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Komunitní plánování v plném proudu
I přes to, že je léto časem dovolených a odpočinku, proces komunitního plánování sociálních služeb jede na plné obrátky.
Došlo k ustanovení členů řídící skupiny, musíme pružně zareagovat na změnu financování sociálních služeb a již brzy dojde
k tisku a distribuci katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Dne 9. června se konalo setkání řídící skupiny. Na programu bylo projednání návrhu
ustanovení členů, předsedy a místopředsedy řídící skupiny. Návrh byl všemi přítomnými jednomyslně přijat a následně byl postoupen radě
města, která ho na svém jednání dne 11. června
schválila. Členové řídící skupiny byli seznámeni
s Návrhem priorit a opatření, jehož konečná podoba byla dopracována na základě připomínek
vznesených na veřejném setkání, které se konalo
dne 28. května. Návrh priorit a opatření byl také
přijat všemi přítomnými.  Jednotlivá opatření –
stručný popis toho, jakým způsobem řešit problémy týkající se sociální oblasti v Hořovicích
a celém ORP - budou součástí Akčního plánu.
Akční plán se stane přílohou strategie komunitního plánování sociálních služeb. Bude to jasný
a koncepční dokument, podle kterého se začne
prakticky pracovat na naplnění jednotlivých
priorit.
Od roku 2015 dojde ke změně systému
financování sociálních služeb. Státní dotace
na financování sociálních služeb bude přerozdělovat nadále kraj na základě nové koncepce,
kterou nyní připravuje. Její součástí je i podmínka vyjádření potřebnosti sociálních služeb, které využíváme na území obce či ORP
(obec s rozšířenou působností). Tato potřebnost by měla být vyjádřena obcí buď ve formě
finanční dotace, nebo materiální podpory.
Pokud nebude obcí potřebnost vyjádřena,
poskytovatel nedostane od kraje na další rok
finanční dotaci a může dojít k tomu, že z finančních důvodů přestane být daná sociální
služba na území našeho ORP poskytována.
To by mohlo značně ztížit život některým
obyvatelům Hořovic i přilehlých obcí. Řídící
skupina KPSS z tohoto důvodu odsouhlasila, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Hořovicích ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci střední Čechy
připraví koncepci systému financování sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích.
Tato koncepce bude předložena ke schválení
městské radě.

Poděkování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice děkuje
všem, kteří se zúčastnili akce „Maminka v nouzi“ organizované občanským
sdružením Hořovické maminky pod
vedením paní Lucie Menclové za rychlou a věcnou pomoc při řešení tíživé
sociální situace jedné z klientek našeho
odboru.
Děkujeme.
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Nyní jsme v konečné fázi přípravy katalogu
poskytovatelů sociálních služeb, který půjde
v srpnu do tisku. V září dojde k jeho distribuci
do všech domácností v Hořovicích a na jednotlivé obecní a městské úřady všech obcí ORP
Hořovice včetně Hořovic. Katalog se připravuje
i ve webové podobě, takže bude velice jednoduché pro všechny obyvatele dostat se k informacím o sociálních službách, jejich poskytování,
ke kontaktům na lékařská a školská zařízení

a na organizace nabízející volnočasové aktivity
pro veřejnost. Věříme, že občané budou s katalogem spokojeni a že jim usnadní mnohdy
nelehké hledání pomoci a orientaci v sociálních
službách.
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
koordinátorky projektu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice
ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci střední Čechy
Českým zahrádkářským
svazem
Odbora sociálních
věcí a zdravotnictví
městaHořovice
Hořovice
ve spolupráci
Vás zve
na střední Čechy
s Centrem pro komunitní
práci
a Českým zahrádkářským svazem Hořovice

interaktivní setkání poskytovatelů sociálních služeb a
Vás zve
na
organizací věnujících
se volnočasovým
aktivitám
interaktivní setkání poskytovatelů sociálních služeb a
s názvem
organizací věnujících se volnočasovým aktivitám

PŘEDSTAVME SE!
s názvem

PŘEDSTAVME SE!

dne 4. října 2014 od 8:00 do14:00
v rámci
Cibulového
jarmarku
dne 4. října
2014
od 8:00
do14:00

ve vstupní hale
budovy
Městského
úřadu v Hořovicích
v rámci
Cibulového
jarmarku
škola)
ve vstupní hale(bývalá
budovy zemědělská
Městského úřadu
v Hořovicích
(bývalá zemědělská škola)

kontakty:

Alena Ratajová, DiS., tel.: 311kontakty:
545 357, e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz
Ratajová,
DiS., tel.:tel.:
311775
545 357,
e-mail:
ratajova@mesto-horovice.cz
Bc.Alena
Michaela
Mužíková,
760 351,
e-mail:
michaela.muzikova@cpkp.cz
Bc. Michaela Mužíková, tel.: 775 760 351, e-mail: michaela.muzikova@cpkp.cz

Akce se koná v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a
Akce se koná v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a
spádových
obcí na období 2014 – 2018“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00039.
spádových obcí na období 2014 – 2018“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00039.

www.mesto-horovice.cz
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Stavební ruch ve městě a - muzeum bude!
dokončení z 1. strany
„Město“ již také zveřejnilo výzvu „k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se
obnovy veřejné zeleně na Palackého náměstí“.  
(Viz situační nákres obnovy zeleně.) Se zahájením prací se počítá koncem léta, hlavní práce se
budou dít na podzim.
Rada schválila „záměr Městského kulturního
centra zřídit ve volných prostorách tvrze areálu
Starého zámku regionální muzeum“.    Iniciátorem je ředitel MKC Jiří Šalena s představou, že

muzeum by mělo vzniknout podobně úsporným
způsobem, jakým vznikla galerie. Tj. hodně svépomocně a s minimálními stavebními úpravami,
ale přitom s citem pro originálního ducha muzea
a s vědomím, že jde o jeho zárodek. Byla by škoda, kdyby oddalováním vzniku muzea unikaly
z Hořovicka sbírkové předměty a artefakty jinam.  
Pozornějšímu hořovickému chodci možná
neušlo, že byť úsporným způsobem, ale přesto se
zlepšuje stav městského majetku - opravy chodníků, údržba našich veřejných budov. Což do-

Dopravní uzavírka mezi Hluboší a Trhovými Dušníky
V době od 20. 8. 2014 je uzavřena silnice II/118 v úseku mezi Hluboší (Kardavcem)
a Trhovými Dušníky. Autobusy linek C31 a D18 budou jezdit po objízdné trase přes Pičín.
Obsluha zastávek Kardavec a Loudilka se bude provádět dle zvláštního jízdního řádu. Zastávka Trhové Dušníky, čistička nebude obsluhována. Zastávky Příbram, Jinecká a Trhové Dušníky rozc. nebudou obsluhovány s výjimkou víkendových spojů 51 a 56. Namísto
zastávky Trhové Dušníky, rozc. bude obsluhována těmito spoji zastávka Trhové Dušníky.
Obec Trhové Dušníky bude mít zajištěnou dopravu rozšířením provozu linky D30. Předpokládaná délka uzavírky je do 31. 12. 2014
Miroslav Vacek, vedoucí provozu Hořovice Probo Bus a. s.

Zdravé cvičení od 60 do 100 let s Buenou
Zlobí Vás záda, kolena, je Vám kolem šedesáti nebo více let? Přijďte zkusit zdravotní cvičení
s fyzioterapeutkou, které začíná ve středu 10. září od 17 hodin v Domě zahrádkářů v Hořovicích
na Palackého nám. 89. Cvičení pro vás připravila nezisková organizace Buena Vista Vinohrad,
která se věnuje aktivitám pro lidi od šedesáti do sta let. Více na www.buenavistavinohrad.cz nebo
u paní Hrabětové na tel. 773 800 763. Profesionální vedení, individuální přístup, příjemná atmosféra a úsměv. Budeme se těšit.

www.mesto-horovice.cz

svědčuje také zdařile renovovaná nástěnná malba
lunety (historicky amatérská) na radnici panem
Václavem Šestákem. Vznikla L. P. 1897, ale v minulosti už do ní někdo zasahoval, protože na jednom ze zobrazených domů na Palackého náměstí
je vývěsní štít firmy Baťa.
Pěkný zbytek léta!
Ondřej Vaculík, starosta

Hořovická
heligónka 2014
dokončení z 1. strany
Na pódiu se střídali zkušení matadoři heligonkářských soutěží s hráči, které jsme měli
možnost vidět v Hořovicích poprvé. Jeden
z nich, teprve devítiletý Matúš Hodás ze slovenského Kysuckého Lieskovce, zcela okouzlil
hořovické publikum a zaslouženě získal první
místo v anketě Cena diváka. Matúš Hodás byl
zároveň nejmladším účastníkem přehlídky,
ale nikoli nezkušeným – ve svém věku má
již za sebou celou řadu úspěchů ze soutěží
na Slovensku, u nás i v zahraničí.
Druhé místo ankety obsadil rovněž mladý
slovenský heligonkář Peter Prívara ml., jenž si
mimo jiné přijel do Hořovic pro novou heligonku a akordeon, které mu rodiče zakoupili
k 15. narozeninám u firmy Akordeon servis
Koutný. Divákům zahrál jak sólo, tak s doprovodem své sestry Janky, výborné houslistky
a nakonec vytvořil i duo se svým otcem Peterem Prívarou st., rovněž heligonkářem. Pestré vystoupení mu nakonec vyneslo stříbrnou
příčku.
Naopak třetí místo patřilo zkušenému
heligonkáři a mnohonásobnému účastníkovi
Hořovické heligónky, panu Ladislavu Beranovi ze Slavičína, který si diváky získal nejen
svým hráčským umem, ale i bezprostředností,
s kterou své vystoupení prožíval.
Pořadatelé děkují všem heligonkářům,
kteří přijeli a svou hudbou zpestřili chladný
sobotní den. Kromě výše uvedených to byli:
Ing. Jiří Tomáš z Prahy, Jiřina a Bedřich Pezlovi z Kamenného Újezdu u Nýřan, Jan Hemza
z Nového Veselí, Dana Hemzová a Štefan Čekan (duo Šfanda) ze Sazomína, Václav Cymbalista z Prahy, Václav Čapek z Milevska, Jan
Tišler ze Šumavských Hoštic,   Pavel Mitterbach z Plzně, Miroslav Chodúr a Božena Řeřichová ze Švihova, Jozef Valášek a František
Papež z Prachatic, Josef Bláha z Příbrami
(nejstarší účastník, 87 let), František Zeman
z Příbrami, Vladimír Mertl z Milče u Nepomuku, Vladimír Strejc z Mostu a kapela „Nás
pět a čas“ z Prahy ve složení Jana Kováčová,
Milan Kuba, Vlastimil Horák, Anička Doudová a Jarka Křelinová.
Výsledky soutěže o cenu diváka: 1. místo:
Matúš Hodás, Kysucký Lieskovec, Slovensko,
2. místo: Peter Prívara ml., Banská Bystrica,
Slovensko, 3. místo: Ladislav Beran, Slavičín.
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DOMEČEK
HOŘOVICE
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
školní rok 2014-2015
VÍCE INFORMACÍ: tel.: 311 512 223, 311 532 518
www.domecekhorovice.cz
ZÁJMOVÉ ÚTVARY VEDOU PEDAGOGICKY
I ODBORNĚ KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI.
Přihlášku na zájmový kroužek obdržíte na zahajovací schůzce, nebo v DOMEČKU HOŘOVICE na Větrné
od pracovníků zařízení. Cílem zahajovací schůzky je
informovat děti i dospělé o obsahu kroužku, stanovit
termín a čas pravidelných schůzek, případně rozdělit
účastníky do kroužků podle věku, znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech. Pokud budete navštěvovat
tři a více zájmových útvarů, třetí nejlevnější je zdarma.

 VÝTVARNÉ KROUŽKY
KERAMIKA PRO MŠ
1 300 Kč
Vedoucí: Jarka Kalátová, Hana Pechová
Zahajovací schůzka: pondělí 22. 9. 15:30 hod.
keramická dílna
KERAMIKA začátečníci 1.-3. tř.
1 300 Kč
Vedoucí: Vilma Trunečková
Zahajovací schůzka: pondělí 22. 9. 15:00 hod.
keramická dílna
KERAMIKA 6.-9.třída
1 300 Kč
Vedoucí: Jarka Kalátová, Hana Pechová
Zahajovací schůzka: středa 24. 9. 14:30 hodin
keramická dílna
KERAMIKA PRO ZŠ
1 300 Kč
Vedoucí: Jarka Kalátová, Hana Pechová
Zahajovací schůzka: pondělí 22. 9. 15:00 hod.
keramická dílna
KERAMIKA PRO MAMINKY S DĚTMI
Každé sudé úterý od 17,00 hodin, 70 Kč/ schůzka
Vedoucí: Hana Pechová
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 17:00 hodin,
keramická dílna
PASTELKA PRO MŠ
1 200 Kč
Vedoucí: Tomáš Klokočník, Jana Krátká, Jana Hlavová
Barevné základy výtvarných technik hravou formou
pro nejmenší umělce.
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 15:00 hodin
výtvarná dílna
VÝTVARNÝ KROUŽEK
1 200 Kč
Vedoucí: Tomáš Klokočník, Jana Krátká
Základy netradičních výtvarných technik, kresba,
malba a mnohem víc pro děti ZŠ.
Zahajovací schůzka: úterý 23 .9. 15,30 hodin
výtvarná dílna

 JAZYKOVÉ KROUŽKY
ANGL. KONVERZACE PRO ZŠ
1 500 Kč
Vedoucí: Ivana Hocková
Zahajovací schůzka: středa 24. 9. 15:30 hodin
hudebna
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 HUDEBNÍ KROUŽKY
TRSÁTKA 			
1 200 Kč
Vedoucí: Vlaďka Šlosarová
Pokračování hry na kytaru pro děti, které chodily
do TRSÁTEK minulý rok.
Zahajovací schůzka: středa 24. 9. 15:00 hod,
hudebna
HRA NA FLÉTNU
800 Kč
Vedoucí: Lenka Hůlová
Zahajovací schůzka: středa 24. 9. 15:00 hodin
hudebna - Děti budou rozděleny do zájmových kroužků podle úrovně hry na zahajovací schůzce.
HRA NA KYTARU
začátečníci 1 200 Kč
Vedoucí: Zuzana Havlíčková
Zahajovací schůzka: pondělí 22.9. 15:30 hod.
hudebna - Děti budou rozděleny do zájmových kroužků podle úrovně hry na zahajovací schůzce.
HRA NA KYTARU
pokročilí 1 200 Kč
Vedoucí: Vlaďka Šlosarová, Tomáš Klokočník, Zuzana
Havlíčková
Zahajovací schůzka: úterý 23.9. 16:00 hodin
hudebna - Děti budou rozděleny do zájmových kroužků podle úrovně hry na zahajovací schůzce.
PĚVECKÝ SBOR		
1 200 Kč
Vedoucí: Helena Kreisingerová
Sborový zpěv pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé. Zájemci budou rozděleni podle
věku a úrovně.
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 17:00 hodin
herna

 SPORTOVNÍ KROUŽKY
MINIAEROBIK pro děti od 4 let
1 300 Kč
Vedoucí: Jana Hlavová, Pavlína Marešová
Zahajovací schůzka: pátek 26.9. 15:30 hodin
tělocvična 1. ZŠ Hořovice
POHYBOVÝ pro děti 3 - 8 let
1 300 Kč
Vedoucí:, Martina Alblová, Jana Krátká
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 16:00 hodin
tělocvična 1.ZŠ Hořovice
CVIČENÍČKO PRO MAMINKY S DĚTMI
(dopolední kroužek pro děti od 1 let) 800 Kč
Vedoucí: Romana Hrdličková
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 10:30 hodin
tělocvična 2.ZŠ Hořovice
DĚTSKÁ JÓGA pro děti MŠ
700 Kč
Vedoucí: Alena Ratajová
Zahajovací schůzka: úterý 23. 9. 16:00 hodin
herna
MAŽORETKY přípravka 5-7 let
2 000 Kč
Vedoucí: Šárka Vacovská
Předběžné přihlášky na telefonu 737 444 804
Zahajovací schůzka: čtvrtek 2. 10. 16:15 hodin
tělocvična 2. ZŠ Hořovice

 OSTATNÍ KROUŽKY
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
1 100 Kč
Vedoucí: František Starý
Zahajovací schůzka: pondělí 22. 9. 16:00 hod.
modelářská dílna
PŘEDŠKOLÁK		
900 Kč
Vedoucí: Marie Trefná
Hravá příprava dětí pro vstup do první třídy.
Zahajovací schůzka: čtvrtek 25. 9. 16:00 hod.
hudebna

DRAMAŤÁK 			
1 200 Kč
Vedoucí: Helena Kreisingerová
Základy hudební dramatiky pro děti a mládež pomocí
hry a improvizace. Cílem je nastudování divadelní hry
a vystoupení.
Zahajovací schůzka:
úterý 23. 9. 16:30 hodin
herna
TURISŤÁK			
1 100 Kč
Vedoucí: Jana Krátká
Putování po zajímavých místech České republiky,
poznávání přírody, geocaching. Pravidelné schůzky,
jednou měsíčně výprava.
Zahajovací schůzka: pondělí 22. 9. 15:30 hodin
herna

 KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
KERAMIKA lichý týden 		
100 Kč/schůzka
Kamila Jíchová
úterý 23. 9. 17:00 hod.
Vlaďka Jíchová
středa 24.9. 17:00 hod.
keramická dílna
KERAMIKA sudý týden 		
100 Kč/schůzka
Lenka Endrštová
úterý 30. 9. 17:00 hod.
Jaroslava Kalátová
středa1. 10. 17:00 hod.
keramická dílna
ANGL. KONVERZACE 		
2 000 Kč
Vedoucí: Ivana Chocholoušová
Zahajovací schůzka: středa 24. 9. 16:00 hodin
herna
HRA NA KYTARU
50,-Kč/schůzka
Vedoucí: Vlaďka Šlosarová
1. schůzka s kytarou: středa 24. 9. 18:00 hod.
hudebna

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem z Mateřské školky na Větrné v Hořovicích. Obě dcery tam prožily hezké chvíle, naučily se spoustu věcí a také poznaly
nové kamarády. Kuchařky jim vařily zdravě a chutně.
Tety pomáhaly v začátcích s oblékáním a stolováním.
Mladší dcera strávila ve školce čtyři roky. Jaké pokroky udělala, vidíme na fotografiích, a také videích
z besídek v mateřské školce. Rok předškolní výchovy
dceru zklidnil a připravil na vstup do školy. Naučila se
plavat a prožila úžasný týden na školce v přírodě. Loučení se školkou bylo smutné nejen pro ní, ale i pro nás
rodiče.
Poděkování patří nejen učitelkám ze třídy Králíčků
a poslední rok také Myšek, které měly dceru na starosti.
Paní ředitelka spolu s ostatními dělají pro naše dětičky
maximum, pomáhají jím prožít aktivně čas bez rodičů
a připravují je společně na další život. Přejeme spoustu
elánu a nadšení, také další spokojené děti a rodiče.
Renata Babelová
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XXX. Zámecké nocturno
Umění naše leskem padajících meteorů, věčnost mu není dána. Spokojme se tedy s okamžiky našeho poslání a buďme vděčni osudu, dovolí–li nám, alespoň na čas býti tím, čím toužíme.
Jubilejní XXX. Zámecké nokturno FEMME FATALE z unikátního cyklu nočních vokálních koncertů ZÁMECKÁ NOKTURNA
se uskutečnilo v neděli 20. července v monumentálním Muchově sále zámku Zbiroh.
Příběh života české femme fatale světové
operní scény Emy Destinnové (26. 2. 1878 Praha - 28. 1. 1930 České Budějovice) je vzrušující tragédií ženy, která přesto, že byla v umění
obklopena nadšením a zbožňováním, zůstala
v soukromí takřka sama. Žádná jiná umělkyně
si však nedobyla v cizině ani zdaleka tak velké
slávy. Při všech svých zahraničních úspěších
zůstávala Češkou a vlastenkou. Každé léto se
vracela do Čech na prázdniny, které trávila zprvu v Lázních Lochovice, na zámcích Ouhrov
u Golčova Jeníkova, Soutice, Trnová, Domousnice, Kaiserštejnský palác na Malé Straně, až

zakoupila Stráž nad Nežárkou (1914). V těchto letních měsících také ráda navštěvovala své
přátele, mimo jiné světově proslulého malíře
Alfonse Muchu na Zámku Zbiroh, se kterým ji
pojilo dlouholeté přátelství, láska k umění, národu, ale také k rybolovu, spiritismu, esoterice
a okultismu.
V akusticky impozantním prostoru, kde
Mucha vytvořil svoji monumentální Slovanskou epopej, zaznělo v podání Květuše Ernestové třináct dramatických árií tragických
postav z repertoáru ED. Carmen (Bizet, Carmen), Dalila (Saint-Saëns, Samson a Dalila),
Aida (Verdi, Aida), Leonora (Verdi, Trubadůr),
Amélie (Verdi, Maškarní ples), Čo-čo-san (Puccini, Madam Butterfly), Madelaina Coigny
(Giordano, Andrea Chenier), Manon (Puccini,
Manon Lescaut), Floria Tosca (Puccini, Tosca),
Gioconda (Ponchielli, La Gioconda), Liu (Puccini, Turandot) a v samém závěru modlitba Libuše Bohové věční tamo nad oblaky (Smetana,
Libuše). Osobnost fenomenálního pěveckého
partnera ED Enrica Carusa byla připomenuta
žertem - Cardillovou canzonettou Core ´ngra-

to a jako přídavek byla provedena Romance
Škoda těch krvavých růží, skladatelský pokus
ED na slova Adolfa Weniga. V mluvených rolích se představili Klára Slavíková jako Ema

Destinnová žena, Veronika Slavíková jako Marie Martínková, Destinnové společnice a sekretářka, a Tereza Vokáčová. Ke klavíru zasedl
v roli klavíristy a dirigenta Metropolitní Opery
Gennara Papiho, korepetitora ED v dobách
americké slávy, varhaník malostranského svatomikulášského chrámu Přemysl Kšica.
Hudebně dramatický pořad byl dalším
zastavením z volného cyklu Po stopách Emy
Destinnové, který začal v květnu 2012 na Pražském hradě. Cenu pro nejvěrnějšího diváka
Zámeckých nokturn získala paní Jaroslava Slavíková.
Více na www. zus-horovice.cz, www.zameckanokturna.cz.

ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
přijímá žáky do nového
školního roku 2014/2015
Přihlásit se mohou všichni ve věku od 5
do 18 let a to do 3 oborů, které v naší škole
organizujeme - hudební, výtvarný a taneční.
V hlavní budově na náměstí v Hořovicích
vyučujeme hru na akordeon, housle, klavír,
kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet,
saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový a komorní. 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 lidový tanec, taneční gymnastika. Hru
na hudební nástroje a sborový zpěv vyučujeme také v sousedním městě Žebráku, kde
na náměstí v budově městské knihovny sídlí
pobočka naší školy. Můžete se zde přihlásit
a naučit se hrát na klavír, zobcovou a příčnou
flétnu, klarinet nebo saxofon.
Přijďte od 1. září do naší školy a přihlaste
se co nejdříve! Termíny jednotlivých zápisů
budou od 29. 8. 2014 dostupné na stránkách
školy: www.zus-horovice.cz. Více informací
na tel.: 311 512 036 nebo E-mailu: zus.horovice@quick.cz
BcA. Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
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z usnesení rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 6. srpna 2014
n Rada souhlasí se zapojením do evropského projektu „Naše Evropa - naše společné
dějiny“ ve spolupráci s partnerským městem
Gau-Algesheim a zmocňuje pana radního
Dr. Ing. Jiřího Peřinu, aby v této věci dále
jednal.
n Rada i nadále 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 rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst.
1 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách na základě výsledku elektronické
aukce konané dne 14. 7. 2014 od 10:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní soutěži nazvané Sdružené služby
dodávky elektrické energie pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2015,
a to dle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma AMPER MARKET, a. s., Antala Staška
1076/33a, 140 00 Praha s nabídkovou cenou
861.295,80 Kč bez DPH.
n Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst.
1 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách na základě výsledku elektronické
aukce konané dne 30. 6. 2014 od 10:00 hodin,
o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní
soutěži nazvané Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Hořovice a podřízené organizace na rok 2015, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, kterou podala firma E.ON Energie, a. s.,
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 s nabídkovou cenou 1.568.452 Kč bez DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou ing. Klímy
- PROKON atelier, podle které, za cenu
197.000 Kč bez DPH, tj. 238.370 Kč vč. 21%
DPH, zpracuje realizační dokumentaci stavby nazvané Sportovní hala - oprava a přístavba. Po konzultaci s radním Mgr. Vavřičkou
zajistit objednání prací.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1
ke smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů,
týkající se stavební akce nazvané Hořovice silnice II/117 - Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku a ochranné zdi Červeného
potoka, podle kterého budou rozpočítány náklady na výstavu mezi jednotlivé účastníky
smlouvy. Náklady vzejdou z obchodní soutěže, kterou uspořádá KSÚS Středočeského
kraje. Rada v této souvislosti jmenuje pana
starostu Ondřeje Vaculíka a Ing. Milana Šnajdra jako zástupce města v hodnotící komisi.
Náhradníky jsou jmenováni pan místostarosta Mgr. Petr Bakule a Ing. David Grunt.
n Rada souhlasí s textem výzvy (poptávky)
k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12
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odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Hořovice - silnice II/117 - Tyršova ulice - oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka“ vč. návrhu trojstranné smlouvy o dílo. Veřejnou obchodní soutěž pořádá Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, jako jeden
z účastníků trojstranné smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání
cenové nabídky na zakázku malého rozsahu,
týkající se akce nazvané: „Udržovací práce oprava střechy - Starý zámek Hořovice - Tvrz
č. p. 27“, včetně všech příloh, tj. výkazu výměr, návrhu smlouvy o dílo a závazného stanoviska památkové péče.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, týkající se
obnovy veřejné zeleně na Palackého náměstí. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy
o dílo, jež je součástí výzvy k podání nabídky.
n V návaznosti na vyjádření odboru výstavby a životního prostředí rada nesouhlasí
s pokácením vzrostlého smrku před bytovým
domem č.p. 1232 v ulici Višňová.
n V návaznosti na vyjádření odboru výstavby a životního prostředí rada souhlasí s pokácením smrku pichlavého před vstupem
do Gymnázia Václava Hraběte. Zajistit podání žádosti vlastníka, tj. města Hořovice, orgánu ochrany přírody o povolení a v případě
souhlasu zajistit odstranění stromu.
n Rada akceptuje nově obdržený text smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena
mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci
přípravy a následného financování stavební
akce nazvané „Hořovice - silnice II/117 - Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka“. Tím revokuje své usnesení ze dne 11. 6. 2014. Skutečný podíl jednotlivých zadavatelů na financování akce bude řešen dodatkem č. 1 k této
smlouvě a to až po dokončení obchodní veřejné soutěže na stavební akci.
n Rada bere na vědomí oznámení o konání diskoték od 18. 8. 2014 každých 14 dní
v podniku Bar Pavon, Vrbnovská 1351. Rada
toto oznámení pokládá za možný podnět
k vypracování návrhu vyhlášky, která by tyto
aktivity regulovala. Výsledek hlasování: 5 pro
a 1 se zdržel.
n Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových
parcel 2327/66, 2327/71, 2327/72, 2331/17,
2331/102 a 2331/103 v k. ú. Hořovice.
n Rada po akceptaci podmínky ze svého
usnesení z 11. 6. 2014 schválila znění akcionářské dohody (viz příloha originálu zápisu)
mezi ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o., městy
Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák. Předmětem dohody je způsob výkonu
práv a povinností akcionářů VaK Beroun, a.
s. následujících deset let.
n Rada prozatím nesouhlasí s finanční účastí
města na likvidaci černé skládky na pozemkových parcelách 2327/3 a 2327/65 v k. ú.
Hořovice ve výši poloviny nákladů. Zajistit
ve spolupráci s technickým odborem odhad
nákladů na likvidaci černé skládky. Úkol

trvá, objednán odhad nákladu u AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Termín znovu
prodloužen.
n Rada souhlasí s upraveným zněním obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2014 o zákazu
požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.
Připravit pro jednání zastupitelstva. Výsledek
hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.
n Rada souhlasí s navrhovanou změnou
zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Výsluní, Hořovice, jejímž smyslem
je upřesnění doplňkové činnosti o domácí
ošetřovatelskou a léčebně rehabilitační péči.
Připravit návrh změny zřizovací listiny pro
jednání zastupitelstva.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme paní Popovičové
část pozemkové parcely 1112/41 v k. ú. Hořovice o výměře cca 16 m2 za účelem zřízení
posezení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 320 Kč/rok.
n Rada souhlasí, aby v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014
- 2018“, organizace Centrum pro komunitní
práci střední Čechy bezplatně využila vestibul v přízemí budovy městského úřadu
na Palackého nám. dne 4. 10. 2014 pro prezentaci poskytovatelů sociálních služeb s názvem PŘEDSTAVME SE! Za organizaci akce
včetně úklidu a zabezpečení budovy úřadu
odpovídá odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
n Rada schvaluje záměr Městského kulturního centra zřídit ve volných prostorách tvrze
areálu starého zámku regionální muzeum
podobným způsobem (tj. úsporným), jakým
vznikla galerie.
n Rada schválila termín zasedání zastupitelstva 25. 9. 2014.
n Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství střídavě u nemocnice a u prodejny tabáku naproti Lidlu za účelem umístění stánku
na prezentaci a prodej vzorků lázeňských
produktů v období do konce roku 2014. Vyměřit poplatek dle platné vyhlášky o místních poplatcích. Umístění stánku u Penny
je nutné konzultovat s majitelem uvedeného
pozemku.
n Rada souhlasí se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí (viz plánek
v příloze) pro umístění volebního trojhranu
1,5x1,5x3 m v rámci volební kampaně TOP
09 na dobu od 8. 9. 2014 do 8. 10. 2014.
Uplatnit příslušnou vyhlášku.
n Rada bere na vědomí informaci o odstranění závad dětského hřiště v Panské zahradě
a o uzavření darovací smlouvy, podle které
Hořovické maminky, o. s., darují (bezplatně
převádí) městu Hořovice vlastnické právo
k dětskému hřišti za účelem jeho využívání
jako dětské hřiště.
n Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí r. 2014. Plnění příjmů
je natolik příznivé, že kontokorentní úvěr
nemusel být použit. Vzhledem k tomu, že je
zatím nižší plnění výdajů, skončil výsledek
hospodaření přebytkem 17.576 tis. Kč.
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Jak správně třídit odpad
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pracoviště Hořovice, Valdecká 826
Tel. 311 513 540, Fax 311 516 018, E-mail : horovice@avecz.cz
Separovaný sběr - bioodpad
Bioodpad se zhodnocuje nejčastěji na kompostech. Zemina z kompostů se používá v zemědělské výrobě a také při terénních úpravách, rekultivacích starých skládek apod.
Co patří do kontejneru s BIO odpadem?
n zbytky jídel
n potraviny s prošlou lhůtou a - bez obalu
n zbytky ovoce a zeleniny, slupky
n skořápky vajíček a ořechů
n rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)
Do kontejneru s BIO odpadem nepatří!
n maso, kosti

n uhynulá domácí zvířata
n oleje z potravin
n tekuté a silně mastné potraviny
n obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky
Komunální odpad
Do nádob nepatří!
n Separovaný odpad ( papír, plast, sklo)
n Stavební suť (keramické obklady, cihly...)
n Nebezpečný odpad (vyjetý olej, barvy, prázdné obaly od nebezpečných odpadů, eternit...)
n Kovy
n Elektrospotřebiče (toustovač, varná konvice…), monočlánky, zářivky a výbojky

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
uskuteční

sobota 20. 9. 2014
Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
Sídliště K. Sezimy
U Rybníčka
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul. ( křižovatka se Svat. Čecha)
Fügnerova ul. (naproti Albě)
Sklenářka (sídliště)

7:50 – 8:10 hod
8:15 – 8:40 hod
8:45 – 9:05 hod
9:10 – 9:35 hod
9:40 – 10:00 hod
10:05 – 10:25 hod
10:30 – 10:45 hod
10:55 – 11:10 hod

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
• oleje, olejové filtry
• lednice, mrazáky

n Odpad ze zeleně (větve, tráva, zemina a kamení)
n Pneumatiky
n Velkoobjemový odpad (skříně, matrace,
lina, koberce, plastové židle...)
n Uhynulá zvířata
Žlutý kontejner 1100 na plasty
n ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, krabice od džusů, vína a mléka,  balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
n NE Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner 1100 na směsný papír
n ANO Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly ,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
n NE Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Výcvik psů

• Nabízím výchovu a výcvik psů (na věku a na plemenu
nezáleží)
• Preferuji pozitivní motivaci (a to jak u psa, tak i u majitele)
• Možnost přípravy na zkoušky (nebo základní poslušnost
pro pejska v rodině)
• Výcvik probíhá individuálně, časově se přizpůsobím VÁM
• Možnost výuky ve Vašem okolí

Barbara Vlasáková, Křižatky, Králův Dvůr 732 622 529
www.doguniversal.cz

•
•
•
•
•
•
•

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
prostředí

ZAHÁJENÍ VÝKUPU
DNE:

KDE
Zbiroh - kovošrot Zbiroh,

Sládkova 595 naproti areálu firmy Zbirovia

KDY
 311	
  513	
  540
IČO : 49356089	
  	
  	
  	
  	
  

 311	
  516	
  018
DIČ : CZ49356089
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 horovice@ave.cz

PO - PÁ 8 - 17 h, SO 10 - 17 h
Kontaktní osoba: p. Kohout

Tel.: 606 274 696
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informace

Společenská
rubrika

Vítání občánků
Dne 27. 9. 2014 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města
Hořovice“. Pokud budou mít rodiče zájem
se akce zúčastnit, mohou se v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Po přihlášení
rodiče obdrží pozvánku s časovým termínem.

Pomoc pro oběti domácího
násilí a oběti trestných činů
z Berouna a okolí

Svaz tělesně postižených
n Svaz tělesně postižených, MO Hořovice, pořádá

koncert legendární
kapely „Poutníci“

působící na hudební scéně od roku
1970, hrající nejznámější písně „Panenka, Až uslyším hvízdání, Ukolébavka
pro milenku aj.“ Přijďte si s námi poslechnout jejich písně do Společenského domu v Hořovicích ve středu 8. 10.
2014 od 15:30 hodin.

Od 1. 6. 2014 provozujeme pobočku INTERVENČNÍHO CENTRA,
proFem, o.p.s.
Paní Zdenka Nádvorníková, klientka
Domova Na Výsluní, oslavila dne 11. 7.
2014 krásné 95té narozeniny. Gratulujeme!

Blahopřání
ZO ČZS Hořovice přeje Ing. Václavu Kalabzovi k jeho významnému životnímu
jubileu pevné zdraví a životní pohodu.
Za výbor ZO ČZS Jaroslav Gross

Občanská poradna
REMEDIUM v Berouně
Kontaktní místo je otevřeno vždy v pondělí
každý sudý týden, a to od 9 - 12 hod. pro neobjednané klienty a od 13 - 16 hod. pro klienty
předem objednané. Najdete ho v 1. patře berounské knihovny v prostorách Klubu důchodců na adrese U Kasáren 813, 266 43 Beroun.
Informace o poskytované poradenské službě získáte a objednat se můžete každé úterý
a čtvrtek vždy od 13:00 do 16:00 na telefonním
čísle 722 654 523 nebo prostřednictvím e-mailu: obcanskaporadna@remedium.cz
Tato služba je podpořena na základě spolupráce mezi městem Beroun a REMEDIUM
Praha o.p.s. v rámci projektu „Dluhové poradenství ve městě Beroun“.
Zuzana Radová, ředitelka
Mgr. Kristýna Krušínská,
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM

KURZY ANGLIČTINY 2014 - 2015
Pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny, začátečníky a i pokročilé. Příprava pro maturanty
a zkoušky na vysoké školy.
Kurzy začínají v září.

Mgr. Iva Šímová, Modřínová 1313, Hořovice.
Bližší informace na tel. 604 820 906,
311 512 520 (spíše ve večerních hodinách)
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Jaké služby Vám můžeme nabídnout?
n sociálně-právní poradenství v oblasti
rodinných a mezilidských vztahů, domácího násilí, sexuálního násilí, v trestněprávní oblasti a ochrany lidských práv
n právní poradenství
n poskytování právních informací obětem trestných činů
n psychologické poradenství
n aktivní pomoc při sestavování dokumentů, návrhů a podání
n doprovod na jednání s úřady, k lékaři,
na policii, k soudu atd.
n zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče dle potřeby (např.
azylové ubytování, lékařská pomoc atd.)
n vyjednávání s dalšími stranami dle
potřeby
Bezplatnost: veškeré naše služby jsou
poskytovány zdarma.
Důvěrnost: Každý může vystupovat
anonymně a veškeré sdělené informace
jsou přísně důvěrné.
Nezávislost: Nejsme součástí žádné jiné
instituce.
Respekt: Poradce respektuje vaše právo
na informace, a také vaše právo vyjádřit
své přání, potřeby, postoje a rozhodnutí; máte právo službu odmítnout nebo
od ní odstoupit bez uvedení důvodu.
BEROUN - Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun
Vedoucí intervenčního centra
Mgr. Adriena Gabrielov, tel: 774 433 077,
e-mail: adriena.gabrielova@profem.cz.
Jak nás kontaktovat?
OSOBNĚ: v prostorách Komunitního
centra Beroun, Bezručova 928, 266 01
Beroun			
Konzultační dny pro osobní poradenství: Na konzultaci je nutné se telefonicky či mailem objednat a poradkyně si
s Vámi sjedná konkrétní termín.
TELEFONICKY na čísle: 774 433 034
FAX: 227 077 969
E-MAILEM: ic@profem.cz
WEB FORMULÁŘ: www.profem.cz

Cena vstupenek pro členy STP Hořovice
80,- Kč, pro veřejnost 160,- Kč.
Prodej vstupenek v kanceláři STP
Hořovice, Palackého 640 (bývalá Zemědělská škola) a to ve dnech pondělí
a středa 11-16 hod. a ve čtvrtek 11-14
hod. Informace na tel. 605 503 281,
734 130 797
n Organizace Svazu tělesně postižených
v České republice, o.s., MO Hořovice pořádá rekondiční pobyt v hotelu „Vydra“
Srní. Termín pobytu 22. - 27.  9. 2014. Hotel nabízí ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením. Stravování - bohatá a pestrá snídaně, servírovaná
večeře. Během
pobytu budou
pořádány výlety po okolí
(Antýgl, naučná stezka
Povydří, naučná stezka
Tříjezerní slať,
aj.). Cena pobytu činí 3300,- Kč. Každý
člen obdrží od organizace částečnou masáž a vstup do hotelového bazénu v obci
Srní zdarma. Pojeďte s námi strávit pobyt
do jedné z nejkrásnějších částí Šumavy.
n Provoz půjčovny kompenzačních
pomůcek v září
Pondělí  	  9:00 - 16:00
Středa: 	  9:00 - 11:00    14:00 -  16:00
Čtvrtek:  	11:00 - 16:00
Telefon:  734 130 797
Úřední dny předsedkyně  Jarmily Gruntové   11:00   -   14:00 pondělí, středa,
čtvrtek. Informace k akcím a pobytům
na telefonu: 605 503 281
Za STP Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně

www.mesto-horovice.cz

LA
„ KE 12030/1,
– TÉMU
JEHO NAROZENÍ
Vrbnovská
268 VÝROČÍ
01 Hořovice
Í GALERIE.

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

kultura

Kulturní a společenský servis

otevření
„Galerie
Starý zámek“
Kslavnostní
VYSTAVENÝM
DÍLŮM
A OSOBNOSTI
výstavy
malíře
a
pedagoga
Václava
Živce
OMLUVÍ ???ještě nevím
nazvané
HUDEBNÍ DOPROVOD ???ještě nevím
n Galerie
„Václav Živec
– výběrNádraží
z díla
……………………………………………
ePŘIPRAVENÉ
120. výročí
jeho
narození“.
POHOŠTĚNÍ
Železniční nádraží,??????????
268 01 Hořovice
UDE OTEVŘENA DO 12.10.2013 KAŽDÉ
n13.
VÝSTAVA
TEK :OD
13:00
–9.18:00
HODIN
isáž
Pátek
2013FOTOGRAFIÍ
v 17:00 hod.

FOTOKLUBU HOŘOVICE
Čekárna
Českých
drah.
Výstava fotografií
ní
slovo:
starosta
Hořovic
Ondřej
Vaculík
A NEDĚLI OD 13:00
– 16.00
HODIN
téma:
Železnice
kolem ní a Život
doprovod:naZUŠ
Josefa
Slavíkaavživot
Hořovicích
v krajině nedotčené železnicí potrvá do října
tava bude2014.
otevřena do 12.10. 2013

terý – pátek od 13:00 – 18:00 hod.
n Galerie
zámek
obotu a neděli
od 10:00 –Starý
17:00 hod.

Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
n OBRAZY – JIŘÍ BRODINA
Výstava Obrazy - Jiří Brodina a jeho hosté Ivana
Křenková - keramika a Petr
Lachman - obrazy se koná
v pátek 12. 9. od 18:00.
Výstava bude otevřena do 11. 10., vždy v úterý,
čtvrtek a sobotu od 13:00 do 18:00.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n FREE CHINA: THE COURAGE TO BELIEVE (Svobodná Čína: Odvaha věřit)
24. 9. středa od 19:00
Vítězný film pěti mezinárodních filmových
festivalů představuje dva dramatické příběhy
Jennifer Zeng a Charlese Leeho, pronásledovaných čínským komunistickým režimem
za praktikování duchovní disciplíny Falun
Gong. Dokumentární
film odhaluje závažné téma genocidy, která
právě probíhá v Číně, kde jsou miliony nevinných lidí posílány do čínských táborů nucených prací... a dokonce zabíjeni pro své
orgány. Ale zároveň je silným příběhem
o tom, jak se můžeme sjednotit a nenásilně
útisku čelit.
Po skončení promítání bude následovat
beseda o filmu se členem Syndikátu novinářů
Jakubem Šmídem. Oficiální stránky filmu:
www.freechinamovie.com
n TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
27. 9. sobota od 20:30
World music s moravskými kořeny. Tomáš
Kočko & ORCHESTR jsou dvojnásobní
držitelé ceny Anděl za album roku. Album
„Poplór“ bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts. Se svou muzikou
inspirovanou tradiční moravskou hudbou
projíždějí Evropu od Ruska až po Irsko,
hrají na festivalech folklórních, folkových,
rockových i metalových. Aktuální CD „Cestou na jih“ představuje etnorockové putování
folklórními regiony Moravy ze severu na jih.

www.mesto-horovice.cz

n Sál radnice
Palackého nám. 2, Hořovice
n Taneční kurzy
Dospělí – začátečníci H1 19:00 – 20:30
pondělky od 6. 10. 2014
Dospělí - mírně pokročilí H2 20:40 – 22:10
pondělky od 6. 10. 2014
Zápis a informace:   www.tanecni.net, vasova@volny.cz, tel.: 603 238 090

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n Taneční kurzy
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Mládež - začátečníci: Pátky 12., 19., 26. 9.
a Sobota 27. 9., vždy od 18:30
Dospělí - středně a více pokročilí: Pátky 12.,
19., 26. 9. a Sobota 27. 9., vždy od 20:40
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
n O Perníkové chaloupce
14. 9. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede reprízu pohádky. O perníkové chaloupce. Režie: Marta Martínková.

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 27. 9.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 27. 9.
8:00 - 11:00

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Cyklus přednášek „Ká.Ča.“ /Káva.Čaj/
- Potraviny - co vlastně jíme?
Setkání se uskuteční 3. září od 14:00. Tentokrát bude naším milým hostem Ing. Josef Duben, autor 4 knížek inspirovaných
životem zvířat, ale hlavně tiskový mluvčí
státní veterinární správy, jejíž hlavní náplní,
je ochrana spotřebitelů před případnými
zdravotně závadnými produkty živočišného
původu. Proto věříme, že tato akce bude velice zajímavá. V objektu: Digitus Mise, o.p.s.
- Centrum denních služeb, Pod Dražovkou
1142, tel. 739 833 316,  311 517 265.

září 2014
n Klub Betlém

Vážení příznivci Klubu Betlém, chtěli bychom
Vám všem oznámit změny, které Vás i nás
od září čekají. Klub Betlém, který využíval prostor Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích,
bude otevřen pouze ve středu a to v prostorách
přísálí OÚ Lochovice v době mezi 14. a 16. hodinou a to jen k výtvarným činnostem. Od září
bude Klub Betlém otevřen také v Berouně
v klubovně Římskokatolické farnosti, vedle kostela sv. Jakuba, a to v pondělí mezi 15. a 17. hodinou. Na připravované kroužky se informujte
přímo s lektory, nebo s vedoucí Klubu Betlém,
Bc. Radkou Redzinovou, tel. 724 057 670.
PROVOZ KLUBU BETLÉM
4 10. 9. středa, Lochovice, 10:30 - 12:00
Právní poradna - právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu)
4 15. 9. pondělí, Beroun, 15:00 - 17:00 Se
vzpomínkou na prázdniny vyrábíme školní potřeby - práce s bužírkami, hry na zahradě
4 17. 9. středa, Lochovice, 14:00 - 16:00 Se
vzpomínkou na prázdniny vyrábíme školní potřeby - práce s bužírkami
4 22. 9. pondělí, Beroun, 15:00 - 17:00 Výroba
zápisníčku - práce s papírem, kartony, korálky,
hry
4 24. 9. středa, Lochovice, 14:00 - 16:00 Výroba zápisníčku - práce s papírem, kartony, korálky
4 29. 9. pondělí, Beroun, 15:00 - 17:00 Batikujeme šátky, ať máme s čím hrát hry
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Keramika (Lochovice) úterý 14:00 - 16:00       
50,- Kč/lekce
4 Anglický jazyk (Beroun) úterý, čtvrtek
17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, Lektor Ing. Borská
724 700 351, 311 624 140
4 Anglický jazyk (Beroun) pondělí, úterý,
středa, Lektor Stephen Begley, kontakt pí. Papežová 776773442
4 PC kurz (Beroun) pondělí, úterý, středa,
kontakt pí. Podlahová 733 741 264, Mgr. Vašků
733 741 269
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:00 - 16:30,
Mgr. Šimandlová
Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích:
4 Každé pondělí - speciálně pedagog. poradna
4 Každý druhé pondělí - psychologická poradna

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Tel.: 728 381 971
n  POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Běžecké tréninky - vybíháme dle počasí  
každou neděli v 10:00. Společné výběhy
v přírodě. Zaměřené především na získání
kondice, redukci hmotnosti, posílení svalů, ale
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kultura - společnost
především možnost udělat něco pro své zdraví
a cítit se fajn. Aktuální informace na webu.
http://mojetrenerka.webnode.cz/, www.facebook.com/gaby.benedova, lektorka Gabriela
Benedová.
4 Zumba a AquaZumba s Ilonou. Pravidelné
lekce oblíbeného cvičení pod vedením certifikované instruktorky. Vodní hrátky - pro děti
předškolního a mladšího školního věku AquaZumba pro děti doplněná vodními hrami –
nutná rezervace. Aktuální informace na webu  
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. Aktuální informace na webu http://sedmikraskahorovice.cz, lektorka Renata Babelová.
n  ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru - meditace, relaxace,
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. Čtvrtek 4. 9. 8:30 10:30. Přijďte se naučit techniku masáže miminek. Aktuální informace na webu http://www.
masazedeti.iprostor.cz/, lektorka Renata Babelová.
4 Předporodní příprava a těhotenské cvičení.
Cyklus 6- ti 2 hodinových setkání
1. Setkání  - 45 min. cvičení, 60 min. povídání
na témata: těhotenství, pohyb v těhotenství,
strava v těhotenství, těhotenské potíže a jejich
možná řešení, masáž hráze, epino apod.
2. Setkání - 45 min. cvičení, 60 min. povídání témata:  Představy o porodu, začátek porodu – jak
poznat? Kdy odjet do porodnice? Co vzít s sebou do porodnice? Partner u porodu, doprovod
k porodu…
3. Setkání - 45 min. cvičení, 60 min. povídání
na témata: I. Doba porodní, jak jí pomoci, jak ji
prožít co nejlépe, nefarmakologické prostředky
tišení bolesti…
4. Setkání - 45 min. cvičení, 60 min. povídání
na témata: II. doba porodní – jak ji prožít co
nejlépe, co jí prospívá apod.? Porodní přání -  
jak ho sepsat a jak uplatňovat? Šestinedělí.
5. Setkání - 45 min. cvičení, 60 min povídání
na témata: Bonding a jeho význam…, kojení
a jeho význam, manipulace s novorozencem,
nošení dětí…hygiena dětí
6. Setkání 45 min. cvičení, 60 min prostor pro
diskuzi a Vaše dotazy, v případě zájmu ukázky
z filmu Orgasmický porod.
Cena cyklu: 1200 Kč nebo jednotlivé lekce
(pouze v případě volné kapacity) 250 Kč.   Kapacita cyklu je 3 – 7 žen. V případě zájmu se
mohou účastnit přednášek i tatínkové. Účast
tatínka 100 Kč/lekce.
Termíny konání:   22. 9. - 26. 10. 2014, každé
pondělí od 16:00 do 17:50. Místo konání:  Studio Relax, Zámecká ulice, Hořovice.
Do kurzu je třeba přihlásit se předem na tel.:
732 802 345 nebo emailem: adela@porodsdulou.cz. Na těchto kontaktech můžete v případě
zájmu získat i podrobnější informace.
Lektorka: Mgr. Adéla Lančová – působí jako
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dula od roku 2010, doprovází ženy k porodu, nabízí podporu v době těhotenství,
v šestinedělí…
4 Tématické přednášky pro psychickou
a fyzickou pohodu, individuální konzultace
Přednášky na zajímavá témata pro vás každý
měsíc připravuje lektorka Kamila Poláková.
Přijďte si odpočinout a příjemně popovídat.
Aktuální informace na webu www.polakovakineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
4 Vše o zelených potravinách. Zelené potraviny čistí krev a střeva a přirozeně budují
imunitní systém. Dopřejte sobě a svým dětem
zdraví přímo z přírody formou ochutnávky! Individuální konzultace tel. 777 684 008, lektorka
Marta Věncková, výživový poradce a poradce
pro změnu životního stylu
4 Výlet za zvířátky do Ekocentra ve Bzové.
Kontakt s přírodou a se zvířátky je tou
nejlepší relaxací pro všechny, můžete se   svézt  
na koníkovi,   krmit zvířata, jít na procházku
s pejsky… Těší se na Vás  Bc. Veronika Novotná.
Aktuální informace na webu http://www.zvirecipohoda.cz/ Můžete si také domluvit individuální návštěvu.
4 Postavíme si Mustanga (10. - 15. lekcí).
Kroužek plastikového modelářství pro děti
od 10 let. Během kroužku si děti postaví jednoduchý plastikový model   letadla - zmenšenou
kopii stíhačky z 2. světové války. Naučí se
trpělivosti a pečlivosti. Dozví se něco o historii tohoto amerického letadla, na kterém nejen
američtí letci bojovali téměř na všech frontách
2. světové války
Kde: klubovna Sedmikráska, Společenský dům,
Hořovice nebo klubovna ve starém zámku   
!bude včas upřesněno!
Kdy: 1. schůzka ve čtvrtek  9. 10. od 16:30
Cena: 10 – 15 lekcí (dle rychlosti stavby - 1 lekce
= 1,5hod.) 850 – 1200 Kč, počet dětí 4 – 6; počtu
dětí bude odpovídat cena kroužku, (čím více
dětí, tím méně peněz / lekce navíc po dohodě
možné). V ceně plast. model letadla P-51D
Mustang (1/72), lepidla, tmely, 	    barvy, štětce,
nářadí, atd…+ výlet do Kbel. Aktuální informace na http://sedmikraska-horovice.cz, lektor
Václav Babel. Nutná rezervace do 30. 9. na tel.
728 381 971
n  BLEŠÍ TRH ANEB SAMOPRODEJNÍ BAZÁREK VŠEHO, CO VÁM DOMA PŘEKÁŽÍ
Sál radnice města Hořovice v sobotu 11. 10.
od 8:00 do 14:00. Zbavte se nepotřebných věcí,
které můžou ještě někomu udělat radost. Sortiment neomezen!
Kdo se chce aktivně zúčastnit bazárku jako
prodávající, musí dodržet níže uvedené podmínky: rezervovat si místo k prodeji 30. 9. 2014
na níže uvedeném kontaktu,, vyplnit přihlášku,
max 5 kusů k prodeji lze nechat po domluvě
u kontaktní osoby, viz. níže, za prodejní místo
zaplatit před zahájením bazárku 50 Kč, hned
po příchodu vybrat - židle, stolky. Kontaktní
osoba: Renata Babelová Tel. 728 381 971, mail:
sedmikraska-os@seznam.cz
n  POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
zveme všechny své členy, příznivce a sponzory
na Valnou hromadu, která se koná v neděli
dne 7. 9. od 18:00 hod v klubovně sdružení
(Společenský dům, Hořovice, 1. patro). TÉ-

MATA: účetní uzávěrka první pololetí 2014,
přijetí nových členů, členský příspěvek, programové schválení na rok 2014-2015, spolupráce, sponzoři, internetové stránky, propagace,
organizační věci – úklid, zařízení klubovny...,
diskuze. Účast prosím potvrďte na e-mail sedmikraska-os@seznam.cz. Pokud se nemůžete
zúčastnit a chcete se k některému tématu
vyjádřit, zašlete mail na výše uvedenou adresu.
Na žádost zašleme zápis z Valné hromady.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

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.
4 Roční pravidelné kurzy pro děti:
Keramická dílnička. Ateliér módních doplňků.
Ateliér dětské kresby pro menší - vhodné pro
děti od 5 do 10 let. Ateliér dětské kresby pro
větší - vhodné pro děti od 9 do 15 let. Tvořílci.
Keramika pro nejmenší. Vytváření kresleného
filmu - animace. Ateliér dětského tvoření.
4 Jednorázové kurzy pro dospělé:
Pletení z pedigu. Korálkování. Malba na hedvábí. Akvarel. Olejomalba. Keramická dílna. Polymerové hmoty - FIMO, CERNIT…
Scrapbooking.
Mnohem více informací o kurzech se dozvíte
na www.tvorivyraj.cz.

n Dobříš - zámek

n Svatováclavské slavnosti
13. 9. sobota od 10:00 do 18:00
V daný den zámek ožije historií - šermíři, sokolníci, dámy v rokokových šatech. Letošní
ročník nese podtitul „s loutkami do pohádky“.
Na návštěvníky čeká 50 loutek od českých
řezbářů, loutky jsou rozmístěné v zámeckých
komnatách. Hosté uvidí loutkovou scénu, jak
myslivci loví vlka, v jiné komnatě vyznává princ
lásku své vyvolené dámě, v další místnosti pak
kašpárek metá kotrmelce pro potěchu smutného krále. V parku bude připraven krásný
program pro děti. Mohou se těšit na spoustu soutěží, šermířská představení, sokolníky
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kultura - společnost
či hledání pokladu v pivovarských sklepích.
Na nádvoří zámku pak své mlsné jazýčky uspokojí návštěvníci – mohou se těšit na víno z jižní
Moravy, místní pekaře či oblíbený trdelník. Své
výrobky nabídnou i šperkaři či skláři.

n Lochovice
n Ivan Hlas trio
31. 8. neděle od 19:00
Sál zámku. Norbi Kovács, Ivan Hlas a Jaroslav
Olin Nejezchleba. Vstupné 200 Kč.

fotografií zachytili nejen reálné pohledy
na konkrétní lokality, ale občas nechali pracovat i svoji fantazii.
n  Turistický pochod

Město Zbiroh a Městské muzeum
ve Zbirohu vás zvou na III. ročník turistic-kého pochodu Zbirožský puchýř.
Sobota 13. 9.
Start 8:00 - 10:00 z městského muzea. Cíl
do 17:00 Zbirožský Dvůr. Trasy 8, 16 km;
mapa KČT č. 30. Startovné 20 Kč, odměna
- pamětní list a upomínkový předmět. Kontakty: Městské muzeum Zbiroh 371 794 078,
nebo Městská knihovna 371 794 030

n Církve
n Církev římskokatolická

n Točník
n  Hrad Točník

4 Divadlo - Markéta Lazarová
20. 9. sobota od 20:00
Slavná adaptace ještě slavnějšího Vláčilova
filmu podle románu Vladislava Vančury. Blíže
na www.bibusspiritus.cz/.
n “Roma loquitur”
- Římani na Točníku
27. 9. sobota od 10:00 do 17:00
Sdružení živé historie Roma loquitur si pro
Vás připravilo: ukázky z legionářského života,
výcvik římských legionářů, předvedení
legionářské výzbroje, souboje s nelítostnými
barbary, napínavé scénky ze života vojáků,
pohled do života vznešené patricijky i chudé
plebejské rodiny, ukázky starověké školy
s možností vyzkoušet si, jak se ve starověkém
Římě psalo.
n  Kafé Bar Bárka

4 Tata Bojs
12. 9. pátek od 20:00
Tata Bojs v Kafé baru Bárka zahrají své největší
Hity a city akusticky i s jejich oblíbeným
vozembouchem. Tento nestandartní setup,
který Tata Bojs moc často nepraktikují se
vyznačuje mimo jiné také tím, že všichni hrají
na své nástroje vestoje, dokonce i na bicí. Kapacita prostoru je omezena.

n Zbiroh
n Muzeum Zbiroh
V září v muzeu ve Zbiroze končí velmi
úspěšná a navštěvovaná výstava Litografických listů
Emmy Srncové, do 14.
září. Výstava tak umožňuje zhlédnutí
i účastníkům turistického pochodu IV.
Zbirožského puchýře -13. 9.
Ve vestibulu muzea i nadále pokračuje
výstava Po stopách pověstí na Zbirožsku.
Výstava fotografií provází po známých
i méně známých místech našeho regionu
spojených s místními pověstmi. Autoři
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Vážení čtenáři.
Z předchozích vyprávění o stvoření bych rád
vyvodil poslední ponaučení: hřích rodí hřích
a všechny hříchy dějin jsou vzájemně propojeny. V souvislosti s tím se hovoří o takzvaném
dědičném hříchu. Jaký je význam této nesnadno pochopitelné skutečnosti? Žádný člověk není
uzavřen v sobě samém, žádný nemůže žít jenom ze sebe a pro sebe. Lidská bytost se odvíjí
od vztahů, zvláště s Bohem a druhými: jsem
sám sebou jedině v tobě a skrze tebe, ve vztahu
lásky k Božímu Ty a těm druhým ty. Hřích je
však narušením či zničením takových vztahů.
Katechismus katolické církve říká, že „člověk
dal přednost sám sobě před Bohem a tím pohrdl Bohem: zvolil sám sebe proti Bohu, v rozporu s tím co vyžaduje jeho stav stvořeného
tvora, a tedy i jeho vlastní dobro“(KKC 398).
Někde na počátku lidských děojin byl první
hřích lidí, odborně též nazývaný prvotní. Bible ho představuje jako pýchu, touhu člověka
být jako Bůh a žít bez Boha. Od doby tohoto
prvního hříchu je lidská přirozenost napadená
a zraněná. Každý to moc dobře známe ze svého života. Chceme dělat dobro, a přitom často
podléháme zlu. Sami sobě se někdy divíme, jak
těžko se někdy nutíme k dobru a naopak, jak
lehce se nám někdy hřeší. A člověk sám, jediný,
nemůže z této situace vyváznout. My křesťané
věříme, že s Boží pomocí to lze. Jedině, přijde-li
k nám Ten, od kterého jsme se vzdálili, a laskavě nám podá ruku, mohou být správné vztahy opět navázány. To se děje, když se vydáme
ve stopách Ježíše Krista, který o sobě říká, že je
cesta, pravda a život. Ježíš se vydává doslova
opačnou cestou než první člověk Adam. Zatímco Adam nerozpoznává svoje stvořené bytí
a chce stanout na místě Božím, Ježíš, Syn Boží,
se snižuje, stává se jedním z nás, vydává se
cestou lásky, a to i v okamžiku, kdy je lidskou
nenávistí a malostí pokořen až k smrti kříže.
Takto projevená láska až do krajnosti nás vede
k důvěře v Ježíše. K důvěře, že je schopen nám
pomoci začít se odvracet od hříchů, tedy od destrukce vztahů, k jejich budování.
Stefan Wojdyla, kněz
V sobotu 4. října od 16:00, na svátek svatého
Františka, patrona všech živých tvorů, zveme
na žehnání zvířectva. Přijďte i se svými domácími mazlíčky na prostranství před farním kostelem sv. Jiljí na Vísce v Hořovicích.

Cvičení SPV (sport pro všechny)
při TJ Spartak Hořovice
Cvičební rok 2014 - 2015
v tělocvičnách 1. ZŠ
n  ROZVRH:
4 Pondělí 17:00 - 18:00
MLADŠÍ ŽACTVO cvičení na nářadí
(kruhy, lavičky, žebřiny, koza), švihadla,
velké míče, hry, atletika – cvičitelky Jana
Hochmanová, Zdeňka Voříšková
Pondělí 19:00 - 20:00
aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, gumičky, tyče, magic, circle, kettlebally, stepy) - cvičitelka Magdalena Čížková
(Vlčková) + zástup
4 Úterý 18:00 - 19:00
zdravotní cvičení žen (gumičky, míčky,
činky) - cvičitelka Vlasta Vyštejnová
4 Úterý 19:00 - 20:30
aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, tyče, gymstick, flexibary, flow-tonic,
gumičky, magic, circle, kettlebally, stepy) cvičitelka Eva Pavlisová
4 Středa 16:00 - 17:30
moderní gymnastika pro dívky 5 - 10 let
pod vedením trenérky Hany Hoffmannové, bližší informace na tel.: 724 649 860
4 Středa 19:30 - 21:00
volejbal neregistrovaných -vedoucí Vladimír Šefl
4 Čtvrtek 19:00 - 20:30
aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, tyče, gymstick, gumičky, magic, circle,
kettlebally, stepy) - cvičitelka Olga Hůlová

Zumba s Ilonou
ROZVRH LEKCÍ OD ZÁŘÍ 2014

n  Zumba fitness

Úterý od 19:00 a pátek od 18:00. Tělocvična
v gymnáziu Hořovice. Začínáme  2. 9. 2014
n  aqua Zumba
Čtvrtek od 20:00. Městský bazén Hořovice.
Začínáme  4. 9. 2014.
n  Bolly - Dance fitness
Středa od 18:00. Tělocvična v budově gymnázia Hořovice. Začínáme  10. 9. 2014.
n  Vodní hrátky pro děti
Sobota od 15:00. Městský bazén Hořovice.
Příležitostně.
Těší se na vás Ilona Čížková. Bližší informace: www.ZumbasIlonou.cz. Facebook: Zumba s Ilonou. Tel.: 723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz

Nově v TJ Sokol Jince
V červnu proběhla v TJ Sokol Jince mimořádná valná hromada, která zvolila nový výbor. Příliv
nové energie přinesl do Sokola několik nových
oddílů. Například můžete vyzkoušet Tančení pro
holčičky, maminky, tetičky, babičky i prababičky.
Pokud dáváte přednost raději florbalu, country
tancům či jiným sportovním či tanečním disciplínám, podívejte se na NOVÉ STRÁNKY TJ
SOKOL JINCE: www.sokoljince.cz
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kultura - školství - sport

Krátce z fotbalu
n Divize mužů
Mariánské Lázně - Hořovicko 2:0
Hořovicko - Klatovy 1:1 (5:4 po PK)
Branku Hořovicka vstřelil v 17. minutě
Zítek, hosté vyrovnali v 84. minutě.
SO 23. 8. Rokycany - Hořovicko (po uzáv.)
SO 30. 8. od 17:00 Hořovicko - Roudné
SO 6. 9. od 10:15 Cheb - Hořovicko
SO 13. 9. od 17:00 Hořovicko - Tachov
NE 21. 9. od 10:15 Táborsko B - Hořovicko
SO 28. 9. od 16:30 Hořovicko - Doubravka
n Český pohár - předkolo
Hořovicko - Tachov 0:1

BUĎTE FIT s Terezou
Od září v Hořovicích pravidelné skupinové lekce pro každého. Vyberte si pro vás to
pravé a přijďte se zamilovat do pohybu! Čeká
vás zábava, odreagování a jako bonus shozené
nadbytečné kilogramy. Lekce vhodné pro
začátečníky i pokročilé.
Zumba® Fitness je energické cvičení, které
v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Zumba je charakteristická svou strhující atmosférou, chytlavými
melodiemi a jednoduchými krokovými variacemi, které zvládne po několika lekcích každý.
Zumba vám zaručeně zvedne náladu! Každé
pondělí od 19:30 do 20:30 hodin ve sportovní hale Spartak a každou středu od 19:30
do 20:30 v Lidovém domě.
Piloxing® je nové zábavné a dynamické
cvičení, které jedinečně spojuje Pilates, box
a tanec a tato kombinace dokonale spaluje
tuky a formuje vaši postavu. Je to cvičení
cíleně vytvořené pro ženy k jejich fyzickému
i psychickému posílení. Piloxing je sled jednotlivých cviků, které nejsou spojeny do choreografií - toto cvičení tedy opravdu zvládne
naprosto každý a je tak vhodné i pro sportovní začátečníky. Každý čtvrtek od 18 do 19
hodin v Lidovém domě.
Zumba® pro děti vychází ze stejné podstaty
jako Zumba pro dospělé - chytlavé latinskoamerické melodie, jednoduché choreografie
a hlavně zábava - to vše uzpůsobené dětem.
Důraz je kladen na hravost a na zjednodušené
a dětem přizpůsobené pohyby. Cílem je rozvinout zdravý životní styl a včlenit cvičení
do přirozené součásti dětských životů. Pro
děti ve věku 5 - 11 let. Každý čtvrtek od 17
do 18 hodin v Lidovém domě.
Veškeré informace najdete na internetových stránkách: www.b-fitsterezou.cz.
Kontakt: Tereza Jordáková, tel.: 777 012 285,
e-mail: tereza@b-fitsterezou.cz

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS
V Hořovicích již několik let působí skupina
největší školy Taekwon-do I.T.F v České republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor do oddílu. Taekwon-do
je moderní bojové umění, které si dává za cíl
všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické,
psychické i morální stránce. Hlavní morální
zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice
se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož
členem je i “naše” škola Ge-Baek Hosin Sool.
Jako technický dohled zde působí mezinárodně
uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG,
IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění
Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných
umístnění na mezinárodních soutěžích během
posledních let. Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především
na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již
dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky
na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální

výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři.
Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké
množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky probíhají pravidelně každý týden v pondělí od 17:00 - 18:00 v Sokolovně
pod vedením Renaty Zadražilové (I. dan,
725 596 150) a ve středu od 17:00 do 19:00
na 1. základní škole pod vedením Martina
Zámečníka (VI. dan, +420 603 302 739). Více
informací na www.tkd.cz.

Karpatsko-dukelská operace ožije v branném závodě
Občanské sdružení Bílý lev pořádá v sobotu 27. 9. ve vojenském prostoru Brdy branný
závod Brdská výzva. Pátý ročník soutěže pro
kluky a holky od 6 do 16 let bude letos věnován Karpatsko-Dukelské operaci, která za 2.
světové války sehrála významnou roli při
osvobozování Československa.

Čtyřčlenné týmy se mezi sebou letos utkají
na místě vojenského újezdu Brdy, v lokalitě
Hrachoviště, kde na soutěžící čeká řada zajímavých disciplín – například plavba na gumových člunech, lanové lávky, střelba z airsoftových zbraní, jízda vojenskými vozidly. Děti
budou soutěžit ve dvou kategoriích, 6 až 10
let a 10 až 16 let. Pokud máte volnou poslední

zářijovou sobotu a jste dobrodružné povahy, sestavte čtyřčlenné družstvo a zúčastněte
se soutěže, jež je garancí báječně prožitého
dne. Pokud se vám nepodaří sehnat více jak
dva členy, přijeďte i tak. Mnozí z vašich kamarádů mohou být v podobné situaci a již
na minulých ročnících se ukázalo, že družstva
postavená přímo před
závodem jsou mnohdy
úspěšnější než ta, která
se dlouho připravovala.
Jako
každoročně
jsme tento závod připravili pro účastníky
zdarma. Neplatí se tedy
žádné startovné. Na vítěze čekají hodnotné
věcné ceny, ale vzpomínky na účast v závodě
si s sebou odnese každý
soutěžící. Součástí doprovodného programu
pro děti i dospělé bude
ukázka techniky a činnosti Armády České republiky, setkání s piloty veterány, ukázka bojového umění Krav Maga, airsoftová střelnice, možnost vyzkoušet si jízdu ve vojenských
veteránech a spousta dalších zajímavostí. Více
informací na www.bilylev.eu.
Bílý lev o. s., tel.: 773 552 061,
e-mail: bilylev.eu@gmail.com

n Hořovický měšťan, informační měsíčník města Hořovice, č. 9/2014, ročník VII., vychází 1. 9. 2014.
Vydává Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČO 00233242. Telefon: 311 545 301, fax 311 545 313, e-mail: ic@mesto-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků. Redakční
rada: Ondřej Vaculík, Mgr. Petr Bakule, Yvetta Hájková. Sazba a tisk: © Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem
MK ČR E 11275 (dříve Občan). Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Hořovice. Uzávěrka čísla 9 byla 22. srpna 2014. Příspěvky
do říjnového čísla zasílejte nejpozději do 18. září 2014. Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravit příspěvky.

12

www.mesto-horovice.cz

