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informace

Hořovice patří do Evropy
dokončení z 1. strany
Němci nás opět překvapili svou pospolitostí. Obyvatelé partnerského města se rozhodli
pochlubit se nám a Italům svými kulinářskými
dovednostmi, a tak pro nás připravili opravdu

tábor mladých hasičů na naší táborové základně
ve Zbirohu. A plánujeme další spolupráci. Němci
budou nabízet svá vynikající vína ve svém stánku
na již tradičním Cibulovém jarmarku. Jednáme
o vystoupení žáků hořovické základní umělecké
školy na letošních adventních trzích v Německu.
Radní Vavřička intenzivně jedná s německými
školami o výměnných pobytech našich žáků i učitelů. Sám se také rozhodl v doprovodu německých cyklistů uspořádat zhruba 500 km dlouhou
Hořovice – Gau-Algesheim Tour.
Partnerství je o lidech, ne o politice a politicích. Věřím, že pomalu, ale jistě budou partneři
skutečně města a ne jen jejich komunální politici.
S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD),
starosta Hořovic

pestrou večeři složenou z nepřeberného množství
salátů, grilovaných specialit i sladkostí. Třešničkou na dortu bylo vystoupení místního sboru,
který společenský večer příjemně doladil. Jen stěží
jsem si v duchu představoval takovou akci v Hořovicích.
Spolupráce s německým Gau-Algesheimem
se rozvíjí velmi slibně. Za mnohé vyjmenujme náš
stánek na adventních trzích v Německu, květnové
vystoupení katolického sboru v kostele Nejsvětější trojice na Palackého náměstí, výstavy fotografií
na úřadech obou měst nebo česko-německý letní

Farmářské trhy

Pojďte

na pivo

se starostou
v pátek 9. října
od 16:00 do 20:00

Na základě kladného stanoviska městské rady se na Palackého náměstí v Hořovicích konají každou středu od 9:00 do 18:00
farmářské trhy. V současné době jsou oslovováni prodejci, kteří jsou schopni nabídnout všem občanům Hořovic a okolí co
nejkvalitnější potraviny, své výpěstky atd.
správce trhu Lukáš Kubenka,
tel.: 727 894 080

Se starostou
můžete
probrat vše,
co Vás trápí.
Navíc si můžete
pochutnat
na guláši!
Těší se na Vás
Dr. Ing. Jiří Peřina,
starosta města
Hořovice

Co bude
s Hořovicemi?
Vážení hořovičtí spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na veřejné projednání Akčního plánu
rozvoje města Hořovice. Diskuse
se starostou, radními, zastupiteli a
členy komise pro strategický rozvoj
o prioritách města proběhne 4. listopadu 2015 od 18:00 hodin v klubu Labe.
Prodiskutujeme nejen výsledky
aktualizace strategického plánu,
slabiny a silné stránky města, ale i
konkrétní projekty pro dlouhodobý
rozvoj města Hořovice.
Podkladem pro debatu je nedávno schválený dokument Program
rozvoje města Hořovice 2015 –
2020, který naleznete na webových
stránkách města http://www.mesto-horovice.eu/radnice/samosprava-mesta/zastupitelstvo/strategicky-plan-mesta/. Nastudujte si jej
prosím.
Těšíme se na Vaši účast.
Za radu města Hořovice		
místostarosta Ondřej Vaculík
Za komisi pro strategický rozvoj
Miloš Urban, předseda komise

Í JARMARK
N
M
I
Z
D
PO
v Hořovicích
Občanské sdružení Hořovické maminky
vás zve na Podzimní jarmark

v sobotu 10. října 2015
na Palackého náměstí
od 8.00 do 12.00 hodin

Restaurace
U Čermáků
Valdecká 353/5
26801 Hořovice

Na jarmarku můžete zakoupit například:
• čerstvou zeleninu a ovoce • tykve a dýně •
• květiny • podzimní dekoraci • koření • bylinky •
• sýry • uzeniny a masné výrobky • domácí med • bižuterii
• česnek • sladké i slané pečivo a mnoho dalšího...
Od 10.00 hodin se můžete těšit na loutkové představení
divadélka VYSMÁTO Aleše Bílka.
Pořadatel:

PODBRDSKÉ
NOVINY
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Městská policie Hořovice: srpen 2015
Městská policie Hořovice za měsíc srpen
zasahovala na žádost občanů, Policie ČR
nebo na základě vlastního zjištění u 72 případů týkajících se zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dále v městysu
Komárov a v obci Tlustice.
Výběr z činnosti
Městské policie Hořovice:
8 11. 8. v 18:42 hod oznámil zaměstnanec
nemocnice Hořovice na linku MP svévolný
odchod nemocného pacienta z lůžkového
oddělení. Hlídka městské policie tohoto
pacienta dle popisu nalezla ve 20:40 hod.
v místní restauraci. Pacient se dobrovolně
za doprovodu hlídky vrátil do nemocnice.
8 13. 8. dopoledne poskytla hlídka MP pomoc s nemohoucím seniorem ošetřujícímu
personálu v Domově Na Výsluní.
8 15. 8. v 21:13 hod. přijala MP telefonické
hlášení, že v ulici Nádražní v Hořovicích
z jedné zahrady stoupá kouř a zamořuje
celé okolí. Na místě hlídka MP zkontrolovala dvě osoby, které zde pálily kabely,
a přivolala jednotku HZS, která oheň uhasila. Celá událost byla předána k řešení příslušnému správnímu orgánu.
8 20. 8. 18:40 hod na žádost operačního

Společenská rubrika

důstojníka PČR jela hlídka městské policii
prověřit oznámení o fyzickém napadení
osoby na autobusovém nádraží v Hořovicích. Na místě se nacházela skupinka
mladistvých osob, které se navzájem slovně a fyzicky napadaly. Protože se jednalo
o mladistvé, byla vyrozuměna pracovnice

Paní Zdenka Nádvorníková, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 11. 7. 2015 96té
narozeniny. Srdečně gratulujeme!
OSPODu, která danou věc bude řešit se zákonnými zástupci mladistvých.
8 25. 8. Zástupci Městské policie Hořovice navštívili tábor mladých hasičů na zbirožské základně, aby dětem přiblížili práci
městské policie. Předvedli ukázky vyhledání a zadržení pachatele služebním psem.
Světla Dardová, zastupující velitel
MP Hořovice

Nonstop tel. linka Městská policie: 800 156 166

PŘEDSTAVME SE! Letos již podruhé
Každý občas potřebuje pomoc, někdo nemá kde bydlet, jiný se o sebe už nezvládne postarat, někdo pečuje o své blízké. Nevíte, jak Vám mohou pomoci sociální a návazné služby? Přijďte, představíme se Vám. Město Hořovice a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Hořovicích
ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy již druhým rokem připravuje interaktivní
setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, které působí na území města Hořovic a okolí.
Akce PŘEDSTAVME SE proběhne v sobotu 3. října 2015 od 9 do 13 hodin ve vstupní hale
2. budovy Městského úřadu v Hořovicích (bývalá Zemědělská škola).
Letos jako novinku připravujeme komentované vstupy a promítání prezentací jednotlivých organizací, klidový a hrací koutek pro rodiče s dětmi, možnost změření krevního tlaku a cukru, ukázky první
pomoci a opět výstavu kompenzačních pomůcek. Vstup je volný a moc se na vás všechny těšíme.
V případě zájmu o více informací kontaktujte koordinátorku této akce Alenu Ratajovou, DiS.,
tel.: 311 545 357, e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz.

Paní Bedřiška Kaucká, klientka Domova
Na Výsluní, oslavila 9. 9. 2015 90té narozeniny. Srdečně gratulujeme!

Pozvánka na „Dny otevřených dveří“
v rámci Týdne sociálních služeb ČR
Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská
932, 268 01, poskytovatel sociálních
služeb, www.seniori-navysluni.cz
6. 10. 2015 od 10:00 do 15:00
7. 10. 2015 od 10:00 do 15:00
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Svaz tělesně postižených Hořovice informuje
n Půjčovna kompenzačních pomůcek působící na MěÚ Hořovice čp. 640, nabízí široký
sortiment pomůcek k chůzi, koupelnový program, antidekubitní programy, mechanické
a elektrické vozíky, pojízdné zvedáky, polohovací lůžka a příslušenství, dětské vozíčky
a jiné rehabilitační pomůcky. Provoz půjčovny
po 9-16, st 9-11, 14-16, čt 11-16, tel. půjčovna
734 130 797.
n Organizace Svazu tělesně postižených pořádá 31. 10. 2015 zájezd do divadla Bez Zábradlí
na představení BLBEC K VEČEŘÍ. V této francouzké komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se
směje nejlíp“. Režie: Jiří Menzel. Herecké obsazení: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský,

www.mesto-horovice.cz

Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk
Žák, Jana Boušková. Odjezd od hořovické radnice dne 31. října v 13:00 hod. Pojďte s námi strávit
příjemné odpoledne v přítomnosti známých hereckých osobností!
n Organizace Svazu tělesně postižených pořádá ve dnech 28. -29. 11. 2015 zájezd do  
RAKOUSKA ,,ADVENTNÍ VÍDEŇ“. Exkurze do čokoládovny v rakouském městečku
KITTSEE (vstupné    zdarma, možnost nákupu).   Návštěva velkolepé barokní zámecké
rezidence Prince Eubena v HOFU s okouzlujícím vánočním trhem čítající přes 100 stánků
(ukázky řemesel, živé jesličky, koncerty…aj.).
Vídeň, návštěva půvabné vánoční vesničky
před barokním průčelím zámku Belvedere se

zářivě osvětleným vánočním stromem.  Ubytování na okraji Vídně v hotelu Ochsenkopf.
Návštěva úchvatného SCHÖNBRUNNU, bývalé letní rezidence rakouských císařů. Prohlídka císařského paláce Hofburg, Opera,
Hotel Sacher, Parlament, elegantní pěší zóna
Graben, dóm Svatého Štěpána, návštěva muzea SISI. Vyvrcholením zájezdu bude procházka vyhlášeným Adventním trhem, před krásně
osvícenou Vídeňskou radnicí.
Cena zájezdu 2 300 Kč zahrnuje: dopravu,
ubytování, snídani, průvodce, pojištění CK
proti úpadku. Objednávky na tento zájezd přijímáme i s platbou ve dnech pondělí – středa
– čtvrtek 11 – 14 hodin. POČET MÍST OMEZEN!!! Kontakt: 605 503 281
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z usnesení rady a zastupitelstva
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 19. srpna 2015
n Zajistit pořízení a instalaci informačních tabulí o zákazu podomního
prodeje a jejich umístění u značek
začátek obce.
n Rada na základě výsledků výběrového řízení „Konsolidace IT a nové
služby TC ORP Hořovice – opakované vyhlášení“ souhlasí po uplynutí
lhůty k podání námitek s podpisem
smlouvy o dílo s firmou AutoCont
CZ, a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00
Ostrava IČ: 47676795. Celková cena
díla včetně zajištění podpory provozu je 8.073.713 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 3.374.203 Kč bez DPH
tj. 4.082.786 Kč včetně DPH. Rada
rovněž souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma
STRABAG, a. s., rekonstrukci komunikace části ulice Rpetská. Nabídka
vzešla z veřejné obchodní soutěže.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma
SKANSKA a. s., rekonstrukci komunikace ulice Strmá, a to za cenu
ve výši 2.117.473,59 Kč bez DPH tj.
2.562.143,04 Kč včetně DPH. Rekonstrukce komunikace bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2015.
n Na základě žádosti Úřadu práce
ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce podle zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné
nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení žadatelkám (dle  
přílohy originálu zápisu), které žijí  
v ubytovacím zařízení v katastrálním
území Hořovic.
n Rada souhlasí s dotací ve výši 15
tis. Kč příspěvkové organizaci Domov na Výsluní u příležitosti uspořádání oslav 15. výročí otevření domova.
n Rada souhlasí s dotací ve výši 2 tis.
Kč na akci „Prázdniny končí na Křešíně“.
n Rada souhlasí s užitím veřejného
prostranství na Palackého náměstí
dne 1. září 2015 za účelem pořádání
dětského dne místním sdružením
ODS Hořovice. S přihlédnutím
k charakteru pořádané akce souhlasí
s bezplatným užíváním.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 3. září 2015
Zastupitelstvo města Hořovice:
n schvaluje do Jednacího řádu
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Zastupitelstva města Hořovice se
(za stávající bod 14.4) zařazuje bod
„14.5. Z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam. Videozáznam
je nejdéle do 10 dní od jednání
zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách města po dobu
minimálně čtyř let“.
n schvaluje poskytnutí dotace
na nízkoprahové centrum ve výši
55 556 Kč
n schvaluje předložený návrh 3.
rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2015 s výjimkou navýšení v části 6171 Konsolidace IT
o 1 973 700 Kč a v části 36939 Ostatní služby + dotace Mikroregionu
o 67 100 Kč. O sumu ve výši součtu
obou těchto částek (tj. 2 040 800 Kč)
se sníží použití přijatého kontokorentního úvěru.
V té souvislosti ukládá radě města
předložit zastupitelstvu smlouvu
s Mikroregionem Hořovicko, v níž
je řešeno poskytnutí dotace města
na jeho činnost.
n schvaluje prodej nemovitosti části pozemku parcelní č. 37/1 v k.
ú. Velká Víska (ul. Pražská) o výměře 64 m2 společnosti Hořovická
teplárenská, s. r. o., za účelem zkultivování této části pozemku a vybudování oplocení, za kupní cenu
1 000 Kč/m2.
n schvaluje nabytí nemovitosti - stavby „Veřejné osvětlení pro
RD – lokalita Hvozdecká, Hořovice“ z vlastnictví Ing. Petra Mareše
do vlastnictví města Hořovice
n schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti umístění a provozování elektrické a vodovodní přípojky
na pozemku parcelní č. 86/1 v k. ú.
Velká Víska a zajištění práva vstupu a vjezdu na tento pozemek pro
sběrný dvůr odpadů (dle přílohy
originálu zápisu).
n schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví
školské obvody základních škol
zřízených městem Hořovice a část
společného školského obvodu základních škol (dle přílohy originálu
zápisu).
n schvaluje dokument Program
rozvoje města Hořovice 2015 2020.
n navrhuje společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., místo
odstoupivšího Ing. Ladislava Kazdy, nejprve kooptovat a na nejbližší valné hromadě zvolit zástupce
města Ing. Ladislava Tinka členem
představenstva společnosti. Zároveň
ukládá panu starostovi uplatnit toto
usnesení podle čl. 4 platné akcionářské dohody mezi Energie AG Bohemia, s. r. o. a městy Beroun, Hořovi-

ce, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, aby
k realizaci návrhu města Hořovice
došlo na nejbližším jednání představenstva VaK Beroun, které je plánováno na 21. 10. 2015.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 9. září 2015
n Rada souhlasí se zakoupením
dvou tisíc desek, používaných při
příležitosti např. vítání občánků,
v celkové hodnotě 22.740 Kč.
n Rada v souladu s čl. 3 písm. e)
obecně závazné vyhlášky města č.
1/2015 o omezení provozní doby
hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice uděluje Restauraci hotelu Zelený strom
výjimku z omezujících ustanovení
této vyhlášky ve dnech 19. a 20. 9.
2015 z důvodu konání svatební hostiny.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Občanskému
sdružení Sedmikráska za účelem
uspořádání „Blešího trhu“, který se
bude konat dne 19. 9. 2015 od 8:00
do 14:00 hod.
n Zajistit provedení revize nájemních smluv a oprávněnost užívání
malometrážních bytů a bytů v č.
p. 1428 v Masarykově ulici. U č.
p. 1428 doplnit do seznamu počet
a umístění místností, které nájemníci
dle nájemní smlouvy mají přidělené.
n Vypracovat návrh řešení na oddělený příjezd - přístup k areálu zimního stadionu přes zahradu Společenského domu.
n Město Hořovice přijímá dotaci
ve výši 2.873.750 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce
ulice Strmá v Hořovicích“.
n Město Hořovice přijímá dotaci
ve výši 91.600 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace na projekt „Restaurování pomníku partyzána“.
n Rada souhlasí s rozsahem konceptu pro revitalizaci lesoparku Dražovka, včetně zahájení projektových
příprav zahrnujících rekonstrukci
stávajících cest pro cyklisty, cest pro
pěší, naučné stezky, výstavbu altánů,
mostů a drobného městského mobiliáře. Zpracované dokumentace
budou předloženy k žádostem o spolufinancování z dotačních titulů.
n Rada souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky na zřízení městského kamerového a dohlížecího systému, kterou podala společnost ČIP

plus, spol. s r. o., a to za nabídkovou
cenu 3.637.736,55 Kč bez DPH tj.
4.401.661 Kč včetně DPH a za nabídkovou cenu pozáručního servisu 320
Kč/hod bez DPH tj. 387,20 Kč/hod
včetně DPH. Rada zároveň souhlasí
s vyloučením uchazeče EPZ, spol. s r.
o., Colsys s. r. o., PERFECTED, s. r. o.,
SIEZA, a. s., z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů v souladu se
zadávací dokumentací.
n Zajistit provedení výběrové řízení
na závlahový systém na tréninkovém
hřišti ve sportovním areálu FK Hořovicko podle požadavků FK Hořovicko.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 301.500 Kč bez DPH tj.
364.815 Kč včetně DPH, podle které
provede Milan Langer – KOVOVÝROBA, výstavbu zábradlí v části ulice Tyršova podél uličního chodníku
v úseku od mostu u Společenského
domu až k dokončené opravě nábřežní zdi Červeného potoka.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou
ve výši 80.500 Kč včetně DPH, podle které provede Ing. Kamil Hrbek
zpracování projektové dokumentace
ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí k výstavbě cyklostezky
Hořovice – Tihava, zahrnující úsek
od sportovní haly v Hořovicích, až
k napojení na místní komunikaci
před obcí Tihava.
n Rada ukládá odboru technickému
a dopravnímu provést revizi vyhrazených parkovacích míst vydaných
na konkrétní registrační značku
na území celého města Hořovice.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které provede ČNES dopravní stavby, a. s. obrubníky nového přechodu u mostu u Společenského domu
v ceně 120.815 Kč vč. DPH.
n
Připravit smlouvu o výpůjčce na pozemek zahrady u Společenského
domu s nájemcem budovy Společenského domu.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
v právu chůze přes pozemek parcelní
č. 770 v k. ú. Velká Víska ve prospěch
města Hořovice. Hodnota věcného
břemene bude činit částku 1.000 Kč
+ základní sazba DPH.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763
v k. ú. Hořovice pro připojení garáže
na pozemku parcelní č. 1758 v k. ú.
Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč/
bm + DPH dle platných předpisů.
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z usnesení rady - zprávy
n Na základě výsledků výběrového řízení rada souhlasí se zněním
Smlouvy o poskytování služeb, dle
které společnost Centropol Energy,
a. s., bude v roce 2016 dodávat elektrickou energii pro město Hořovice
a podřízené organizace.  
n Rada souhlasí s aktualizovaným
zněním smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi vlastníky
pozemků v k. ú. Hořovice a městem
Hořovice, týkajících se budoucích
odkupů pozemků a zřízení věcných
břemen v rámci výstavby chodníků
v ulici Tyršova a Klostermannova.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle které bude
v roce 2016 dodávat do objektu radnice č. p. 2/2 zemní plyn společnost
CONTE spol. s r.o.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s organizací Centrum pro
komunitní práci střední Čechy, která na základě této smlouvy zajistí
pro město Hořovice akci „PŘEDSTAVME SE“   za celkovou   částku
25.000 Kč. Rada souhlasí s užitím
oficiálního znaku města na propagačních materiálech.
n Rada souhlasí se zněním smluv
o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit kamerový bod
na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká
Víska a na budovu Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
Hořovice v rámci zřízení městského
kamerového a dohlížecího systému.
n Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku parcelní č. 1112/32 o výměře cca 110 m2, za účelem umístění
přístřešku pro posezení a dětských
venkovních hraček.
n Rada schvaluje a vydává Nařízení
města Hořovice č. 1/2015 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje.
n Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů pro dvojce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy originálu zápisu, který byl
sestaven v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice.
n Rada ukládá komisi školské, kulturní a sportovní připravit návrhy
na udělení Ceny města Hořovice
osobnostem města.
n Rada souhlasí s tím, aby byly
na Palackého náměstí pořádány každou středu farmářské trhy. Souhlas
vydává zatím na měsíc září 2015,
po vyhodnocení celé akce může
být prodloužen na dobu neurčitou.
Za užití veřejného prostranství bude
vybírán poplatek dle platné Obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích.
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n Rada souhlasí s proplacením faktury za opravu sekacího traktoru,
který slouží k zajišťování údržby
fotbalového areálu. S přihlédnutím
ke čl. III písm. e) Smlouvy o správě
nemovitostí, která byla uzavřena
mezi městem Hořovice a FK Hořovicko, snížit o proplacenou částku
příspěvek na měsíc září 2015.
n Rada souhlasí s členským příspěvkem města pro mikroregion
Hořovicko ve výši 68.780 Kč pro rok
2015.

n Rada souhlasí s tím, aby do dražebního jednání, které navrhuje firma Prime Legal, pověřená městem
exekučním vymáháním pohledávek,
byly přihlašovány pohledávky od 10
tis. Kč a vyšší. 	
n Rada souhlasí s tím, aby Místní
akční plán vzdělávání pro správní obvod Hořovic zpracovala Místní akční
skupina Karlštejnsko, zapsaný ústav,
a město Hořovice bylo partnerem
tohoto projektu.
n Rada souhlasí s tím, aby na jez-

Letní promenádní koncerty
27. srpna 2015 skončily letní promenádní koncerty „Hořovické muziky Bohumila Vojíře“. Letošní
koncerty byly připomenutím 95leté činnosti Hořovické muziky, kterou řídí její kapelník Bohumil
Vojíř. Tento kapelník je bývalý člen „Hudby hradní stráže a Policie České republiky“. U něho začíná
všechna práce kapely, počínaje výběrem a nacvičením hraných skladeb pro každé vystoupení. Tato
vystoupení moderuje Mgr. Karel Vydra, který zajímavým způsobem seznamuje posluchače s jakýmsi
stručným životopisem každé skladby.
Na posledním koncertu udělal zajímavou statistiku všech hudebníků, kde mimo jiné uváděl, že

decké závody Velká cena Hořovic
2015, které se budou konat ve dnech
9. – 13. 9. 2015, byla poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč. Současně rada
souhlasí s bezplatným pronájmem
pozemku pro reklamu na veřejném
prostranství na Palackého náměstí
v souvislosti s konáním skokového
poháru ve dnech 9. - 13. 9. 2015.
n Rada schvaluje kritéria a postup
pro vydávání souhlasu se zřízením
vyhrazeného parkoviště pro osoby se
zdravotním postižením.

v kapele hraje jen 5 hudebníků z Hořovic, ostatní
dojíždějí z více či méně vzdálených obcí, za což si
zaslouží obdiv. Nejvíce vzdálené je město Blovice,
odkud dojíždí zpěvačka paní Maříková, kterou
doplňuje také zpěvačka paní Fialová a muzikanti –
zpěváci páni Andrle a Čepelák. Tito pánové zaskakují za nemocného Františka Pateru. Tomu popřáli
posluchači svým potleskem brzké uzdravení.
O zdařilosti koncertů svědčí také to, že posluchači si na závěr vždy vytleskali přídavek. Mimo
poděkování kapele v čele s kapelníkem si jistě zaslouží poděkování „Hořovická radnice“, která významně podporuje tuto mnohdy opomíjenou kulturu v našem městě.
Za skupinu stálých posluchačů – Mojžíš

Daruj krev s ANO v hořovické nemocnici
MO hnutí ANO v Hořovicích, tentokráte
za podpory MO hnutí ANO v Králově Dvoře, uspořádala 24. 8. společnou akci – DARUJ
KREV S ANO. Členové a sympatizanti obou
organizací se sešli v prostorách transfúzní stanice hořovické nemocnice, aby stejně jako před
rokem darovali krev těm, co ji potřebují. Velmi
si vážíme jejich odpovědného a příkladného
přístupu k celé záležitosti a vedení obou organizací by velmi rádo touto cestou poděkovalo
všem zúčastněným. Jsme přesvědčeni, že tato
smysluplná akce, která pomáhá nemocným
lidem a podporuje naši nemocnici, má určitý
význam i pro samotné dárce, neboť jim umožní
bezplatné vyšetření krve. Samozřejmě tou největší odměnou i nadále zůstává vědomí, že naše dárcovství pomůže vyléčit či dokonce zachránit lidský život.
     Za vedení hnutí ANO v Hořovicích Jan Rogos, předseda MO

Transparentnost zastupitelstva města Hořovice
Na posledním zasedání zastupitelstva v Hořovicích se podařilo prosadit zaznamenávání a následné zveřejňování videozáznamu jednání zastupitelstva. Jedná se bezesporu o velkou změnu a posun k lepší transparentnosti zastupitelstva obce. Bohužel jednání zastupitelstva města je doposud anoncováno jen pozvánkou a programem. Program je často uveden pouze rámcově a takřka nic neříkající. Veřejnosti tak schází
podrobné informace k projednávaným bodům a možnost nekomplikovaného přístupu k podkladovým
materiálům jednání, které dostávají pouze zastupitelé. Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a stejně
tak jsou veřejné i projednávané záležitosti. Dnes již většina měst a obcí pro větší transparentnost a informovanost občanů přistoupila k plnému zveřejňování materiálů na svých internetových stránkách. V našem městě bohužel podobný způsob přístupu k informacím doposud chybí a tak přicházím s návrhem
včasného zveřejňování materiálů jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Věřím, že i tento
návrh získá podporu ostatních zastupitelů a přispěje tak k větší informovanosti občanů našeho města.
Ing. Petr Karban (Hnutí ANO)
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školství - volný čas

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016

Prezentujeme se na veletrhu škol 2016

Nástavbové dálkové studium:

Právě startuje nový školní rok
a pro řadu žáků základních škol
školní rok poslední. Žáci devátých
ročníků se rozhodují, jak a kde se
budou dále vzdělávat, jakým směrem se do budoucna dát. Letos
se začíná pomalu zvyšovat počet
vystupujících žáků a na to reaguje
i nabídka naší střední školy. Hořovická Střední odborná škola a SOU
letos přinášejí v nabídce studijních
i výučních oborů čerstvé novinky.
Vedle tradiční Ekonomiky a podnikání, zaměřené na účetnictví,
ekonomiku, organizaci provozu
v podnikové praxi, se škole podařilo nově akreditovat obor Ekonomické lyceum. Studium na lyceu
je určeno žákům s obecnějším
pohledem na odbornou problematiku.   Škola nezapomíná ani
na nabídku tradičně vyučovaných
oborů - Ekologie a životní prostředí, Informační technologie
a Strojírenství. Se studijní podporou našich žáků se k tradičním
velkým zaměstnavatelům (Mubea,
Buzuluk, Schwarzmüller) připojují
další podniky – Kostal CR Černín, Kostal Kontakt Systeme Čenkov, Janka Radotín a Muramoto.
Již dnes se 80 % žáků technických
oborů vzdělává pro konkrétního zaměstnavatele. Díky úzkému
kontaktu školy s praxí je umožněno i žákům netechnických oborů
vykonávat výrobní, organizační
a ekonomické praxe v „ostrých“

2343L/51 Provozní technika (tříleté studium)
6441L/51 Podnikání (tříleté studium)

2. ročník Hořovického toulání

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2016
Dny otevřených dveří: pátek 20. 11. 2015 od 9.00 do 15.00
hodin, soboty 21. 11. 2015 ; 12. 12. 2015; 9. 1. 2016 ;
6. 2. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin

Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):
7842M/02 Ekonomické lyceum
6341M/01 Ekonomika a podnikání
✔ Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem
✔ Ekonomika a informatika v podnikání
1601M/01 Ekologie a životní prostředí
✔ Aplikovaná chemie a biologie v krajinotvorbě
✔ Ochrana a tvorba životního prostředí
1820M/01 Informační technologie
✔
Informatika v ekonomice, certifikace CISCO CCNA
2341M/01 Strojírenství
✔ Technologie a konstrukce

Obory s výučním listem (tříleté denní studium):
2351H/01 Strojní mechanik
✔ Zámečník
2352H/01 Nástrojař (2352H/001)
✔ Nástrojař, Technik/čka - specialista na kompozitní
materiály
2352H/01 Čalouník (33-59-H/01)
✔ Čalouník automobilových interiérů
- Obory s VL a Strojírenství jsou podporovány podnikovými
stipendijními programy nebo krajským stipendiem

http://www.soshorovice.cz
tel: 731582691 ; 311516792

Dárek dětem
V červenci obdržela Městská
mateřská škola v Hořovicích sponzorský dar od firmy Lego, která sídlí
ve Velkém Přítočnu u Kladna. Firma byla opravdu štědrá. Krabice ob-
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sahovaly Lego Group a Lego Duplo
a rozdělily se do všech dvanácti tříd.
Lego Group starším dětem, Lego
Duplo mladším dětem. Děti byly
z daru velmi potěšené a s nadšením
se nechaly Legem zasypat.
Monika Pávová
učitelka MMŠ Hořovice

provozech.  Pozn.: Na základě hlasování firem se SOŠ a SOU Hořovice umístily ve Středočeském kraji
na 3. místě v akci Doporučeno zaměstnavateli 2014 (škola s kvalitní
přípravou na zaměstnání).
Na veletrhu škol, který se bude
konat ve Zdicích dne 6. 10. 2015
v tamním Společenském domě,
se naše škola představí veřejnosti
spolu s hlavními partnery průmyslu našeho regionu. Doporučujeme
žákům i jejich rodičům navštívit
stánek školy na zdickém veletrhu
nebo přímo navštívit dny otevřených dveří školy a blíže se informovat o možnostech studia.
Tradičními bonusy naší školy
nad rámec povinné výuky je již
zavedené Ekonomické cvičení realizované v rámci registrovaných
fiktivních firem a možnost zkoušek psaní na PC (pro ekonomické
obory). Pro IT obor pak CISCO
NetworkingAcademy s certifikací
CCNA; svářečská škola pro strojírenské obory, hlavně pak stipendijní programy. Škola nově zavedla
systém celoživotního vzdělávání
v rámci projektu UNIV3 a vstupuje do programu Národní soustavy
kvalifikací (NSK2).
Pro rodiče žáků vycházejících
ze závěrečných ročníků ZŠ škola
zcela jistě nabídne odpovídající
a kvalitně vyučovaný obor vzdělání
bez nutnosti dojíždění do vzdálených měst.

Dne 12. září uspořádaly spolky Sedmikráska a Mohykán
ve spolupráci s městem Hořovice a panem Miroslavem Veverkou 2. ročník HOŘOVICKÉHO TOULÁNÍ.
Záměrem této akce bylo dostat širokou veřejnost ven a ukázat
jí naše město tak, jak ho možná
ještě nezná. Každý účastník obdržel po zápisu do startovní listiny
mapku Hořovic s vyznačenou trasou a legendu s otázkami. Připraveny byly dvě trasy. Delší, dlouhá
cca 8 km se dvanácti zastaveními
a kratší, která měřila cca 4 km se
zastaveními deseti.
U startu jsme uvítali 22 dospělých a 25 dětí. Na všechny účastníky čekala v cíli odměna a mohli
si opéci špekáček. Pan Veverka
s každým trasu probral a zkontroloval správné zodpovězení otázek.  
Odměny darovala Jednota Hořovice, přívěsek pro účastníky vyrobila
Iveta Hochmanová. Město Hořovice darovalo propagační materiály.
Vážíme si všech účastníků, kteří

trasu zvládli a úspěšně se vrátili
do cíle. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům za spolupráci. Těšíme
se na další ročník Hořovického
toulání, který plánujeme na polovinu září 2016. O dalších připravovaných akcích se dozvíte na www.
sedmikraska-horovice.cz.
Renata Babelová, předsedkyně
sdružení, tel. 728 381 971
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informace

Kulturní a společenský servis
n Galerie Nádraží
Železniční stanice Hořovice
n Fotoklub Hořovice
Vernisáž výstavy hořovického Fotoklubu se
uskuteční 15. října od 17:00.

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n Vladimír Kasl - Lidé kolem nás
Město Hořovice a Městské kulturní centrum vás
zvou na výstavu fotografií berounského pediatra
Vladimíra Kasla. Častými náměty jeho fotografií
jsou krajina a město, reportáže z cest a hudebních akcí. Výstava bude otevřena do 3. 10.  úterý,
čtvrtek, sobota od 13 do 18 hodin.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
Ještě jedna akce na září!
n AMY – filmová projekce
30. 9. středa od 19:30
Dokumentární, životopisný, hudební / Velká
Británie, 2015, 128 min. Scénář a režie: Asif
Kapadia. Hudba: Antonio Pinto. Hrají: Amy
Winehouse (a.z.), Mark Ronson, Tony Bennett a další.
n CESTA VZHŮRU – filmová projekce
7. 10. středa od 19:30
Radek Jaroš ve filmu o zdolávání vrcholů
Země a života. Režie, scénář, kamera: David
Čálek. Účinkují: Radek Jaroš, Honza „Tráva“
Trávníček, Petr „Miska“ Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná, Andrea Jarošová.
n dívčí válka
9. 10. pátek od 19:30
Zdická divadelní s.r.o. uvádí reprízu slavného
představení F. R. Čecha.
n PÍSEŇ MOŘE - dětská filmová projekce
11. 10. neděle od 16:00
Animovaný. Irsko, 2014. 93 minut. V českém
znění: Markéta Irglová, Miroslav Krobot, Matěj
Převrátil, Klára Nováková, Libuše Švormová,
Petr Lněnička a další. Nádherně animovaný svět
keltských mýtů a silné vyprávění o síle mateřské
a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi
nejen srovnání s největšími mistry animovaného
filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara.
Vstupné: 40 Kč, děti do 12 let 20 Kč
n MYDY RABYCAD
17. 10. sobota od 21:00
Pražská electroswingová partička, jejíž živelné
koncerty jsou k vidění zejména v zahraničí
a na renomovaných festivalech, zavítá poprvé
do Hořovic, v rámci svého podzimního
klubového turné.
n TRIO BALKAN STRINGS (SRB)
21. 10. středa od 19:30

www.mesto-horovice.cz

Ohnivá balkánská tradiční hudba, kytarové trio
otce a dvou synů. Kytarový mág Zoran Starcevič
se svými syny (ověnčenými několika cenami
za skladbu a interpretaci) zahrají unikátní
balkánský kytarový jazz s prvky world music,
klasickou hudbu i světové hity... Unikátním
prvkem jejich vystoupení je například hra šesti
rukama na jednu kytaru. Trio Balkan Strings
se představilo na řadě prestižních festivalů
v Evropě, Kanadě i v USA.
n světáci
23. 10. pátek od 19:30
Divadelní spolek L.O.Ď. uvádí slavnou filmovou komedii s živým klavírním doprovodem.
Scénář: V. Blažek. Režie: J. Dušilová.
n JAKUB CERMAQUE
+ IAMME CANDLEWICK
24. 10. sobota od 20:30
J. CERMAQUE - Kritici o něm píší, že od smrti
Karla Kryla se na naší scéně neobjevil tak
výrazný písničkářský talent. Silné a promlouvající texty podává písničkář Jakub Čermák
s vehemencí, která bývá přirovnávána k mladému Filipu Topolovi.
I. CANDLEWICK - Charismatická písničkářka,
buskerská diva, krásná světoběžnice. Uhrančivé
a dojímavé písně v angličtině, hebrejštině
a češtině napsala a posbírala Iamme na cestách
Indií, Amerikou a na Blízkém Východě.
n snow film fest
31. 10. sobota od 18:00
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinimus a další zimní šílenosti!
K pohodě večera přispěje dobře zásobený bar
a čajovna.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n MIG 21
3. 10. úterý od 20:00
Koncert kapely frontmana Jiřího Macháčka.
Předprodej vstupenek probíhá v IC Hořovice.
Cena 200 Kč.
n Čtyři krejčí a jedna moucha
18. 10. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
zve všechny děti i rodiče na pohádku. Scénář
a režie Jaroslav Pelikán.
n Lucie Bílá
a Petr Malásek
20. 10. úterý
od 19:00
Cena 890 Kč. Předprodej místenek probíhá v IC Hořovice.
n O pyšné base
25. 10. neděle od 15:00
Dětský soubor loutkářů Malá scéna MKC
Hořovice zahraje pohádku O PYŠNÉ BASE
n Disko - Magnetic live
31. 10. sobota od 21:00

říjen 2015

n Taneční - podzim 2015
Společenský dům Hořovice
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Mládež - začátečníci - Pátky 2., 9., 23. a 30.10.,
vždy od 18:30. Pátek 16.10., od 19:00 –
Prodloužená.
Dospělí - středně a více pokročilí - 2., 9., 23.
a 30.10., vždy od 20:40.
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n VÝPŮJČNÍ DOBA
Pondělí 			
12:00 – 17:00
Úterý	         8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa	 		
12:00 – 17:00
Čtvrtek			
12:00 – 17:00
Sobota 31. 10.    8:00 – 11:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek                 8:00 - 11:00
Sobota 31. 10.    8:00 - 11:00
n Beseda se spisovatelkou
Marcelou Mlynářovou
3. 10. úterý od 20:00
Knihovna v Hořovicích srdečně zve na besedu se spisovatelkou Marcelou Mlynářovou.
Ve středu 21.10.2015 od 17:30 v galerii Starý
zámek.

n Přednášky
n Digitus - Ká.Ča.
4 Beseda s Ant. Dvořákem III.
7. 10. středa od 14:00
Jaký vlastně byl náš nejslavnější hudební skladatel nejen v soukromí, jak žije potomek slavné
české osobnosti, osobní vzpomínky na společné
chvíle s dědečkem, příběhy z rodinného
i hudebního prostředí… Tyto a mnohé další
vyprávění vnuka Antonína Dvořáka můžete
slyšet na společném setkání v rámci pořadu
„Ká.Ča“ (Káva.Čaj). Beseda se uskuteční opět
první středu v měsíci, tj. 7. října od 14:00
v Centru denních sociálních služeb Digitus
Mise, ulice Pod Dražovkou 1142 (u vodojemu,
při vstupu do Dražovky).  
Hudební skladatel Antonín Dvořák byl
skutečnou českou osobností. Jak to mnohdy
u nás bývá, nejdříve více ceněn v zahraničí
než doma. Jeho díla jsou oblíbená a stále vysoko umělecky hodnocena. Hrají se na všech
největších podiích světa. Vždy byl věrným,
hrdým a přitom pokorným Čechem.
A tak nezapomeňte na první středu v říjnu. Až
uslyšíte v poledne sirénu, přijďte na besedu.  
K posezení při kávě - za obecně prospěšnou
společnost Digitus Mise, zve Jan Křížek.

7

informace
n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 Hořovický Cvoček, 30. ročník, 11.
10. od 10:00, Domeček Hořovice. 30. ročník
běhu podzimní přírodou na 13 km.
4 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN, 14. 10.
od 8:00, na přihlášených školách. Okresní
kolo přírodovědné soutěže pro žáky 8 - 9. tříd
ZŠ a 1.-2. ročník SŠ.
4 PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
18. 10. od 14:00, Rodinné centrum Kaleidoskop. Pohádkové odpoledne pro děti s podzimní
tématikou plné her, písniček a tvoření. Poplatek:
50 Kč.
4 KOŠÍKAŘENÍ NA ZBIROZE, 23. - 25. 10.
od 18:00, TZ Zbirožský potok. Propleteme
celý víkend. Bude se tvořit z pedigu a zkusí se
i menší košíček      z vrbového proutí. Poplatek
1 700 Kč.
4 SOUSTŘEDĚNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
II. BĚH ZBIROH, 27. - 30. 10. od 11:00,
TZ Zbirožský potok. Podzimní setkání dětí
a dospěláků II. běhu LT Zbirožský potok plné
zábavy a soutěžení.
4 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KOMÁROVĚ,
29. 10. od 9:00, Komárov. Prázdninový program pro školáky. Podle počasí bude buď
výprava do okolí, nebo podzimní tvořivá dílna.
Poplatek 100 Kč.
n semináře
4 KURZ PEDIG, 10. 10. od 13:00, Kotopeky. Košíček z pedigu s pevným dnem. Poplatek
250 Kč.
4 KURZ PEDIG KALEIDOSKOP, 16. 10.
od 09:00, Rodinné centrum Kaleidoskop.
Kurz pletení z pedigu - košíček s pevným
dnem zdobený kukuřičným provázkem.
Poplatek 150 Kč.
4 KURZ PEDIG Liteň, 17. 10. od 14:00,
Liteň. Kurz pletení z pedigu - tác. Poplatek
150 Kč.
4 PEDAGOGICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY SVČ, 23. - 25. 10. od 16:00, SVČ
Domeček Hořovice. Pedagogické minimum pro
pracovníky Středisek volného času vykonávající
dílčí pedagogickou činnost. Akreditovaný 40
hodinový kurz je rozdělen do dvou víkendových
bloků. Poplatek 1 200 Kč.
4 KURZ PEDIG KALEIDOSKOP, 30. 10.
od 9:00, Rodinné centrum Kaleidoskop.
Pletení košíčku podle vlastní fantazie. Poplatek
150 Kč.

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Zumba fitness Děti a rodiče, AquaZumba
s Ilonou. Pravidelné lekce oblíbeného cvičení
pod vedením certifikované instruktorky. Tématické lekce k různým příležitostem, jindy
tanec v kostýmech, s rekvizitami. Aktuální
a všechny další informace na www.Zum-
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PROVOZ KLUBU BETLÉM
basIlonou.cz, Facebook: Zumba s Ilonou, tel.
4 5., 12. a 19. 10. pondělí 15:00-16:00, Beroun,
723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz
Mozaika
4 Vodní hrátky - pro děti předškolního
4 14. 10. středa 10:30 – 13:00, Lochovice,
a mladšího školního věku AquaZumba pro děti
Právní poradna – právník zdarma poradí
doplněná vodními hrami – nutná rezervace.
v právních otázkách (každý měsíc každou
Aktuální informace na webu. http://zumbadruhou středu
s-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr. Ilona
4 26. 10. pondělí 15:00 – 16:00, Beroun, MaČížková
lování na sklo
4 Mimi klub - nejen cvičení pro děti do dvou
4 28. 10. středa 14:00 – 16:00, Lochovice,
let. Každý čtvrtek v nepravidelný čas v RC
Podzimní prázdniny
Kaleidoskop, dopoledne 9:30 – 11:30 nebo
Ve zbývajících termínech se o programu inodpoledne 15:00 – 17:00. Aktuální informace
formujte na tel. 724 074 224.
na webu, lektorka Renata Babelová.
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Oáza vnitřního míru – meditace, relaxace,
dechová cvičení CHI-KUNG, sudý týden v   4 Keramika (Lochovice) úterý 14:00 – 16:00       
50,- Kč/lekce
pondělí   18:00 - 20:30. RC Kaleidoskop. Ak4 Anglický jazyk (Beroun). Lektor Mgr. Kotuální informace na webu.
pačková 732 508 097
n PŘEDNÁŠKY, KURZY,
4 Anglický jazyk (Beroun) Lektor Stephen
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Begley, kontakt pí. Papežová 776 773 442
4 Kurz baby masáží - čtvrtek 22. 10. 9:00 –
4 PC kurz (Beroun) kontakt pí. Podlahová
11:00, přijďte se naučit techniku masáže mimi733 741 264, p. Průša 723 720 113
nek Aktuální informace na http://www.ma4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:30 –
sazedeti.iprostor.cz/, lektorka Renata Babelová.
17:00, Mgr. Šimandlová, úterý 15:00 – 17:00,
4 Předporodní příprava, šátkování, poBc. Redzinová
radenství. Aktuální informace na http://www.
4 Logopedická poradna, psychologická poporodsdulou.cz/, lektorka: Mgr. Adéla Lančová.
radna, speciálně pedagogická poradna, objed4 Automatická kresba II. Starý zámek,
nání na tel. čísle 724 074 224
RC Kaleidoskop, čtvrtek   22. 10.   od 18:00.
Vstupné: 70 Kč. Aktuální informace na www.
polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila
Poláková.
4 Arterapie pro děti, dospělé. Jedná se o sebepoznávací kurzy, kde formou hry a výtvarného vyjádření poznáváte své já a své místo
ve světě. Naučíte se relaxovat, meditovat, projevovat emoce. Hořovice, Starý zámek, RC
Kaleidoskop, čtvrtek 8. a 22. 10. 16:00 – 17:00
- děti, čtvrtek 8. 10 18:00 – 20:00 – dospělí.
Aktuální informace na www.polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
4 HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Vyřezávání z dýní dle vlastní fantazie je vhodné pro
všechny věkové kategorie! Dům zahrádkářů
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15. 11. v 16:45. Začátek průvodu je v lesoparku
mata ODVAHA (10. 10) a RADOST (24. 10.)  
Dražovka u vodárny za Digitusem.
v době od 17:00 do 19:30, vstupné 100,- Kč     

n Klub Betlém
Klub Betlém je otevřen v přísálí OÚ Lochovice
pouze ve středu mezi 14. a 16. hodinou, a to jen
k výtvarným činnostem. Klub Betlém je 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
ptejte přímo u lektorů nebo u vedoucí Klubu
Betlém, Bc. Radky Redzinové, tel. 724 057 670.

Žádné předchozí zkušenosti nejsou třeba.
Naopak – čím méně si myslíte, že toho zvládnete, tím více překvapíte sami sebe… Budeme
pracovat intuitivně tak, abyste si to užili!
Techniku si můžete zvolit – nejvíce se osvědčily suché pastely, voskovky a progressa. Pokud máte nějaké své oblíbené, můžete si je
přinést, jinak budou k dispozici. Přibalte ještě
nůžky a kružítko…
Více informací na janakaro@volny.cz nebo  
605 129 636)

www.mesto-horovice.cz

informace
choterapeutkou a spisovatelkou PhDr. Helenou Peterovou nad tématem: Co je utrpení?

n Beroun
n ADÉLA JONÁŠOVÁ a hosté
3. 10. sobota od 19:00
Jiná káva v areálu bývalých kasáren.

n Chaloupky

HNUTÍ HOŘOVICE

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
Přijďte nás navštívit do kreativního odchodu
a tvořivé dílny TVOŘIVÝ RÁJ Hořovice. Kurzy
najdete vždy v aktuálním vydání Měšťana.
n  Jednorázové tvořivé kurzy pro dospělé:
4 6. 10. Keramika dospělí
4 9. 10. Pedig pro dospělé
4 13. 10. Dekupáž - transfery
4 16. 10. Pedig pro dospělé
4 20. 10. Korálky dospělí – obšití rivoli
n  Tvořílci - jednorázové kurzy pro děti:
4 1. 10. Lesní chaloupka pro víly
4 8. 10. Rakety na startu
4 5. 10. Haloweenská dýně
4 22. 10. Létající duch
n  V naší nabídce najdete také ROČNÍ kurzy pro děti zaměřené na profesionální výuku
kreslení, ručních prací a keramiky. Do kurzů
obsazujeme počet dětí tak, aby byl zachován individuální přístup k dítěti. Naši lektoři respektují osobnost dítěte a podporují přirozenou
tvořivost každého z nich.
n  Dětské roční kurzy pro šk. rok 2015/2016:
4 Ateliér dětské kresby od 4 let
4 Ateliér  kresby pro pokročilejší děti od 8 let
4 Ateliér kresby a animace od 10 let
4 Keramická dílnička
4 Ateliér tvořivých technik od 6 let

n Dobříš
n Dobříšské záření 2015
Kulturní a charitativní festival
4 2. 10. pátek od 19:00 - Pocta Janu Husovi Kostel Nejsvětější Trojice.  Zpěvy husitských Čech
v podání vokálního souboru GONTRASSEK.
4 11. 10. neděle od 17:00 - Divadlo Víti
Marčíka - Evangelický kostel. Mystéria Buffa,
režíruje a hraje Vítězslav Marčík.
4 21. 10. středa od 19:30 - Večer s hostem Pastorační centrum sv. Tomáše. Setkání s psy-

www.mesto-horovice.cz

n Chaloupecká opona
Srdečně zveme milovníky divadla na přehlídku
amatérských divadelních souborů a jejich tvorby. Všechna představení se uskuteční v sále restaurace na Chaloupkách, začátky představení
jsou jednotné od 20:00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší tyto soubory:
4 9. 10. pátek - soubor BavíTo Žebrák, komedie  F. R. Čecha Pravda o zkáze Titaniku
4 23. 10. pátek - OD Máj 21 Chaloupky, komedie Antonína Charouzka Sybilla  
4 6. 11. pátek Divadélko za vodou Čenkov,
komedie Lídy Boudové  Klášterní tajemství
Jednotlivé vstupné 70 Kč, předplatné na všechna představení 200 Kč

n Králův Dvůr
n Partička
15. 10. čtvrtek od 17:30 a 20:00
Sokolovna. Populární show s Richardem Genzerem, Michalem Suchánkem, Ondřejem Sokolem
a Igorem Chmelou.
n Semafor a zlatá šedesátá
18. 10. neděle od 16:00
Sokolovna. V rámci cyklu Králodvorské čaje zazpívají Pavlína Filipovská a Karel Štědrý. Uvádí
Petr Jančařík. Vstupné 50 Kč.

n Stašov
n Jablíčková Drakiáda
17. 10. sobota od 13:00
Soutěžní i kulturní odpoledne pro děti i rodiče.

n Záluží
n Turnaj Člověče, nezlob se
17. 10. sobota od 13:00
Startovné 50 Kč/osoba, akce pro děti i dospělé.
Přihlášky na tel. 775 621620 formou sms nebo
na horak@ariete-group.eu, případně přímo na
místě.

n Zbiroh - muzeum
n Jaroslava Horázná
Ilustrace k básním J. V. Sládka, 13. 10. - 22.  11.
n Literární pořad J. V. Sládek
27. 10. od 17:00
Literární pořad Jiřího Hlobila o básníku J. V.
Sládkovi k 170. výročí od jeho narození.  

n Zdice
n Travesti show
2. 10. pátek od 20:00

Společenský klub. Travesti skupiny Screamers*
a Techtle Mechtle přivážejí nový zábavný pořad plný letních melodií a prázdninové nálady,
který tentokrát nazvali ,Účastníci zájezdu“.
n Burza škol
6. 10. úterý od 8:00
Společenský klub. Prezentace nabídky středních škol, učilišť a zaměstnavatelů nejen
z okresu Beroun.
n Viktorie Hradská
- COMMEDIA FINITA
15.10. čtvrtek od 19:30
Divadlo Na Vísce Hořovice se představuje
ve Společenském klub Zdice s hrou Viktorie
Hradská - COMMEDIA FINITA aneb Ema
Destinová očima čtyř různých žen. Hrají Kateřina Hasmanová a Helena Kreisingerová.
www.divadlonaviscehorovice.cz

n Žebrák
n ASTRONOMICKÝ DEN
NA HVĚZDÁRNĚ ŽEBRÁK
1.10. čtvrtek od 18:00
Kreslený příběh o planetách, promítání noční
oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule
s hlavním dalekohledem, indiánská pohádka
(pro velký zájem o tento program doporučujeme rezervaci místa na tel.: 602 530 515)
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
DALEKOHLEDY - 20:00
pozorování v kopuli hvězdárny probíhá za
předpokladu bezoblačné oblohy
PŘÍBĚH METEORITU ŽEBRÁK - od 20:00
V říjnu před 191 lety dopadl do oblasti poblíž
dnešní Hvězdárny Žebrák meteorit. Pojďte spolu s Vladislavem Slezákem poodhalit
všechna tajemství s meteoritem související.
Pořad bude probíhat v přednáškové místnosti.
n DRAKIÁDA U HVĚZDÁRNY
SPOJENÁ S POZOROVÁNÍM SLUNCE
4. 10. neděle od 10:00 do 14:00
Draka je možné přinést vlastního anebo zakoupit na Hvězdárně Žebrák za 50 Kč. Startovné činí cenu dětského vstupného, tedy 10 Kč.
Těšit se můžete i na soutěže pro  děti.
n Den otevřených dveří
v DPS Žebrák
6. 10. úterý od 10:00 do 17:00
Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku se aktivně zapojuje
do akce Týden sociálních služeb České republiky, která se uskuteční druhý říjnový týden pod záštitou MPSV a APSS. Cílem této
akce je upozornit širokou veřejnost na potřebnost sociálních služeb v ČR, představit je
jako služby kvalitní a nezbytné, které umožňují důstojný život tisícům občanů.
Chceme veřejnost seznámit s tím,   že pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, že pomáháme se
soběstačností a zvyšováním kvality života, jak
pracujeme pro naše klienty. Připravenu máme
výstavu výrobků, fotovýstavu některých našich akcí a také prezentaci rehabilitačních
pomůcek. Na závěr od 14 hodin vám k malémupohoštění zahraje na akordeon Karel Richard Marinov lidové písně z Čech, Moravy
a Slovenska.

9

sport

Cvičení SPV
(sport pro všechny)
při TJ Spartak Hořovice
Cvičební rok 2015 – 2016
v tělocvičnách 1. ZŠ

Karolína Křenková mistryní světa v biatle
Vynikajícího úspěchu dosáhla Karolína Křenková na mistrovství světa v biathle (plavání/
běh) v gruzínském Batumi, kde ovládla závod juniorek a zvítězila před Italkou Campaner Nicole
a Schkemmer Jamie - Lee z Jihoafrické republiky. Neméně úspěšná byla Karolína v závodě triathle
(střelba/plavání/běh), kde získala další dvě medaile, zlato ve smíšené štafetě společně s Lukášem
Svěchotou z Dukly Praha a bronz v individuálním závodě. Je to v této sezoně další výborný výsledek
mladé talentované hořovické pětibojařky, která se připravuje na Sportovním gymnáziu v Plzni pod
vedením svého trenéra Michala Michalíka.
Karolina Vavřičková

Cvičení keltské jógy
Po prázdninové přestávce opět pravidelně
cvičíme Keltskou jógu. Cvičení je pro začátečníky a pokročilé, kteří s námi již rok cvičili. Rádi
uvítáme nové cvičenky a cvičence na cvičení
v pondělí od 19:00 do 20:00. Zveme všechny
zájemce – začátečníky – na ukázkovou hodinu
cvičení pro začátečníky (jedna ukázková hodina
cvičení je zdarma). Rádi Vás uvítáme v Cvočkařské ulici č. 286/1 (vchod z Jungmannovy ulice)
v pondělí od 19:00 do 20:00 hod. Společně se
dozvíte něco o Keltské józe a vyzkoušíte si jednoduché cviky. Získáte představu o průběhu a ná-

ročnosti cvičení, ale i o keltských rituálech a relaxaci. Pro velký zájem doporučujeme se předem
přihlásit u cvičitelky Marcely Flídrové.
Jak cvičíme:
n Každý den rozcvičku od 8:00 do 8:30 – pro
ty, kteří chtějí pro své tělo alespoň něco udělat
n V pondělí a ve středu od 8:00 do 9:00 hod.
– Keltskou jógu
n Každé pondělí od 17:30 do 18:30 a od 19:00
do 20:00 Keltskou jógu pro začátečníky
n Ve středu od 18:30 do 20:00 Keltskou jógu
pro pokročilé
Bližší informace na www.syringa-czech.cz.
Na cvičení s Vámi se těší cvičitelka Marcela
Flídrová, tel. 603 964 553

Sedmikráska HOŘOVICE zve na zumbu
Chcete se hýbat a pro sebe něco dělat a nechcete stále shánět hlídání? Přijďte na lekci
společného cvičení dětí a rodičů s naší instruktorkou Ilonou:
Zumba pro děti a rodiče
Zumba® pro děti a rodiče se podobá lekcím Zumba®fitness pro dospělé – líbivé a chytlavé melodie, jednoduché a snadno zapamatovatelné choreografie, to vše v zábavném a uvolněném duchu – a k tomu přizpůsobené
také dětskému věku a dětským potřebám. V lekcích pro děti a rodiče k tomu přibude společný prožitek lekce,
kdy si pohybu a tance užijí všichni dohromady a společně. Lekce bude hravá a zábavná, cvičení bude doplněno
tanečními a pohybovými hrami, kdy se všichni pobaví a odpočinou si od tanečních kroků.
Určeno pro holky a kluky ve věku od 3 do 11 let a spolu s nimi pro jejich maminky, ale nejen ty, děti mohou
přijít i s babičkou, tetou, sestrou…. Vítáni budou i příslušníci mužského pohlaví. Lekce probíhají v úterý a v pátek od 18 hod. v tělocvičně v budově gymnázia Hořovice. Přijďte a nezávazně vyzkoušejte tuto zábavnou lekci.
Koho neláká tělocvična, může si přijít vyzkoušet vodní cvičení v bazénu:
Aqua Zumba
Aqua Zumba je dynamické vodní fitness cvičení, vycházející především z aerobních cviků aquaaerobiku, jedinečné cvičení, které vám dodá energii, zlepší náladu a navíc vám dopomůže k lepší postavě.
Ve vodě mohou cvičit i ti, kteří se kvůli problémům s koleny či zády, oběhovým systémem nebo kvůli
nadváze jinému cvičení vyhýbají. Oproti jiným formám cvičení je to cvičení bez jakýchkoliv otřesů
a tím nejúčinněji chrání nejen naše klouby a páteř, ale i kardiovaskulární systém. Cvičení ve vodě pomáhá při hubnutí, snižuje hladinu krevního cukru, snižuje stres a krevní tlak. Odpor vody zvyšuje intenzitu cvičení a současně masíruje svaly. Toto cvičení zvládne prakticky každý, bez ohledu na kondici,
váhu či věk. Je ideálním způsobem zahájení cvičebního programu i pro úplné začátečníky, můžete se
kdykoli přidat. Cvičení je vhodné i pro těhulky, vítáni budou i muži. Aqua Zumba je zábavný způsob
cvičení, u kterého se nezapotíte, ale dáte si pořádně do těla. Hodiny se konají každý čtvrtek ve 20 hod.,
Městský bazén Hořovice.
Aktuální a všechny další informace na: www.ZumbasIlonou.cz, Facebook: Zumba s Ilonou, tel.
723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz
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ROZVRH:
n Pondělí 17:00 – 18:00
- MLADŠÍ ŽACTVO
cvičení na nářadí (kruhy, lavičky, žebřiny,
koza), švihadla, velké míče, hry, atletika
– cvičitelky Jana Hochmanová, Zdeňka
Voříšková, Jaroslava Eliášková  
200,-Kč/cvičební rok
n Pondělí 19:00 – 20:00
- aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, gumičky, tyče, magic, circle, kettlebally)
n Úterý 18:00 – 19:00
- zdravotní cvičení žen (gumičky, míčky,
činky)   - cvičitelka Vlasta Vyštejnová
40,- Kč/cvičební jednotka
n Úterý 19:00 – 20:30
- aerobně kondiční cvičení žen (míčky,
činky, tyče, gymstick, flexibary, flow-tonic, gumičky, magic, circle, kettlebally,
stepy) - cvičitelka Eva Pavlisová                     
50,- Kč/cvičební jednotka
n Středa 16:00 – 18:00
- moderní gymnastika pro dívky 5 – 10
let pod vedením trenérky Hany Hoffmannové, bližší informace na tel.: 724 649 860                                                                              
600,- Kč/cvičební rok
n Středa 19:30 – 21:00
- volejbal neregistrovaných   - vedoucí
Vladimír Šefl                          
1 000,- Kč/cvičební rok
n Čtvrtek 19:00 – 20:30
- aerobně kondiční cvičení žen (míčky,
činky, tyče, gymstick, gumičky, magic,
circle, kettlebally, stepy ) - cvičitelka Olga
Hůlová                                                           
50,- Kč/cvičební jednotka

Zimní stadion Hořovice
pořádá nábor

chlapců a dívek na lední hokej

Každé úterý od 6. 10.
od 16:00 do 16:45
Pro více informací kontaktujte:
Robert Čech, tel.: 602 657 287
David Jícha, tel.: 728 470 175
E-mail: cech33@email.cz,
hokejzebrak@centrum.cz
www.mesto-horovice.cz
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Moderní pětiboj Hořovice
V uplynulých třech týdnech oddíl moderního pětiboje Spartaku Hořovice navštívil tři závody, z nichž dva jsou součástí
Českého poháru moderního pětiboje.
Celkem členové oddílu obsadili 10 míst
na stupních vítězů, řada z nich zlepšila
svá osobní maxima a také pokořili jeden
oddílový rekord.
Klasik Duatlon, závod série Czech Triathlon
Series, se uskutečnil 6. 9. 2015 v Příbrami. Členové oddílu moderního pětiboje Spartaku Hořovice
se zúčastnili a v nabité konkurenci se rozhodné
neztratili. Emma Čechová získala v kategorii osmiletých 3. místo, Barbora Šoltisová v kategorii
devítiletých 2. a Nela Soukupová v kategorii devítiletých 3. místo. V kategorii deseti a jedenáctiletých se Kristýna Mlejnková umístila na 4. místě,

Barbora Štochlová na 5. a Martina Vavřičková
na 6. místě. Tyto výsledky byly vynikajícím příslibem do podzimní části Českého poháru mládeže
- memoriálu Karla Bártů, jehož páté kolo se konalo opět v Příbrami 13. září.
Páté kolo letošního seriálu Českého poháru mládeže - memoriálu Karla Bártů proběhlo
za slunečného počasí. Na startu se sešlo 114 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. Členové
oddílu moderního pětiboje Spartaku Hořovice
získali následující umístění: 1. místo kategorie
U 19 Karolína Křenková a Karel Vavřička, 2. místo kategorie U 13 Jan Lizec, 2. místo kategorie U11
Barbora Šoltisová, 3. místo Martina Vavřičková
a 3. místo kategorie U11 Martin Hasman. Ostatní
členové oddílu dosáhli vynikajících výsledků.
Zatím poslední závod, 6. kolo Českého poháru mládeže – memoriálu Karla Bártů, proběhlo
na kladenském Sletišti dne 19. 9. 2015 za účasti

159 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. Členové oddílu moderního pětiboje Spartaku Hořovice si vedli výborně: 1. místo kategorie U 19
získal Karel Vavřička, 3. místo kategorie U 13 Jan
Lizec, 3. místo kategorie U11 Martina Vavřičková
a 3. místo kategorie U11 Martin Hasman. Ostatní
členové oddílu též dosáhli vynikajících výsledků.
Do konce letošního ČPM čekají malé pětibojaře
ještě tři závody. 3. října 2015 proběhne MČR kategorie U11 v Moravské Bystřici, kde má hořovický pětiboj nejsilnější obsazení a velmi slušné
šance. Držme palce! Budeme s napětím sledovat
výsledky našich závodníků a budeme vás o nich
informovat.
Fotografie, videa ze závodů a  letního soustředění, a v neposlední řadě i celkové výsledky najdete na stránkách http://plavani-horovice.webnode.cz/moderni-petiboj/.
Martin Štochl

Tomáš Ekl se kvalifikoval
na nejprestižnější triatlonový závod
Tomáš Ekl z Tihavy se již čtvrtým rokem specializuje na dlouhé triatlony (3,8 km plavání
-180 km cyklistiky - 42,2 km běhu). Hořovický rodák zajel loni v červnu na Ironman Austria
v Klagenfurtu svůj
nejrychlejší
čas
9:07:30, ale přesto se
mu tehdy nepodařilo, díky velké konkurenci, kvalifikovat se
na Mistrovství světa
na Havaji.   Na Mistrovství ČR 2014
získal v dlouhém
triatlonu 6. a ve středním triatlonu 9. místo. V letošní sezóně se blýskl
2. místem na MČR v dlouhém triatlonu a časem 8:47:51, který nestačil
jen na u nás na těchto distancích 16 let neporazitelného Petra Vabrouška. Jeho druhý pokus kvalifikovat se na Mistrovství světa na Hawaii byl
úspěšný letos v srpnu, ve švédském Kalmaru na Ironman Sweden.
Účast na Havajském závodě patří ke snu většiny triatlonistů, přestože místní podmínky nejsou vůbec jednoduché. Tomáš také pravidelně
vede atletické tréninky mladých pětibojařů v Hořovicích a svými výsledky je jim tím nejlepším vzorem.
-jv-

www.mesto-horovice.cz
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Veřejné bruslení v říjnu
čt

1. 10. 8:00 -13:30

pá

2. 10. 8:00-15:30

so

3. 10. 6:30 -9:30, 12:15-13:45

ne

4. 10. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:00

po

5. 10. 8:00 - 15:00

út

6. 10. 8:00 - 12:30

st

7. 10. 8:00-13:15, 16:30-17:30

čt

8. 10. 8:00 -13:30

pá

9. 10. 8:00-15:30

so

10. 10. 6:30 -9:30, 12:30-15:30

ne

11. 10. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30

po

12. 10. 8:00 - 15:00

út

13. 10. 8:00 - 12:30

st

14. 10. 8:00-13:15, 16:30-17:30

čt

15. 10. 8:00 -13:30

pá

16. 10. 8:00-15:30

so

17. 10. 6:30 -9:30, 13:30-15:30

ne

18. 10. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30

po

19. 10. 8:00 - 15:00

út

20. 10. 8:00 - 12:30

st

21. 10. 8:00-13:15, 16:30-17:30

čt

22. 10. 8:00 -13:30

pá

23. 10. 8:00-15:30

Jana Adámková zlatá v Záhřebu
Jana Adámková, nejlepší mladá hořovická badmintonistka, získala na mezinárodním
turnaji v Záhřebu dvě zlaté a jednu stříbrnou

tvrdou a poctivou letní přípravu, když 7 týdnů
z celých prázdnin strávila v hale nebo na kondiční přípravě. Už na předcházejícím turnaji
v německém Langenfeldu na konci prázdnin
sehrála několik dobrých zápasů a bylo vidět,
že po zranění kolena z konce minulé sezóny je
zpět ve hře.
V Záhřebu zvládla během víkendu porci 14
zápasů a i když ne všechny byly stejně náročné, je výsledek velmi cenný především pro její
další důvěru ve vlastní schopnosti. Její nejlepší
disciplína, dvouhra, jí vyšla parádně a za celý
turnaj v ní ztratila pouze jediný set.
Ještě do konce září odehraje naše mladá
hráčka velmi silně obsazený turnaj ve švýcarské Ženevě a po dalším bloku přípravy se
v říjnu zúčastní turnajů ve Slovinsku a na Slovensku. Budeme jí držet palce, aby se jí dařilo
stejně, jako nyní v Chorvatsku.
Petr Koukal st.

medaili a byla vyhlášena i nejlepší hráčkou
turnaje. Turnaje se zúčastnili hráči ze sedmi
	
  evropských zemí. Jana tak konečně zúročila

	
  
Nábor	
  dětí	
  a	
  juniorů	
  do	
  taneční	
  školy	
  DOUBLE	
  COOK

Krátce z fotbalu

TANEC	
  
ŽEREM	
  
n Divize

Fotbalistům Hořovicka se na podzim za-

Přidej	
  
k	
  nám!	
  
tímse	
  
vcelku
daří a daří se v kontaktu s čelem
tabulky.
	
  
Hořovicko - Malše Roudné 5:1 (3:0)
Zkušební	
  
lekce	
  ZDARMA	
  
Branky: 9. Vaníček, 38. Hájek, 42., 55.

a 63. Vrabec - 48. Píša
Rokycany - Hořovicko 1:3 (1:2)
ne 25. 10. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
Nábor dětí a juniorů
Branky: 41. Jindřich - 15. Vrabec, 45. HáHIPHOP	
  
STREETDANCE	
  
BREAK	
  COOKIES
DANCE	
  A	
  DALŠÍ!	
  jek, 92. Srp
do taneční
školy DOUBLE
po 26. 10. 8:00 - 15:00
Třeboň - Hořovicko 0:2 (0:1)
Tanec žerem  - Přidej se k nám! Zkušební lekce
út 27. 10. 8:00 - 12:30
Zábava,	
  
radost,	
  
kamarádi	
  
a	
  mnohem	
  BREvíce!	
  
Branky: 24. Hájek, 82. Štěpnička
ZDARMA.
HIPHOP
STREETDANCE
st 28. 10. 8:00-13:15, 16:30-17:30
Hořovicko - Doubravka 3:1 (2:1)
AK DANCE A DALŠÍ! Zábava, radost, kamaBranky:
Hájek,
38. Vaníček, 91. KaufHOŘOVICE	
  
1
.	
  
Z
Š,	
  
	
  
Ú
t.	
  
1
5:00	
  
–
	
  
1
6:00	
  
(
do	
  
1
1	
  
l
et);	
  
1
6:00	
  –	
  6.
17:00	
  
(12+)	
  
čt 29. 10. 8:00 -13:30
rádi a mnohem více! HOŘOVICE 1. ZŠ, Út.
man (pen.) - 27. Švec
15:00
–
16:00
(do
11
let);
16:00
–
17:00
(12+).
pá 30. 10. 8:00-15:30
Karlovy
Vary - Hořovicko
3:1
(1:0)
Další	
  
nformace	
  sledujte
sledujte	
  
a	
  www.doublecookies.cz	
  
a	
  facebooku	
  
DOUBLE	
  
COOKIES	
  
Další iinformace
na nwww.doublecookiso 31. 10. 6:30 -8:00, 13:15-15:30
Branky: 33., 68. a 80. Psohlavec - 91. Zítka
es.cz
a
facebooku
DOUBLE
COOKIES.
	
  
Tabulka divize skup. A po 7. kole
1. Karlovy Vary		
17
2. Aritma Praha		
16
3. Sedlčany		
16
4.
FK
Hořovicko
15
Každý rok, když nám skončí naše tréninky na tatami, a závody si také dávají pauzu, ti starší
5.
Nové
Strašecí		
15
z nás opráší svá kola a letního počasí si užíváme s větrem ve vlasech. Letos jsme se rozhodli, že
6.
Motorlet
Praha
13
najedeme o pár kilometrů víc, a ve čtyřčlenné partě jsme vyrazili do Kyselky ke Karlovým Varům.
7.
Rokycany		
11
Cesta v horkých dnech nebyla lehká, ale zvládli jsme to. Náš výlet trval tři dny, a když už jsme tam
8.
Klatovy		
11
byli, zajeli jsme si i na vrchol Krušných hor, na Klínovec. Před začátkem nového školního roku
9. Milevsko		
10
jsme se jako vždy téměř všichni sešli, abychom to na tatami trochu poklidili a upravili. Letos jsme
10.
Doubravka
		
8
udělali pár oprav i na sále sokolovny, aby se nám i ostatním sokolům pořád dobře cvičilo.
11.
Jindřichův
Hradec
7
Také bychom chtěli pozvat všechny děti, které by měly zájem o trénování JUDA, aby se přišly
12. Český Krumlov
7
podívat, jak to u nás chodí a případně se do naší party přidaly. Tréninky se konají každé úterý
13.
Malše
Roudné
6
a čtvrtek v sokolovně v Hořovicích, a to od 16:30 hodin. Pokud byste se s námi chtěli spojit tele14.
Čížová		
6
fonicky a zeptat se na další informace, můžete zavolat přímo našemu trenérovi Zdeňkovi Hníz15.
ZČE
Plzeň		
6
dilovi na číslo: 607 515 791 nebo paní Michaele Hnízdilové, která má na starosti trénink nováčků
16.
Třeboň		
0
a těch nejmenších, na číslo: 606 132 300.  Na nové členy se těšíme!
Tereza Faitová
so

24. 10. 6:30 -9:30, 12:30-15:30

	
  

JUDO - SOKOL HOŘOVICE
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