VIP čtenářem:
 věk 0 - 15 let

legitimace

 datum první registrace v knihovně
2.6.2014
 s dítětem musí přijít rodiče nebo

VIP čtenář

zákonný zástupce, kteří na místě
podepíší přihlášku

registrace

Povinnosti VIP čtenáře:

v dětském oddělení

 dodržovat ve všech bodech
knihovní řád, který dostanete při

knihovny v Hořovicích

registraci

od 2. 6. 2014 do 2. 10. 2014

Upozornění:
 na dětskou VIP legitimaci není možné

ZDARMA

si půjčovat knihy z oddělení pro
dospělé

Letní
Léto je čas cestování do
blízkých i vzdálených míst.
Nafoťte, kam všude se „naše“
knihy se svými čtenáři dostanou.

fotohraní

Pošlete emailem zajímavou
fotografii z místa, kde jste četli
knihu, kterou jste si půjčili
v knihovně v Hořovicích.
Uveďte název knihy.

Všechny
fotografie
budou
uveřejněné na našich webových
stránkách. 18 nejoriginálnějších
fotografií bude vystaveno ve
vestibulu knihovny.

Připište, zda si přeje uveřejnit svoje
jméno.
Kontaktní email:
Knihovna1@mkc-horovice.cz

Fotit mohou děti i dospělí.
Na fotografie čekáme
od 21. 6. 2014
do 23. 9. 2014.

Hudební festival Porta představí v Řevnicích již po sedmé hvězdy folk a country
hudby. Letos půjde již o 48. ročník a do Lesního divadla se 27. - 29. 6. 2014 sjedou opět
významné osobnosti folk a country hudby.
Portovní klasiku představí Jaroslav Samson
Lenk, Hana a Petr Ulrychovi, Roman Horký
a Kamelot, Petr Kocman, Pavel Žalman Lohonka, nebo Naďa Urbánková s Bokomarou.
Netradičními hosty v Hodině „H“ budou
Václav Neckář s Bacily, Lenka Filipová s dcerou Lenny, Tereza Černochová a Radek Tomášek, kteří na závěr festivalu spolu s Petrem
Kocmanem uctí památku nedávno zesnulého
textaře Zdeňka Rytíře. Konec června bude
opět svátkem kytar a romantiky ve stínu řevnického lesa.
Informace o předprodeji vstupenek
a festivalu najdete na www.porta-festival.cz
Vstupenky: denní (299 Kč) a permanentní (599 Kč) na všechny tři dny.

www.mesto-horovice.cz

11

ŘOVICE SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM KULNTREM A PANEM VÁCLAEM ŽIVCEM mladším
BEROUN ????) VÁS ZVOU NA A VERNISÁŽ
MALÍŘE
A PEDAGOGA
VÁCLAVA ŽIVCE „
GALERIE
STARÝ ZÁMEK
LA
„
KE
120
–
TÉMU
VÝROČÍ
JEHO NAROZENÍ
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
Í GALERIE.

kultura

Kulturní a společenský servis

Hořovice a Městské kulturní centrum
13. Václavem
09. 2013 VŽivcem
17:00 HODIN
něPÁTEK
s panem
mladším
n Galerie
Nádraží
ÚVODNÍ
SLOVO
STROSTA
HOŘOVIC ONDŘEJ
Muzeem Českého krasu Beroun

Železniční
nádraží,
268
01zámek“
Hořovice
otevření
„Galerie
Starý
Kslavnostní
VYSTAVENÝM
DÍLŮM
A OSOBNOSTI
výstavy malíře
a pedagoga
Václava Živce
OMLUVÍ
nevím
n???ještě
VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
nazvané
FOTOKLUBU???ještě
HOŘOVICE
HUDEBNÍ DOPROVOD
nevím
„Václav Živec – výběr z dílaČekárna
Českých
……………………………………………
drah. Výstava fotograePŘIPRAVENÉ
120. výročíPOHOŠTĚNÍ
jeho narození“.
??????????
fií na
téma: Železnice
UDE OTEVŘENA DO 12.10.2013
KAŽDÉ
a život kolem ní a ŽiTEK :OD
13:00
isáž
Pátek
13.–9.18:00
2013HODIN
v 17:00 hod.

vot v krajině nedotčené železnicí potrvá
ní
starosta
Hořovic
Ondřej
Vaculík
A slovo:
NEDĚLI
OD 13:00
– 16.00
HODIN
do října 2014.
doprovod: ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích

Galerie
Starý
zámek
tava bude n
otevřena
do 12.10.
2013
terý – pátek od 13:00 – 18:00 hod.
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
obotu a neděli od 10:00 – 17:00 hod.
n OBRAZŮ, GRAFIKA A PLASTIKY
Františka Koudelky, Oldřicha Jelena,
Václava Frolíka a Vladimíra Moutelíka
Vernisáž: úterý 29. 4.
v 18 hodin. Výstavu zahájí
starosta Hořovic Ondřej
Vaculík. Hudba: Jakub
Zahradník. Výstava bude
otevřena do 13. 6. 2014 - úterý, čtvrtek, sobota
od 13:00 do 18:00.
FRANTIŠEK KOUDELKA, nar. 1945. Studoval u akademického malíře Františka Nedvěda,
sochaře Vratislava Plačka a akademického malíře Jiřího Eisllera v Praze. www.frantisek-koudelka.cz
OLDŘICH JELEN, nar. 1961. Vyučil se knihařem. Soukromě začal studovat kresbu i malbu. V letech 1990 - 1993 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Z Akademie
odešel po 3 letech, aby hledal uplatnění jako
svobodný výtvarník. www.jeleni.net
VÁCLAV FROLÍK, nar. 1946. Výtvarné směřování určoval v jeho počátcích kladenský
malíř Jan Jelínek a později to byli mistři štětce
Karel Souček a Jan Smetana.
VLADIMÍR MOUTELÍK nar. 1957. Sochař
studoval na odpolední lidové konzervatoři
v Praze, v ateliéru Jana Palečka a Miroslava
Pangráce.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n COMMEDIA FINITA
20. 6. pátek 19:00
Divadlo na Vísce Hořovice uvádí komedii
o slavné operní zpěvačce Emě Destinnové očima čtyř různých žen. Text Viktorie Hradské
zachycuje malost prostředí, ve kterém slavná
operní pěvkyně žila a paradoxně ukazuje výjimečnost a složitost této velké umělecké osobnosti. Režie Slávka Hozová. Výběr hudby Karel
Hasman. Účinkují: Kateřina Hasmanová a Helena Kreisingerová.
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n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n SCREAMERS - Šest statečných
18. 6. středa 19:00
Travesti skupina Screamers (známá např. ze semifinále soutěže Česko-Slovensko má talent),
která ve své branži působí již šestnáctým rokem
a je tedy v rámci žánru naprostou špičkou, uvádí
svůj zbrusu nový pořad s názvem Šest statečných.
V tematicky laděném programu se vedle čísel ctících klasický western můžete samozřejmě těšit
na oslnivé róby, netradiční taneční kreace a především pořádnou dávku dobré nálady a humoru.
Šest statečných, to je nový, skandální a burleskní
program nejenom z prostředí westernového saloonu v podání „divokých“ koček z divokého, nespoutaného západu, kde je dovoleno téměř vše,
až na techtle mechtle s umělkyněmi.

červen 2014

Mládež - začátečníci H7 18:30 - 20:30
Dospělí - stř. a více pokročilí H3 20:40 - 22:15
n Sál Radnice, Palackého nám. 2, Hořovice - dospělí
Začátek: pondělky od 6. 10.
2014.
Dospělí - začátečníci H1
19:00 - 20:30
Dospělí - mírně pokročilí H2
20:40 - 22:10
Zápis a informace: www.tanecni.net
tel: 603 238 090; e-mail: vasova@volny.cz
Komárov
n TJ SOKOL Komárov pořádá v sále sokolovny Taneční kurz mládeže 2014.
6. září - 13. prosince 2014
Kurz proběhne ve 13 lekcích (9 lekcí à 3 hod. + 3
lekce à 4 hod. + Závěrečný věneček/5 hod./).
Kurzovné: 1 300 Kč (jednotlivci); 2 300 Kč
(taneční pár). Kurz povede zkušený taneční
mistr společenských a sportovních tanců
p. František Mochán z Příbrami. Zájemci
se mohou přihlásit a zaplatit u Pavlíny Jánské v ZŠ TGM Komárov (do konce školního
roku). Informace: tel.: 311 57 20 53; e-mail:
afraitag@seznam.cz.

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265

n Disco Hořovice KONEC ŠKOLY
27. 6. pátek 21:00
Více na www.discohorovice.cz.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Po, St, Čt			
12:00 - 17:00
Út
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Pátek
ZAVŘENO
Sobota 28. 6. 8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 28. 6. 8:00 - 11:00

n Taneční kurzy
Hořovice: podzim 2014 (10. sezóna)
n Společenský dům - mládež, dospělí
Začátek: pátky od 12. 9. 2014.

n Cyklus přednášek „Ká.Ča.“ /Káva.Čaj/
- Zajímavosti o středních Brdech
Poskytovatel sociálních služeb Digitus Mise,
o.p.s. pořádá 4. června od 14:00 v Centru
denních služeb, Pod Dražovkou 1142, v cyklu
svých pravidelných besed přednášku Zajímavosti o středních Brdech. Na Vaše přání bude
naším milým hostem Ing. Pavel Frank, jehož
loňská řednáška se setkala s velkým ohlasem,
a přáli jste si její rozšíření.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Příležitostné akce
n 31. 5. od 13:00, Dražovka
POHÁDKOVÝ LES, pohádkový les pro malé
i velké milovníky pohádek.
n 31. 5. od 14:30, Domeček Hořovice
DOPROVODNÝ PROGRAM - POHÁDKOVÝ LES. Doprovodný program pohádkového lesa pro všechny, kdo si budou chtít
po procházce Dražovkou opéct špekáček, poslechnout kytarová vystoupení, vyrobit něco
hezkého a občerstvit se.
n 1. 6. DEN DĚTÍ v Komárově s pohádkovým lesem od 13:00, Základna kynologického klubu Sokolovice. Komárovská oslava dne
dětí s pohádkovým lesem.
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kultura - společnost
n 2. - 6. 6. od 10:00 ŠKOLANDA NA ZBIROZE, TZ Zbiroh. Pětidenní pobyt ZŠ Osov
na Zbiroze.
n 6. - 8. 6. od 18:00 TVOŘIVÝ VÍKEND
S JANOU NA ZBIROZE, TZ Zbiroh. Víkendové tvoření s Janou na táborové základně
na Zbirožském potoce.
n 7. 6. od 10:00 PODKOVÁNÍ-ŘETĚZENÍ
LITEŇ. Tématické výtvarné dílny a hry pro
děti v rámci akce v Litni.
n 9. - 13. 6. od 10:00 TÁBOR PRO MŠ, TZ
Zbiroh. Pětidenní táborový pobyt pro děti MŠ
a jejich paní učitelky.
n 16. - 20. 6. od 10:00 TÁBOR RODIČE
A DĚTMI I., TZ Zbiroh. Pětidenní tábor pro
maminky s dětmi plný her, soutěží, vyrábění
a pobytu v přírodě.
n 18. 6. od 8:00 VOLÁNÍ KONÍ, Karlštejn.
Akce pro děti ze základních škol. Putování
s úkoly do koňských stájí na Krupné.Jízda
na koni.
n 21. 6. od 16:00 STAVBA TZ ZBIROH, TZ
Zbiroh. Stavba letního tábora na Zbirožském
potoce.
n 23. - 27. 6. od 10:00 TÁBOR RODIČE
A DĚTMI II., TZ Zbiroh. Pětidenní tábor pro
maminky s dětmi plný her, soutěží, vyrábění
a pobytu v přírodě.

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
PROGRAM
4 2. 6. pondělí 15:00 - 17:00 Den dětí soutěže a hry na zahradě AD
4 4. 6. středa 13:00 - 17:00 Vaříme puding
4 9. 6. pondělí 15:00 - 17:00 Keramická dílna, výroba tomboly
4 11. 6. středa 10:30 - 12:00 Právní poradna - právník zdarma poradí v právních
otázkách (každý měsíc každou druhou
středu) 15:00 - 17:00 Vycházka do lesa hry v přírodě, sbíráme přírodniny
4 16. 6. pondělí 15:00 - 17:00 Výroba tomboly, dárečků pro p. učitelku
4 18. 6. středa 13:00 - 17:00 Výtvarná dílna malujeme do výtvarné soutěže zvířátka a naše
zážitky s nimi, info na : http://www.pohadka.
cz/souteze/vytvarna-soutez/
4 23. 6. pondělí 13:00 - 17:00 Výtvarná dílna
- vyrábíme šperky
4 25. 6. středa 13:00 - 17:00 Výtvarná dílna vážeme kytice, pleteme věnečky z lučního kvítí
4 30. 6. pondělí 17:00 - 19:00 Těšíme se
na prázdniny - oheň (špekáčky s sebou), tombola
Výtvarná dílna: náplň na základě zájmu
a přání. Příspěvek na materiál 30,- Kč.
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Út Keramika 14:00 - 15:30
4 Út Dramatický kroužek pro mládež a dospělé
19:00 - 20:00 vede p. Baroch zdarma
4 Pá Katecheze předškoláčků „aby bylo malé
velké“ 16:00 - 18:00 vede Mgr. Macháčková
RC Betlém rozjíždí projekt „Komplexní
podpora rodičovských kompetencí“, který
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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. Aktuální informace na webu http://
sedmikraska-horovice.cz, lektorka Renata Babelová.
n Odpočinkové AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru – meditace, relaxn Sedmikráska o.s.
ace, dechová cvičení CHI-KUNG
Pondělí 18:00 - 20:30. Aktuální informace
na webu http://eftzesrdce.webnode.cz/, lektorky Hanka Kliková, Štěpánka Vlachová .
n PŘEDNÁŠKY, KURZY, BESEDY
4 Kurz baby masáží - 9. 6. pondělí 8:30 - 11:30.
Přijďte se naučit techniku masáže miminek. Aktuální informace na www.masazedeti.iprostor.
cz/, lektorka Renata Babelová.
4 Předporodní příprava a těhotenské cvičení.
6 dvouhodinových setkání, každé pondělí
Nádražní 606, Hořovice
do 23. 6. od 16:00 do 17:50. STUDIO RELAX,
www.sedmikráska-horovice.cz
Zámecká ulice, Hořovice. Aktuální informace
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
na www.porodsdulou.cz, lektorka: Mgr. Adéla
Tel.: 728 381 971
Lančová.
Na jaře se můžete opět těšit na společné výběhy v přírodě. Zaměřené především na získání kondice,
4 Tématické přednášky pro psychickou
redukci
hmotnosti, posílení
svalů, ale především možnost udělat něco pro své zdraví a cítit se fajn.
n POHYBOVÉ
AKTIVITY
a fyzickou pohodu, individuální konzultace
4 Běžecké tréninky - vybíháme dle počasí
Přednášky
naběžeckého
zajímaváoblečení,
témata pro vás každý
- zdarma
konzultace
Na co se můžete těšit?
každou neděli v 10:00. Společné výběhy obuvy,
měsíc
připravuje
lektorka
Kamila Poláková.
stravy,
sporttesteru
atd.
- odborné Zaměřené
vedení
v přírodě.
především na získání- sleva
Přijďte
si odpočinout
a příjemně popovídat.
na výpočet
individuální tepové
- analýza
kondicehmotnosti,
(Cooperův test)
kondice,
redukci
posílení svalů, ale frekvence
Aktuální informace na www.polakova-kine- trénink běžecké
abecedy
především
možnost
udělat něco pro své zdraví- sleva
na mnou poskytované
fitness
ziologie.ic.cz,
lektorkaslužby
Kamila
Poláková.
- rozbor běžeckého kroku, stylu
a cítit
se fajn. Aktuální informace na webu.- posilování
problémových
partií
4
Vše
o
zelených
potravinách.
Zelené po- odborný střečink
http://mojetrenerka.webnode.cz/, www.facetraviny
čistí
krev
a
střeva
a
přirozeně
budují
- pravidelné akce - závody
book.com/gaby.benedova, lektorka Gabriela
imunitní systém. Dopřejte sobě a svým dětem
Benedová.
zdraví přímo z přírody formou ochutnávky! InSledujte
stránky,
kde se včas dozvíte
datum prvního výběhu http://mojetrenerka.webnode.cz/
4 Zumba
a AquaZumba
s Ilonou
dividuální konzultace tel. 777 684 008, lektorka
http://www.sedmikraska-horovice.cz/kalendar-akci/ a FCB https://www.facebook.com/gaby.benedova
Pravidelné lekce oblíbeného cvičení pod veMarta Věncková, výživový poradce a poradce
dením
certifikované
pro změnu životního stylu.
Běžecké
pernamentky:instruktorky.
Vodní hrátky - pro děti předškolního
AKCEzdarma á 400 Kč
RUN program: Chci mít lepší kondičku 10 x trénink + 1n
trénink
a mladšího školního věku AquaZumba pro děti
4
Výlet +za3 tréninky
zvířátkyzdarma
do Ekocentra
RUN program: Chci být pravidelný běžec a zlepšovat se 20 x trénink
á 800 Kč ve Bzové.
doplněná vodními hrami - nutná rezervace.
Kontakt s přírodou a se zvířátky je tou nejlepší
Aktuální informace na webu. http://zumbapro
všechny, můžete se svézt na koníko•relaxací
CVIČENÍ
DOMA
DALŠÍ NABÍZENÉ PROGRAMY:
s-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr. Ilona
vi,
krmit
zvířata,
jít na procházku
s pejsky… Těší
• CVIČENÍ NA ČERSTVÉM
VZDUCHU
• REDUKCE HMOTNOSTI
Čížková.
se
na
Vás
Bc.
Veronika
Novotná.
(program určený na léto)
• ZPEVNĚNÍ POSTAVY
spočívá v odborném poradenství pro rodiny
s dětmi:
4 Každé pondělí - speciálně pedagogická
poradna
4 Každý druhé pondělí - psychologická poradna

Občanské sdružení

Sedmikráska
Vás zve na

BĚŽECKÉ TRÉNINKY V HOŘOVICÍCH

• NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY
• KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

• ZDRAVÁ STRAVA
• HUBNEME

Tradiční tvořivé dílničky v Sedmikrásce
Pro více informací či zakoupení pernamentky kontaktujte Gabrielu

Dne 12. 4. proběhly na radnici vtel.:
Hořopřekližky,
a plsti. Oblíbená byla enhttp://mojetrenerka.webnode.cz/,
777 774z052,
email:pedigu
Abina1@seznam.cz
vicích tradiční tvořivé dílničky s jarní a velikonoční tématikou. Sdružení Sedmikráska
MĚSTO
děkuje městu Hořovice, že poskytlo
zdarma

kaustika paní Ryndové a pletení pomlázek
s panem Veverkou. Děti si odnášely polystyrenová vajíčka od stolu Tvořivého ráje a doHOŘOVICEspělí zase krásné kraslice od paní Kropáčové.
Firma Čajíček opět nabízela velký sortiment
čajů a naše fitness trenérka Gabriela zdravé
pohoštění.
Sál radnice byl ozdoben výtvory dětí
z hořovických škol. Příchozí hlasovali, která
nástěnka je nejkrásnější. Vyhrála ta od dětí
z mateřské školky s 26 hlasy. Děti obdržely
od našeho sdružení odměnu v podobě tvořivého materiálu.
Tuto akci vždy připravujeme velmi rádi
a každoroční setkání s příchozími tvůrci nás
prostory sálu radnice v Hořovicích. Zároveň
baví. Jsme rádi, že i občané z Hořovic a blízkého okolí si tvoření na radnici oblíbili a už
děkujeme příchozím za účast. Ta byla opět
teď se těšíme na to předvánoční.
veliká.
Za sdružení Sedmikráska
Děti i dospělí si mohli užít tvoření u jedIveta Hochmanová
notlivých vystavovatelů. Tradičně se tvořilo
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kultura - společnost
Aktuální informace na www.zvirecipohoda.cz.
Můžete si také domluvit individuální návštěvu.
4 Hurá na prázdniny! 27. 6. pátek od 13
do 15 hod., klubovna Sedmikráska a zahrada
u Společenského domu v Hořovicích. Zábavné
odpoledne nejen pro školní děti - hry, tvoření,
povídání o zvířátkách… Sbírka dobrot pro
zvířátka z Ekocentra ve Bzové.
4 Cyklovýlet do Točníka. 22. 6. neděle,
12:15 - 12:30, sraz u obchodního domu Lidl
v Hořovicích. Oprašte kola, nebojte se posadit
dítě do cyklosedačky, cyklovozíku a trošku si zasportovat! Nezapomeňte peníze na občerstvení!
Po vzájemné domluvě mohou děti starší deseti
let jet bez doprovodu rodičů. Bližší info Renata
Babelová, tel. 728 381 971.

n Tvořivý ráj

Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé lidi nabízí výtvarný
materiál všeho druhu, školní potřeby, tvořivé
hračky, velký výběr bižutérie, dekorací, dárkových předmětů a mnoho jiného. Kurzy se pořádají v dílně naší prodejny. Ceny kurzů jsou
v ceně materiálu.
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 5. 6. od 17:15 Smaltované šperky; 250 Kč
4 19. 6. od 17:15 Cínovaný šperk; 270 Kč
4 21. 6. od 8:30 Čarodějnice; 320 Kč

n Beroun
n Postřižiny
14. 6. sobota
Muzikál na Náměstí J. Barranda.
n Cyklísek
15. 6. neděle
Dětské cyklistické závody.
n Berounská 10
21. 6. sobota
Běžecké a cyklistické závody. Start na Zdejcině.
n Berounské hradby
21. 6. sobota
Celodenní multikulturní a historický program v centru města
n Výstava obrazů Jaroslava Friče
25. 6. – 25. 7. 2014
Městská galerie Beroun

n Dobříš

n Nižbor
n Středověká bitva
- festival otevřená historie
21. 6. sobota od 10:00

n Žebrák

DOPOLEDNÍ PROGRAM: vystoupení
šermířů, střelců, tanečnic, divadel, kejkle
a další, v rámci akce návštěva sklárny a zámku Nižbor zdarma.
BITVA: V 15:00 začne bitva na pohádkové
téma, mnoho bojovníků z Čech i zahraničí,
dělostřelci, mnoho filmových pyro. efektů,
vypálení vesnice. Příběh o temnotě a bílé
čarodějce. Scénář předčítá herec Tomáš Hanák.
VEČERNÍ PROGRAM: Hudební festival
- možnost stavby stanů, velká ohňová show
- držitelé Českého rekordu 2013, ukončení
ve 22:30 ohňostrojem s hudebním doprovodem. Zahrají: Ergo středověká hudba,
Jimmy Čert harmonikář rebel, Kupa folk,
country, rock, Ad Gladium, melodický metal, vynikající Plzeňská kapela. Historické
tržiště, řemesla, občerstvení, parkování a WC
zajištěno, stanové městečko. Akce se koná
za každého počasí! Pořádá Raven-Adoreta
www.studiohistory.estranky.cz v úzké spolupráci z OÚ Nižbor.

n Točník
Hrad Točník
n Pohádkový hrad
14. 6. sobota od 9:00
Představí se Vám různé divadelní a šermířské
soubory, kouzelníci, kejklíři, známí kreslíři
a karikaturisté i orientální tanečnice. Program
je velmi bohatý, současně probíhá na třech
hradních nádvořích. K vidění mnoho řemesel,
které si na místě můžete vyzkoušet. Podrobnosti
najdete na: http://www.pohadkovy-hrad.cz
n Tři věže - Nejen dětem
21. 6. sobota od 9:00
Akce pro celé rodiny. Program bude upřesněn.
n Závěr Loutkofestu
22. 6. neděle od 9:00
Divadlo Cirkus Žebřík a jemu blízcí.

n Zbiroh - muzeum
n HRDINOVÉ A OBĚTI
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Potrvá do 22. 6.
Prostřednictvím dobových fotografií a korespondence výstava přibližuje život českých
vojáků v bitvách i při odpočinku, jejich trápení
i humor, který jim v těžkých chvílích pomáhal
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přežít. Poznáváme tak střípky příběhů nejen
občanů Zbiroha a Rokycanska, ale i z mnoha
dalších míst západních Čech.
n Muzejní noc u Sládků
6. 6. pátek od 18:00
n Litografické listy
Emmy Srncové
potrvá od 26. 6. do 14. 9.

n 15. Taneční akademie
13. 6. pátek od 19:00
Taneční skupina Carmen a Hořovické
mažoretky pod vedením Šárky Vacovské vás
srdečně zvou na svou 15. Taneční akademii,
která se koná v Kulturním klubu Žebrák.
Vstupné dobrovolné.

n Církve
n Církev římskokatolická
Drazí čtenáři,
Chtěl bych říci ještě pár slov o vrcholu celého
stvoření: lidské bytosti, jediné, která má schopnost
poznat a milovat svého Stvořitele. Autor žalmů
v Bibli se táže s pohledem upřeným k nebi: ‚,Když se
zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc,
na hvězdy, které jsi stvořil: co je člověk, že na něho
myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš?‘‘ (Žl
8, 4-5). Lidská bytost, s láskou stvořená Bohem,
je nepatrná ve srovnání s nezměrností vesmíru.
Pohlédneme-li někdy k obrovským nebeským
vzdálenostem, také zakoušíme svoji omezenost.
Lidská bytost je tímto paradoxem prostoupena,
naše nepatrnost a naše pomíjivost se ale snoubí
s velikostí toho, co jí dává láska věčného Boha.
Vyprávění o stvoření najdeme v první knize Bible,
v Genesis. V příběhu nejde o vědecký popis událostí,
ale o pomoc v pochopení velikosti Boží, jeho dobroty a jeho vztahu ke stvořenému a naopak. Zpráva
o stvoření člověka nám sděluje, že nás Bůh utvořil
„z prachu země“ (srov. Gen 2,7). Tedy, že nejsme
Bůh, nestvořili jsme sami sebe, jsme prachem
země. Znamená to však také, že pocházíme z dobré země působením dobrého Stvořitele. K tomu
přistupuje další zásadní skutečnost: všechny lidské
bytosti jsou z prachu země, bez ohledu na rozdíly
způsobené kulturou či historií a nehledě na sociální
odlišnosti, jsme jediným lidstvem, které utvořil Bůh
z jedné země. Současně se zde píše, že lidská bytost
je učiněna k Božímu obrazu a podle podoby Boha
(srov. Gen 1, 26-27). Bůh nás učinil, jaké nás chtěl
mít. Máme rozpoznávat, jaký je náš obraz v božích
očích a pracovat na tom, abychom se mu co nejvíce
podobali. Být k obrazu a podobě Boha rovněž
znamená, že člověk má k bohu bytostný vztah.
Můžeme tedy shrnout, že podle biblické zvěsti byl
člověk stvořen jako dobrý. Proč ale v běžném životě,
u sebe i u druhých, shledáváme něco jiného, tak to
až příště.
Stefan Wojdyla, kněz
n Českobratrská církev
evangelická

Srdečně zveme všechny bez rozdílu vyznání
k návštěvě bohoslužeb, které se konají každou
neděli od 9:30 hodin v kostele ČCE, Valdecká
408 (bývalá synagoga). Po bohoslužbách je
vždy příležitost k rozhovoru a občerstvení.
Další informace o nás a kontakty naleznete
na našich webových stránkách fshorovice.
webnode.cz.
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sport

Na hořovické fotbalové talenty dohlížel i Baroš
Hořovická přípravka ročník 2004 a mladší
se zúčastnila ve Voticích jednoho z 10 turnajů v rámci celostátního turnaje E.ON Junior
Cup 2014. Ambasadorem tohoto turnaje byl
Milan Baroš, který se zde i na chvilku objevil
a rozdával autogramy. Utkání se hrálo systé-

o 13. - 24. místo. Zde jsme se v další skupině
utkali: FK Hořovicko - FK Meteor Tábor 1:0
a 9:0 (Plecitý, Zajíček 5x, Jaňour 2x, Šlapák,
Pánek), FK Hořovicko - Sokol Chotoviny 7:1
a 4:0 (Plecitý 4x, Drobný, Blažej, Král, Zajíček,
Pánek, Nový)

mem 5+1 na dvou hřištích a výsledky se sčítaly dohromady. Do turnaje bylo přihlášeno
24 mužstev, rozdělených do 4 skupin po 6
účastnících.
Naše výsledky: FK Hořovicko - SK Dynamo
České Budějovice 2:2 a 0:1 (Pánek Jakub 2x),
FK Hořovicko - FK Dukla Praha 2:0 a 3:1
(Plecitý), FK Hořovicko - FK Planá nad Lužnicí 4:3 a 1:1 (Plecitý 3x, Velechovský, Pánek),
FK Hořovicko - FC Tempo Praha 1:4 a 1:5
(Plecitý, Jaňour). Mužstvo TJ SK Satalice se
nedostavilo.
V základní skupině jsme skončili na 4. místě
se 3 body a skore 14:17 a dostali se tak do bojů

Jako vítěz jedné skupiny jsme se utkali
s vítězem druhé skupiny o konečné 13. - 14.
místo. FK Hořovicko - SK Posázavan Poříčí
nad Sázavou 1:1 a 1:1 (Plecitý, Krýl na penalty jsme zvítězili 3:2, které proměnili všichni
střelci - Plecitý, Velechovský, Fatka). Celý turnaj jsme tak zakončili na krásném 13. místě.
Mužstvo FK Hořovicko reprezentovali tito
hráči: Sun, Král, Velechovský, Fatka, Plecitý,
Blažej, Drobný, Ryska, Jaňour, Nový, Krýl, Pánek, Šlapák, Černý, Zajíček, trenér: Krýl, Ryska
Konečné umístění: 1. SK Slavia Praha, 2. FK
Dukla Praha, 3. FK Viktoria Žižkov, 4. ČAFC
Praha, 5. ABC Braník, 6. SK Aritma Praha,

Moderní gymnastky v závodním tempu
Moderní gymnastky z TJ Spartak Hořovice
se s koncem školního roku každoročně ocitají
v maratonu závodů. Je to vrchol jejich sezony,
kdy předvádějí své nejlepší výkony před neúprosnými zraky rozhodčích hledajících každé
zaváhání, za které dívkám mohou strhnout
drahocenné body. Dívky s týdenní přestávkou
absolvovaly 2 pohárové závody v Praze - Jarní závod 2014 a O čarodějné koště z Vinohrad
2014, kde předvedly vynikající výkony. Závodů se zúčastnily Eliška Navarová (12. a 9. místo) a Terka Krtilová (11. a 7. místo) v kategorii
ZPMG 0. A, Edita Burešová (4. a 5. místo) v kategorii ZPMG I. - začátečníci a Zuzka Krtilová
(14. a 15. místo), Natálka Šlehoferová (12. a 14.
místo) a Káťa Křikavová (18. a 16. místo) v kategorii ZPMG I. Dívkám gratulujeme k jejich výkonům a přejeme mnoho úspěchů na Přeboru
Prahy (18.5.2014) a dalších závodech. Nemalé
poděkování patří rodičům dívek za jejich podporu při sportovním snažení dívek.
Hana Hoffmannová
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7. FC Tempo Praha, 8. SK Benešov, 9. SK
Dynamo České Budějovice, 10. FK Rašelina
Soběslav, 11. SK Votice, 12. FC Háje, 13. FK
Hořovicko, 14. SK Posázavan Poříčí nad Sázavou, 15. SK Union Vršovice, 16. FK Planá
nad Lužnicí, 17. SK Spartak Příbram, 18. Sokol Chotoviny, 19. TJ Nová Včelnice, 20. FK
Meteor Tábor, 21. TJ Sokol Želeč, 22. AFK Slivence, družstva TJ SK Satalice a Minerva FF
se nedostavili.

Každý z hráčů obdržel od pořadatele vedle drobných upomínkových předmětů i svůj
vlastní míč.
Václav Krýl

Rallye Hořovice 2014
Na startu soutěže stálo 85 posádek a čekalo
je 246 km, z toho 74 km rychlostních vložek.
I když počasí závodníkům příliš nepřálo, celá
soutěž proběhla bez zranění. Některé úseky
musely být zrušeny, ať už v případě havárií
nebo právě kvůli počasí. Havárie byly, ale
menší, takže zdravotníci jen prohlédli posádky, jestli jsou v pořádku. Technické problémy
se vyskytly u více posádek, jako ostatně každý
rok u první jarní soutěže. Českomoravský pohár Rally, do kterého je soutěž zařazena, pokračuje další soutěží v Litoměřicích.
Absolutní pořadí: 1. A4 Černý Michal - Bartoš Pavel
(J-M MOTORS s.r.o.) Mitsubishi EVO9, 2. A4 Šikl
Martin - Vilímek Petr (Autosport Pelhřimov), Mitsubishi EVO9, 3. A4 Kvasnička Jan - Kencl Aleš
(FALCO Motorsport) Subaru Impreza.
Vítězové tříd: A1 Klinger Jan - Trubička Tomáš (Autovrakoviště Mladá Boleslav) Škoda Felicia, A2 Kameníček Martin - Paulát Jirka (Arena Racing Team
Liberec) Felicia, A3 Fiala Petr - Jankovec Miroslav
(skoda-dily.cz FRT, Jirkov) Škoda Fabia RS, A4 Černý Michal - Bartoš Pavel (J-M MOTORS s.r.o.) Mitsubishi EVO9, A5 Vonka Jan - Pfajfr Tomáš (Vonka Racing) BMW M3, H2 Valent Richard - Kajtman
Luboš (VK RACING) Fiat Uno, H3 Zeman Tomáš
-Urban Patrik (AMK MULTI-S RACING Kamenice
n/L Kroměříž) Škoda 130 l, H4 Koutný Petr - Jurka
Oldřich (ASK Hořovice) Ford Cosworth, H5 Tůma
Luboš - Viktora Pavel (Autodíly Viktorová) Škoda
Favorit
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Bronzová medaile hořovického badmintonu v Belgii

Nadějná hořovická badmintonistka Jana Adámková se o Velikonocích
zúčastnila prestižního mládežnického
turnaje v belgických Antverpách a obsadila tam vynikající 3. místo ve dvouhře mladších žákyň.
Mezi 44 stejně starými konkurentkami
z Dánska, Anglie, Skotska, Belgie, Francie,
Německa a dalších badmintonově vyspělých
zemí vyhrála celkem 5 utkání a až v semifinále ji zastavila nejlepší německá hráčka této
kategorie. Turnaj se hrál od soboty do pondělí
a celkově se ho zúčastnilo více než 350 hráčů
ze 14 evropských zemí. Jana znovu ukázala,
že její hra a výsledky v zahraničí jsou mnohdy lepší než vystoupení na domácích kurtech.
Věřím však, že i toto se snad brzy zlepší a Jana
dosáhne i doma až na samotný vrchol své věkové kategorie a zúročí tak svůj talent a především velkou pracovitost v přípravě.
Koncem dubna se v ruské Kazani konalo
také ME jednotlivců a i na této vrcholné akci
měl hořovický badminton svoje zastoupení
v podobě nejlepšího českého hráče posledních let, sedminásobného mistra republiky
Petra Koukala. Postup mezi šestnáct nejlepších hráčů starého kontinentu je sice nejlepší
český mužský výsledek na tomto šampionátu, ale Petr chtěl určitě víc. Chtěl si zahrát
o medaili, ale bohužel ruský reprezentant
Vladimír Malkov byl proti a v osmifinále
Petra porazil 21:13 a 21:17. Nyní našeho reprezentanta čekají skoro 2 měsíce intenzivní
přípravy a potom během letních prázdnin
poletí na turnaje v USA, Brazílii a na MS
jednotlivců do Dánska.
Petr Koukal st.

Plavci Spartaku Hořovice na jarních závodech

Jarní plavecká sezona je bohatá na množství
závodů všech kategorií. Nejmladší plavci, narození v roce 2004 a mladší, soutěží v Jarním poháru nejmladšího žactva Středočeského kraje.
Proběhla celkem tři kola: v březnu v Příbrami,
v dubnu v Rakovníku a v květnu v Kutné Hoře.
Z našeho oddílu se závodů zúčastnilo celkem
13 děvčat a čtyři chlapci. Na stupně vítězů dosáhli několikrát Martina Vavřičková a Jan Nosek. V Kutné Hoře se umístila na třetím místě
polohová štafeta ve složení Pavel Kratochvíle,
Michal Kratochvíle, Martin Hasman a Jan Nosek. Na stejných závodech byla polohová štafeta děvčat ve složení Nela Soukupová, Martina
Vavřičková, Naděžda Křečková a Viktorie Kusá

čtvrtá. V pořadí oddílů, kde se započítávají nejlepší výsledky z jednotlivých disciplín, skončili
chlapci na devátém místě a děvčata na výborném třetím místě.
Starší žactvo soutěží v Krajské základní soutěži, kde proběhla dvě kola pro západní oblast
Středočeského kraje v Kladně a v Kralupech.
Celkem do této soutěže zasáhlo 14 plavců z TJ
Spartak. Na medaile dosáhli Klára Sýkorová, Pavlína Hofmanová, Karolína Menclová
a i mladší žáci Jan Nosek a Naděžda Křečková.
Naše nejlepší plavce čekají v červnu republiková mistrovství, při kterých jim budeme držet palce.
Pavel Procházka
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