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Jednání rady města začalo v lesoparku Dražovka
O hořovický lesopark Dražovka se řadu let
stará společnost Lesospol Zbiroh s.r.o. Radní
města Hořovice se s jejími zástupci v říjnu sešli na jednání přímo v Dražovce. Tématem byla
výjimečnost lesoparku. „Hospodáři jej považují
za naprosto unikátní, a to zejména ve smyslu přirozené obnovy lesa. Hodlají požádat o zařazení
hořovického porostu mezi takzvané demonstrační objekty,“ konstatoval starosta města Hořovice
Jiří Peřina. Lesospol Zbiroh hodlá o toto zařazení
požádat u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů,
což je organizace působící v rámci ministerstva
zemědělství. „Svůj záměr nám chtěli zdůvodnit,
navíc nám ukázali některé naprosto unikátní lokality,“ doplnil starosta Jiří Peřina.
Hořovičtí radní se domnívají, že tato varianta
může v budoucnu zviditelnit nejen lesopark, ale
i město. Navíc může přinést řadu možností pro

získávání dotačních prostředků na další rozvoj
Dražovky. Zařazení do demonstračních objektů
by nebránilo další revitalizaci. (rak)

Úpravy
komunikací
a parkoviště
n Lesopark Dražovka je vyhledávaným místem
k odpočinku. Fotografie pochází z letošní akce
Pohádkový les. Foto: (rak)

Památkáře upoutala krajina Hořovicka
Celostátní seminář památkářů, zabývajících se vesnickou architekturou, se letos
konal v Hořovicích. Čím město přilákalo
na tři dny z celé republiky sto čtyřicet odborníků, jako jsou pracovníci památkové
péče a ochrany přírody, muzejníci nebo architekti? To přímo na semináři objasnil Pavel Bureš z Národního památkového ústavu. „Letošní hlavní mediální téma našeho
ústavu je krajina, a proto jsme i náš seminář
zaměřili tímto směrem a nazvali ho Vesnická sídla v kulturní krajině. A právě krajina

n Místem konání semináře památkářů byly
Hořovice. Zastavili i na dalších místech regionu, jedním z nich byl zaječovský klášter
Svatá Dobrotivá. Foto: Pavel Bureš
i vesnice jsou v okolí Brd na Hořovicku velice různorodé, zajímavé i půvabné. Brdy
byly také vyhlášené Chráněnou krajinnou oblastí a lidem se otevřely. Vzhledem
k tomu, že se naše semináře týkají vesnických staveb a zmíněné krajiny, nevyhledáváme pro jejich konání velká města. Chceme účastníkům krajinu a prostředí venkova
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co nejvíce přiblížit,“ konstatoval za Národní
památkový ústav, generální ředitelství Praha, Pavel Bureš.
Město Hořovice bylo pro pořádání akce
vhodné i díky tomu, že se zde pořadatelům
podařilo zajistit ubytování pro vysoký počet
účastníků. Svou kapacitou a vybavením vyhovoval i Společenský dům, kde se ve dnech
od 13. do 15. září seminář uskutečnil. Konaly se zde přednášky i diskusní večery, kromě
toho se účastníci vypravili do terénu. A co
je v našem regionu nejvíce upoutalo? Takových míst bylo několik, a to i přesto, že bylo
chladné a deštivé počasí. „Nebylo moc příjemně, Brdy nám ukázaly svou drsnou tvář,
nicméně jsme vše absolvovali podle programu a v dobré náladě. Nejprve jsme projeli
nížinnou část, kterou je Hostomická brázda
s chráněnou krajinnou památkovou zónou
Osovsko. Zde jsme se byli podívat na některé
dochované panské dvory a rozlehlé návesní
vsi středověkého založení, prohlédli jsme si
tak komponovanou část krajiny,“ popsal první část putování Pavel Bureš.
Výprava odborníků dále projela kolem
Plešivce přes Jince do hornaté části lokality.
Zaujal je zde zcela odlišný ráz krajiny i na
sebe navazující horopisné celky Křivoklátsko, Český kras, Brdy.
Dalším cílem byl Komárov a vesnická
památková zóna Kleštěnice. Návštěvníci
zdejší krajinu označili za dosud neobjevenou část republiky a mnozí hovořili o tom,
že se do těchto míst vrátí. Mezi významná
zastavení patřil i zaječovský klášter Svatá
Dobrotivá nebo urbanisticky zajímavá náves v obci Olešná, která je rovněž vesnickou
památkovou zónou.
„Samozřejmě jsme si prohlédli i samotné Hořovice, Starý i nový zámek a měli jsme
malou prohlídku města,“uzavřel za pořadatele Pavel Bureš. (rak)

n Jedna kanálová vpusť na hořovickém
parkovišti v proluce v Pražské ulici nestačila,
v době přívalových dešťů se plocha měnila
v bažinu. Město má parkoviště pronajaté,
i když není majitelem, jeho zástupci se rozhodli situaci napravit. V závěru měsíce října
zde Technické služby města Hořovice odvodnění rozšířily o další vpusť.

n Krajská komunikace v Masarykově ulici
má nový povrch. V době úprav museli řidiči
respektovat jednosměrný provoz se semafory. V současné době je dokončené i vodorovné značení.

n VaK se rozhodl investovat do rekonstrukce vodovodu a kanalizací v ulici Nerudova,
Dlážděná a Vilová. Na snímku prvně jmenovaná. Foto: (rak)

www.mesto-horovice.cz

informace

Čtyři zastavení s Mikroregionem Hořovicko
Setkání starostů na Felbabce
Po dvou letech svého působení se Mikroregion Hořovicko rozšiřuje,
ke stávajícím 22 obcím přibyly další dvě. Stalo se tak na shromáždění starostů,
které se uskutečnilo v úterý 26. září v Multifunkčním domě v obci Felbabka,
kdy se k dobrovolnému svazku obcí přidaly Hostomice a Březová.

n Snímky soutěže Vyfoť svoji obec posoudila odborná porota. (rak)

Výstava Galerie nádraží
n Na snímku (zleva) starostka obce Zaječov Irena Nezbedová, starosta
obce Chaloupky František Charvát, místostarosta obce Stašov František
Lavička.
Na akci byla představená činnost Centra společných služeb, které v rámci
Mikroregionu připravuje projekty prospěšné Hořovicku. Představili je předseda Mikroregionu Hořovicko Ondřej Vaculík a manažerka Miroslava Paťavová. Na setkání starostů tak zazněly podrobnosti o Sběrném dvoře i Denním centru pro osoby bez přístřeší. Na obě akce se podařilo získat dotace
a obě by se měly uskutečnit v roce 2018.
Tématem setkání starostů byly i často využívané skákací hrady i velkokapacitní stan, které členské obce v rámci svých akcí často využívají. Hovořilo
se o zapuštěných kontejnerech a měřičích rychlosti. Přítomní se navíc usnesli
na tom, že členské obce na svých zastupitelstvech projednají možný vstup
do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko včetně finančních souvislostí.
Obce se zastupitelstvy také projednají případné navýšení příspěvku do rozpočtu Mikroregionu Hořovicko.
Další body programu se od doby setkání starostů Mikroregionu Hořovicko staly skutečností. Jde o instalaci map nebo o výstavu v hořovické Galerii
nádraží.

V hořovické Galerii nádraží jsou od 19. října k vidění fotografie soutěže s názvem Vyfoť svoji obec, jde o akci Mikroregionu Hořovicko, do které se zapojilo 16 členských obcí. Jeho předseda Ondřej Vaculík vyhlásil
na vernisáži výstavy vítěze soutěže. První příčka patří obci Březová, druhé
místo obsadila obec Kotopeky a třetí je Komárov. Soutěžní snímky zhodnotila porota pod vedením předsedy Fotoklubu Hořovicko Aloise Crka,
jejími členy byli Yvetta Hájková, Miroslava Paťavová, Ondřej Vaculík
a Petr Dobrý.

Instalace map
Ve čtvrtek 12. října začala instalace map Mikroregionu Hořovicko.
Dodavatelská společnost první z nich umístila na hořovickém Palackého
náměstí a vlakovém nádraží. V rámci Mikroregionu jich je přes dvacet.
n První místo v soutěži Vyfoť svou obec získali Březovští, druhé místo patří
obci Kotopeky, třetí Komárovu. Foto: (rak)
V Galerii nádraží jsou běžně k vidění snímky Fotoklubu Hořovice,
který se do těchto prostor vrátí po půl roce. Fotografie z obcí si mohou
lidé prohlížet po celou zimu.

Dárcovství s Mikroregionem

n Mapy Mikroregionu Hořovicko turisté najdou v Hořovicích i dalších
členských obcích. (rak)

www.mesto-horovice.cz

Padající listí darování jistí. To je motto další společné akce zástupců
Mikroregionu Hořovicko, při které se vydají do hořovické transfuzní stanice. „I na podzim chceme pomoci, protože krve je třeba celoročně,“ říká
Miroslava Paťavová s tím, že akce Daruj krev s Mikroregionem Hořovicko se uskuteční v úterý 7. listopadu od 6:00 do 8:15 hodin na transfuzním
oddělení Nemocnice. Přidat se může každý. K výhodám dárcovství patří
bezplatné vyšetření krve, pracovní volno s plnou náhradou mzdy v den
odběru nebo odečet 2.000,- Kč ze základu daně za každý odběr.
Radka Kočová
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Závěr roku zpestří nová výstava,
divadelní představení a několik koncertů
Městské kulturní centrum Hořovice roztáčí kolotoč zábavy naplno. Nebude chybět
u rozsvícení vánočního stromu, akce se koná v neděli 26. listopadu.
Výstavu obrazů ostravského umělce Marka
Nenutila, jehož současné tvorbě předcházely
streetart a graffiti, navštívilo v hořovické Galerii Starý zámek kromě ostatních návštěvníků
i několik tříd Gymnázia Václava Hraběte Hořovice. S učitelem výtvarné výhovy Josefem Zedníkem si výstavní prostory s výraznými plátny

ná, že od 7. 11. zde začíná výstava malíře a grafika
Tomáše Hřivnáče z Říčan u Prahy, který se věnuje
především volné grafice, nejčastěji suché jehle.
Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Díla Tomáše Hřivnáče si mohou zájemci prohlédnout vždy v pátek, sobotu a neděli
od 10 do 18 hodin, a to až do 17. 12.
Městské kulturní centrum Hořovice připravuje vedle výstav i řadu dalších akcí, a to pro diváky
všech věkových kategorií. Připomeňme letní festival na nádvoří Starého zámku nebo hudební a divadelní setkání ve Společenském domě a klubu
Labe. Mezi nejvýznamnější setkání patřil říjnový
recitál Marty Kubišové. Ani na podzim program
MKC Hořovice neutichá, spíše naopak. Jeho ředitel Přemysl Landa prozradil podrobnosti: „V neděli 5. 11. zveme děti i jejich rodiče do Společenského domu na pohádkový muzikál Princové
jsou na Draka. Na středu 15. 11. je naplánované
divadelní představení Vím, že víš, že vím se Simon Obrazy Marka Nenutila v hořovické Galerii
nou
Stašovou a Michalem Dlouhým. To je však již
Starý zámek si kromě ostatních návštěvníků
vyprodané.“
prohlédli studenti Gymnázia Václava Hraběte.
Členové hořovické organizace Svazu tělesně
Foto: (rak)
postižených se ve SD Hořovice sejdou v úterý
přišlo prohlédnout sto třicet studentů. Napří21. 11. V režii MKC Hořovice se letos uskuteční rozsvícení vánočního stromu. Akce se koná
klad Annu Polišenskou ze 3. A upoutaly použiv neděli 26. 11. na hořovickém Palackého náté barvy i to, co obrazy vyjadřovaly. „Každý má
svou myšlenku. Jsou na nich zachycené smutné
městí a podílet se na ní bude Domeček Hořovice
i veselé okamžiky,“ prohlásila dívka.
a místní základní umělecká škola s doprovodným
Ředitel Městského kulturního centra Hořoviprogramem, sdružení Sedmikráska nabídne výce Přemysl Landa ocenil, že si do Galerie Starý zátvarné dílny. Vánoční trhy začínají dopoledne,
mek našla cestu mladá generace. Navíc připomíkulturní program od 15 hodin a vánoční strom
se rozzáří v 17 hodin. Listopadový
seznam akcí MKC uzavře koncert
kapely Čechomor, podium Společenského domu jí bude patřit
ve čtvrtek 30. 11.
Ve Společenském domě bude
živo po celý prosinec. V neděli
Palackého náměstí Hořovice 8:00 – 17:00 hodin
3. 12. se zde koná Velká mikuROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
lášská šou. Pořadatelskou dvojicí
je MKC a Domeček Hořovice.
V pondělí 4. 12. zde milovníky
dobrého humoru potěší dvě představeni Partičky. Na čtvrtek 7. 12.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
je naplánované posezení se seniVánoční tvoření a kreativní dílny.
8:00 – 16:00 hodin
ory, k této akci se pořadatelsky
Městský Úřad Hořovice
přidává místní Domov Na Výsluní. Ve dnech 13. a 19. 12. se
VÁNOČNÍ PROGRAM
Vánoční program pro malé i velké.
zde uskuteční akademie místních
15:00 – 17:00 hodin
základních škol. Za zmínku rozPalackého náměstí Hořovice
hodně stojí i to, že ve čtvrtek
VÁNOČNÍ TRHY
14. 12. budou na radnici oceněné
Po celou dobu akce
osobnosti oblasti kultury i sportu.
Palackého náměstí Hořovice
Slavnostní předávání cen připraROZSVÍCENÍ
vuje i Autosport klub Hořovice,
VÁNOČNÍHO STROMU
akce se uskuteční v sobotu 25. 11.
17:00 hodin
Palackého náměstí Hořovice
ve Společenském domě.
Zaujaly vás jmenované akce?
Rádi byste věděli více? Sledujte
internetové stránky mkc-horovice.cz. (rak)

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH

26. listopadu 2017

4

n Na svém turné se Marta Kubišová zastavila se svým recitálem i v Hořovicích.
Zpěvačce tleskal zcela zaplněný sál Společenského domu. Foto: Tomáš Spáčil

Kubišové lidé
tleskali vestoje
Marta Kubišová se s pěveckou
kariérou loučí sérií koncertů, které
se konaly v Čechách i na Slovensku.
Jeden z nich si lidé užili v Hořovicích,
a to ve středu 18.11., kdy návštěvníci zcela zaplnili sál Společenského
domu. Marta Kubišová jim nabídla
staré i nové songy, v závěru recitálu lidé tleskali vestoje. Zpěvačka
po koncertu odpověděla i na několik
dotazů.
n Vaše písně měly silné poselství už
v 60. letech minulého století. Co pro
Vás znamená, že toto poselství zůstává
dodnes?
Doufám, že se jednou skutečně vyplní.
Modlitbu zpívám padesát let, mám takový pocit, že se její poselství zatím úplně
nenaplnilo.
n Cítíte, že nést toto poselství je váš životní úděl?
Ano. A jsem ráda, že ta písnička udělala lidem radost, že se stala takovou neoficiální
hymnou.
n Jak jste vnímala hořovické publikum?
Bylo úžasné. Mám to štěstí, že tak milí
lidé jsou všude. Vždy jim to musím říci.
n Poslední koncert turné Marta Naposledy byl naplánovaný na 1. listopad,
pak už opravdu se zpíváním končíte?
Ano. Říká se, že v nejlepším se má přestat. Jezdit budu už jenom za pejsky a kočičkami. (rak)
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n Při besedě v dětském oddělení si žáci vyzkoušeli orientaci v knihovně
i knihách, hravou formou hledaly autora či ilustrátora. Foto: (rak)

n Hořovickou Knihovnu Ivana Slavíka navštěvují školáci pravidelně. Baví
je besedy i setkání s autory knih. Foto: (rak)

Setkání s autory dětských knih doplňuje fotografická výstava
Do Knihovny Ivana Slavíka Hořovice zavítalo v říjnu několik tříd místních základních škol. Návštěvy školáků měly dvě podoby. Zatímco žáci šestých tříd 1. základní školy Hořovice si v dětském oddělení knihovny užili besedu se soutěžemi, chlapci
a děvčata z 2. základní školy se ve výstavních prostorách Městského kulturního centra Hořovice sešli se spisovatelem Hynkem
Klimkem a ilustrátorkou dětské literatury Zdeňkou Študlarovou.
a od 16 let věku. Fotografie si mohou všichni zájemci prohlédnout až do 15. prosince,
vždy v otevírací době knihovny. Jak zástupci
knihovny uvádějí, vybrat vítěze nebude jednoduché, všechny snímky stojí za zhlédnutí. O tom, které snímky se nakonec umístí
na předních místech, rozhodnou návštěvníci
výstavy svým hlasováním. (rak)

Orientace v knihovně
a knihách
Podrobnosti o setkáních poskytla vedoucí Knihovny Ivana Slavíka Martina Stelšovská: „Při besedě v dětském oddělení si děti
vyzkoušely orientaci v knihovně i knihách,
hravou formou hledaly autora či ilustrátora.
Za pomocí různých křížovek a rébusů luštily
název knihy, poté ji měly vyhledat a dále s ní
pracovat.“

Krátce ze ZŠ, Sv. Čecha 455

Pověsti o bájných bytostech
Besedu se soutěžemi o několik dní později
vystřídalo zmíněné setkání s autory pohádkových knížek. Vzhledem k velkému počtu školáků se tato akce konala v prvním patře nad
knihovnou, padesát žáků si zde vyslechlo pověsti o bájných bytostech. Vyprávěl jim o nich
spisovatel Hynek Klimek, ilustrátorka Zdeňka
Študlarová malovala k příběhům obrázky. Ně-

n Pověsti o bájných bytostech si vyslechlo padesát školáků 2. základní školy. Foto: (rak)
které z nich si školáci mohli odnést do svých
tříd, další zůstávají v hořovické knihovně. Použijí se při dalších besedách a akcích.

Co knihovna připravuje?
Dalším hostem hořovické knihovny bude
spisovatel Otomar Dvořák, beseda s názvem
Tajemnou historií Hořovicka se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17:30 hodin.
Prodejní celodenní akce s názvem Den pro
dětskou knihu, kterou zpestří doprovodný
program pro děti, mohou zájemci navštívit
1. prosince. Komu se v tento den nepodaří
knihovnu navštívit, může si přijít knihy vybrat
i o den později, a to v sobotu 2. prosince v otevírací době knihovny od 8 do 11 hodin.

Výstava potrvá
do poloviny prosince
n Ve výstavních prostorách Městského kulturního centra Hořovice se děti sešly se spisovatelem
Hynkem Klimkem a ilustrátorkou dětské literatury Zdeňkou Študlarovou. Foto: (rak)
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Knihovna Ivana Slavíka Hořovice navíc
uspořádala fotografickou soutěž. Nese název
Léto v Brdech a v průběhu předchozích měsíců se do ní zapojilo 25 autorů. Jejich snímky
jsou rozdělené do dvou kategorií, a to do 15

O lese ve škole
Velmi zajímavou besedu o životě lesní
zvěře uspořádala 18. října ZŠ Hořovice, Sv.
Čecha 455 a Myslivecký spolek Podluhy.
Pan Zdeněk Mottl ukázal dětem nejenom
mysliveckou pušku, vábničky či srnčí paroží, ale především jim vysvětlil, že myslivec není ten, co zvěř pouze střílí, ale je
především ten, kdo se o zvěř a les celoročně stará. Jako odměnu za velmi zajímavou
besedu si pan Mottl odnesl pytel žaludů,
který žáci nasbírali pro lesní zvěř.
Bc. Jitka Palková

Celostátní projekt 72 hodin
dobrovolnických prací také v Hořovicích
Tři dny plné dobrovolnických aktivit se
v ČR konají již po páté a potřetí se zapojila
také Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha
455. Ve čtvrtek 12. října žáci naší školy uklízeli v okolí školy, nasbírali žaludy a kaštany
pro lesní zvěř, umístili několik vlastnoručně
vyrobených ptačích budek a nakonec společně zasadili nový strom. Celé vydařené
pracovní dopoledně zakončili společným
ohněm a opékáním špekáčků. Projekt 72
hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže
a více se o akci dozvíte na www.72hodin.cz
Mgr. Martina Štochlová
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Listopadové Labe zpestří Brdské múzy
Hořovický klub Labe se vyznačuje programovou pestrostí, pravidelně přichází s pořady pro děti i dospělé.
Pop folkový zpěvák Thom Artway na sebe
poprvé upozornil v roce 2013 písní Towards The
Sun, která se stala součástí soundtracku k filmu
Křídla Vánoc. Pak už přišla řada hudebních úspěchů, například v anketě Žebřík. V sobotu 21. 10.
Thom Artway zahrál v hořovickém klubu Labe.
O tom, že s klubem Labe je spojená žánrová pestrost, svědčí další říjnový koncert. Konal se o ne-

A co nabídne listopad? V jeho úvodu začíná
festival Brdské múzy, zahájení akce se uskuteční
ve středu 1. 11., kdy je na programu autorské čtení
s Prašivinou a hosty. Ani v rámci Brdských múz
Labe neopouští programovou pestrost. Zmínit
můžeme výstavu, přednášku Brdy historické
(8. 11.) nebo koncert Trapas + Přelet M.S., který
se uskuteční v pátek 10. 11. Brdské múzy přináší
i divadelní představení. Jedno z nich se koná v pátek 3. 11., nese název Zářivá hvězda a uvede ho
divadlo za vodou Čenkov, ve čtvrtek 16. 11. diváci
zhlédnou představení Škola základ života, nabídne ho divadelní soubor Bavíto Žebrák. O dva dny
později do Hořovic přijedou ochotníci divadla
Máj Chaloupky se svým kusem Ve státním zájmu.
A v pátek 24. 11. se představí i hořovické divadlo

Na Vísce, kdy uvede další reprízu hry Na útěku.
V sobotu 2. 12. divadlo Na Holou zahraje hru
MAYOVKA - aneb ve stínu šumavských hvozdů
a 3. 12. přestavení O čertovi. Na programu je také
filmový festival Snow film fest, zájemci se na něj
mohou vypravit v sobotu 4. 11.
Brdské múzy ale nejsou to jediné, s čím Labe
v listopadu přichází. Děti i dospělí se mohou těšit
na filmové projekce a na řadě jsou další koncerty.
V sobotu 11. 11. od 21 hodin se na pódiu Labe
představí skupina MIDI LIDI a v sobotu 25. 11.
to bude INSANIA + BLACK HILL. Prosincový
program startuje dne 1. 12. ve 20 hodin koncertem LACO DECZI & CELULA NEW YORK.
Vstupenky na tuto akci jsou k dostání na Informačním centru Hořovice. (rak)

Svaz tělesně postižených informuje
n V klubu Labe si můžete zpříjemnit nespočet
podzimních večerů. Na programu jsou koncerty,
divadelní představení, filmové projekce, autorská
čtení i besedy. Foto: (rak)
celý týden později a vystoupil na něm Miroslav
Paleček s nezapomenutelnými písněmi Osvobozeného divadla. Závěr října patřil v Labi i dětem,
hořovický klub pro ně připravil pohádkový muzikál. A to zdaleka není vše, poslední říjnový týden zpestřila i beseda a repríza nové hry divadla
Na Vísce Na útěku.

Organizace Svazu tělesně postižených pořádá dne 21. listopadu 2017 od 14
hodin v sále Společenského domu v Hořovicích členskou schůzi.
Na programu bude mimo jiné i zpráva o rekondičních pobytech na rok 2018 na které
se většina členů naší organizace velice těší a věřte, že Vás nezklameme s výběrem.V závěru schůze nebude chybět občerstvení a doprovodný program. V letošním roce přijali naše
pozvání soubory ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice pod vedením pana ředitele BcA. Jakuba Albrechta. Vystoupí Trio příčných fléten (pod vedením paní učitelky Marie Benetkové) ve složení Ondřej Sušanka, Iveta Nejedlá, Petra Jindráková. Na programu: A.Vivaldi: Jaro, Podzim
(z cyklu Čtvero ročních období) a vystoupení žáků tanečního oboru (pod vedením paní učitelky Venduly Dědové).
Za organizaci Svazu tělesně postižených z.s. Hořovice Jarmila Gruntová, předsedkyně

Výpadky elektrického proudu loutkové představení neohrozily
Lokalitu kolem Společenského domu zasáhlo v neděli 15. října několik výpadků elektřiny. To však nic nezměnilo na tom, že se zde odpoledne mělo konat dětské představení Čertův tanec. Od 15:00 hodin
ho zde měli uvést členové loutkářského souboru Malá scéna Městského
kulturního centra Hořovice. Problémy s elektřinou posunuly představení jen o několik minut.
Pak už loutkáři dětem i dospělým rozehráli příběh, ve kterém, jak už
název napovídá, měl jednu z hlavních rolí čert. „Vystupuje zde i princ,
kterému vyhořel zámek a se svou chůvou bydlí v chaloupce. Nechybí
ani kouzelná žabka,“ prozradil před představením autor námětu i scé-

n Další představení si děti užijí v neděli 19. listopadu, nese název Bludné
kameny. Foto: (rak)

n Loutkářský soubor Malá scéna nabídl dětem pohádku Čertův tanec.
Foto: (rak)
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náře Jaroslav Pelikán, který se ujal i role režiséra. Představení by se
nemohlo uskutečnit bez dalších členů souboru. K zajištění hlasového
projevu, oživení loutek nebo obsluhy mikrofonů jich bylo třeba třináct.
Hořovičtí loutkáři hrají dětem každý měsíc. Ta nejbližší nese název
Bludné kameny a její premiéru děti uvidí 19. listopadu od 15:00 hodin,
opět ve Společenském domě. „Pohádka je určena pro malé děti, které
zaujmou lesní víly a zvířátka, ale také mnoho trpaslíků v zemi blahobytu,“ prohlásil autor Jaroslav Pelikán. (rak)
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n Představitelé hořovické radnice se k Cibulovému jarmarku přidali stánkem
s vínem. Do Hořovic doputovalo až z německého partnerského města GauAlgesheim. Výtěžek podpoří další partnerství v oblasti kultury a sportu.

n Cibulový jarmark zpestřilo několik kapel. Na snímku je Horká jehla,
která návštěvníky akce potěšila v areálu pořadatelů, kterými jsou místní
zahrádkáři. Další kapely hrály na Palackého náměstí, šlo o zaječovskou
skupinu Rocksana či hořovickou kapelu La Fanka. Obě fota: rak

Cibulový jarmark láká návštěvníky z celé republiky
Stánky s burčákem, klobásami, sladkostmi, výrobky řemeslníků a především ty, které zdobí cibulové copy. To vše a mnohé
další vždy na začátku října změní centrum Hořovic a přilehlé ulice k nepoznání. Jeden víkend v roce z těchto míst zmizí veškerá doprava a střed Hořovic patří jen návštěvníkům Cibulového jarmarku. Zpestřením akce je vystoupení hudebních skupin,
výstava ovoce a zeleniny, výstava hub a výstava včelařů. Oblíbená je soutěž o nejkrásnější jablko.
Stánek se letos objevil i před radnicí, její představitelé zde prodávali
za symbolickou cenu víno, které do Hořovic doputovalo až z německého partnerského města Gau-Algesheim. Výtěžek podpoří další partnerství v oblasti kultury a sportu.
Pořadatelem Cibulového jarmarku je místní organizace zahrádkářů. Pro všechny zájemce tuto akci, kterou každoročně navštěvují
tisíce lidé z celé republiky, připravili už po devětadvacáté. I když někteří obyvatelé Hořovic v době jejího konání odjíždějí z města, aby se
davům lidí vyhnuli, je přitažlivá i pro místní. Především v pátek, kdy
má podobu setkání s přáteli a příjemně prožitého večera se zmíněným burčákem. (rak)

Václav Šesták vystavuje v Senátu

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější jablko 2017
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

odrůda
KARNEVAL
RUBINOLA
BOHEMIA GOLD
NAJDARET
ROSANA
RED ONTARIO
MEL ROSE
WELTHY
BOHEMIA
ŚAMPION

soutěžící
př. Taraba, Drahlovice
př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
př. Cajthaml, Újezd u Sv. Kříže
př. Schwarc, Vranov
př. Čížek, ZO ČZS Zaječov
př. Štochlová, Hořovice
př. Vacovská, Hořovice
př. Schwarc, Vranov
př. Šinkner, Cerhovice

PODĚKOVÁNÍ

n Malíř Podbrdska Václav Šesták (vlevo) vystavuje své obrazy v prostorách Senátu. Lidé si zde mohou prohlédnout jeho obrazy Starý
hořovický zámek či Mirošovské nádraží. Na snímku je zachycený
obraz další vystavující, a to Jindřišky Hánové. Vernisáž se konala
v úterý 10. října v budově Senátu v Praze v chodbě místopředsedů.
Foto: Matěj Šesták
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice děkuje všem, kteří pomohli při přípravě, organizaci a samotném průběhu Cibulového jarmarku, který se konal v sobotu 7. října 2017 v Hořovicích.
Poděkování patří městu Hořovice za uzavření města a přilehlých ulic,
Policii ČR, Městské policii Hořovice a Dopravnímu inspektorátu Beroun
za bezpečnost, Bezpečností agentuře D. I. Seven za ostrahu, firmě AVE CZ
za úklid. Dík patří i všem vystupujícím, kteří se postarali o kulturní program. Dále děkujeme i ZO ČZS okolních obcí a všem pěstitelům za dodání
vzorků na výstavu ovoce a zeleniny. Za přitažlivou výstavu pak poděkování patří i ZO Českého včelařského svazu Jince, Zahradnictví Ing. Cílková,
Hořovice, Zahradnictví Šenk Komárov, panu Jindřichovi za výstavu hub
včetně zodpovídání dotazů, pí Formánkové za výstavu fuchsií a panu Řehořovi za odborné poradenství. Děkujeme i našim dlouholetým mediálním
partnerům, jejichž pomoc je pro naši organizaci velkým přínosem.
Největší poděkování však patří členům výboru ZO ČZS Hořovice,
dobrovolníkům z řad zahrádkářů i některých občanů města, bez kterých by se akce takového rozsahu nedala zvládnout. Za velice hojnou
účast děkujeme i všem návštěvníkům, kteří se přijíždějí na náš Cibulový jarmark každoročně podívat. Věříme, že i příští, jubilejní 30. Cibulový jarmark bude ve spolupráci všech složek i dobrovolníků stejně
úspěšný, jako ten letošní.
Za výbor ZO ČZS Hořovice předseda Jaroslav Gross
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zápisy a usnesení
Z Rady města
Hořovice
ze dne 20. září 2017
n Rada bere na vědomí oznámení
ředitelů obou základních škol o vyhlášení ředitelského volného dne
v pátek 29. 9. 2017.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí kupní a se zněním kupní smlouvy ve věci prodeje
pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska. Rada doporučuje zastupitelstvu
města smlouvu o smlouvě budoucí
kupní schválit.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
rozhodla o změně platu ředitele příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice pana Jaroslava Sedláka podle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu zápisu
s účinností od 1. října 2017.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
rozhodla o změně platu ředitelky
příspěvkové organizace Městská
mateřská škola Hořovice Bc. Heleny
Nesnídalové podle přílohy, která je
nedílnou součástí originálu zápisu
s účinností od 1. října 2017.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1.11.2017
na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni
do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce.
V případě získání příspěvku na VPP
rada zmocňuje ředitele příspěvkové
organizace MSBNF k řízení, organizování a kontrolování práce těchto
zaměstnanců.
n Rada města souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, ve dnech
4., 20. a 21. října 2017.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
společnosti ALIS, spol. s. r. o., týkající se poskytnutí práv k užívání software z důvodu rozšíření programu
„KEO“ o příspěvkové organizace.
n Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých
příloh pro veřejnou zakázku dle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění
na projekt „Projekt obnovy sídelní
zeleně ve městě Hořovice – etapa I Višňovka.“ Zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA,
Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr,
Ing. Petr Karban, Alena Jirků, administrace: zástupce CBG – Consult,
s.r.o. náhradníci – Mgr. Helena Plecitá, Ing. Markéta Hořínková, Alena
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Gebrianová, Roman Jetel, Ing. Josef
Nový.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní
památkový ústav, správa zámku
v Hořovicích pronajme městu prostory – 1 místnost v přízemí západního křídla zámku o výměře 43,7
m2 pro konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 19.
10. do 23. 10. 2017. Nájemné činí
1.000 Kč.
n 1) Rada souhlasí se zněním Licenční smlouvy – ParkControl,
podle které společnost City Parking
Group, s. r. o., poskytne městu licenci pro užití aplikace ParkControl,
umožňující provádění kontrol úhrady parkovného v zóně placeného
stání ve městě, za měsíční odměnu
ve výši 299,- Kč + DPH.
2) Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytování služeb - ClickPark,
podle které společnost City Parking
Group, s. r. o., zajistí pro město možnost platby parkovného prostřednictvím aplikace ClickPark v zóně
placeného stání ve městě, za měsíční
odměnu ve výši 10% z veškerých
příjmů vybraných pomocí aplikace
ClickPark v zóně placeného stání,
minimálně však 1490,- Kč + DPH.
Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku
parc. č. 777/2 o výměře 27 m2 v k.
ú. Hořovice z důvodu sjednocení
majetku a lepšího přístupu k domu
č. p. 356 v Hořovicích.
n Rada souhlasí s tím, aby přestupky na úseku matrik dle zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, projednával odbor vnitřních věcí a právní
Městského úřadu v Hořovicích.
n Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle přílohy
k zápisu, i když jmenovaná nemá
trvalé bydliště přímo na území Hořovic. Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy
na sociální byt dle přílohy zápisu.
Vzhledem k nepravidelným platbám a dluhu na nájemném a službách prodloužit nájemní smlouvu
pouze do 30. 11. 2017. V případě
pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvu Městská
správa bytového a nebytového fondu
automaticky prodlouží až do 28. 2.
2018.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 21. září 2017
n Rada revokuje a mění text
smlouvy o smlouvě budoucí kupní

týkající se prodeje pozemku p. č.
892/5 v KÚ Velká Víska v bodě 4.1,
kde se mění lhůta pro vybudování
bytových jednotek nebo rodinných
domů ze 2 na 6 let.

Ze Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 25. září 2017
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění
n bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Mgr. Jany Vlčkové
n volí z řad svých členů za člena
rady: Karla Pelikána
n schvaluje 4. a 7. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2017
a bere na vědomí 3., 5. a 6. rozpočtové opatření města Hořovice
na rok 2017
n revokuje své usnesení č. 4/2016
ze dne 21. září 2016 v části písm.
E bod 1) tak, že je ruší a schvaluje prodej pozemků parcelní číslo
819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska
o celkové výměře 982 m2 (sídliště
Karla Sezimy) Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha
10, za účelem využití na zahradu
a pro volnočasové aktivity, za kupní
cenu 374.000,- Kč
n schvaluje prodej pozemku parcelní č. 892/5 v k. ú. Velká Víska
o výměře 58179 m2 (pod nemocnicí) Martinovi Šoltysovi, Jindřišská
1759/8, Praha 1, za účelem výstavby bytových domů nebo rodinných
domů se souvisejícím využitím,
za kupní cenu 29.147.708,09 Kčvčetně DPH. Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní ve znění
dle přílohy originálu zápisu.
n schvaluje
Nabytí nemovitostí:
- pozemku parcelní č. 1966/3 v k.
ú. Hořovice o výměře 80 m2 a pozemku parcelní č. 1966/21 v k. ú.
Hořovice o výměře 48 m2 (Tyršova
ul.) ze spoluvlastnictví pana Zdeňka
Fajrajzla, bytem Hořovice 561, pana
Petra Prajzlera, bytem Bavoryně 77
a paní Mileny Prajzlerové, bytem
Bavoryně 8, do vlastnictví města
Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání po výstavbě chodníku, za kupní cenu 200,- Kč/m2
- pozemku parcelní č. 2082/2 v k. ú.
Hořovice o výměře 11 m2 (Klostermannova ul.) z vlastnictví manželů
Ing. Jiřího Pavlíčka a Ivany Pavlíčkové, bytem Klostermannova 219/6,
Hořovice do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního
vypořádání po výstavbě chodníku,
za kupní cenu 500,- Kč/m2
n schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene - provozování

a údržby stavby chodníku na části
pozemku parcelní 1935/1 v k. ú.
Hořovice ve prospěch města Hořovice dle přílohy originálu zápisu
(Tyršova ul.)
n schvaluje aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE
- rozšíření doplňkové činnosti
o poskytování služeb mimo režim
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, pro žáky 1. stupně
základní školy v době, kdy rodiče
jsou v zaměstnání.
Znění zřizovací listiny je v příloze
originálu zápisu.
n volí přísedící Okresního soudu
v Berouně paní Janu Šrámkovou
a Mgr. Olgu Kebrlovou.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 4. října 2017
n Vzhledem k ukončení činnosti
městského rozhlasu rada revokuje své usnesení ze dne 2. 10. 2002
o poplatku za jeho použití a schvaluje poplatek za zprávu distribuovanou Mobilním rozhlasem ve výši
500 Kč za jednu komerční zprávu
(o velikosti do 138 znaků). Zprávy
z Městského úřadu, příspěvkových
organizací a městských spolků budou rozesílány zdarma.
n Rada města Hořovice schvaluje
rozpočtové opatření č. 8, a to v plném
rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí
rozpočtové opatření pro informaci
na nejbližším jednání Zastupitelstva
města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje bezplatné užití veřejného prostranství na Palackého náměstí
v Hořovicích v rámci předvolební
akce KSČM, a to na čtvrtek 5. 10.
2017 v době od 8:00 do 11:00 hodin, avšak za předpokladu, že zábor
bude činit max. 10 m2 s ohledem
konání tradičních čtvrtečních prodejních trhů.
n Rada města schvaluje zábor štěrkové cesty před restaurací Na Krétě
pro paní Hedviku Koželuhovou,
jakožto provozovatelku této restaurace, od pátku 6. 10. 2017 od 16:00
hodin do neděle 8. 10. 2017 do 12
hodin, a to za účelem prodeje občerstvení během Cibulového jarmarku. Poplatek za tento zábor
bude vyčíslen v souladu s příslušnou místní vyhláškou.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku pro MSC ve výši 103. 000,Kč na řešení havárie chladícího zařízení zimního stadionu.
n Rada nesouhlasí s užitím znaku
města na reklamním a informačním plakátu města Hořovice.

www.mesto-horovice.cz

usnesení - zprávy
n Rada souhlasí s přesahem stavby z důvodu zateplení obvodové stěny bytového domu čp. 94 a 95 na Palackého nám.
a zároveň souhlasí i s opravou okapových
chodníčků tamtéž.
n Rada nesouhlasí s návrhem společnosti
INGAS Praha, s.r.o., podle kterého bude
STL plynovod nově protínat zahradu Společenského domu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které
dodá společnost SiaInvest s.r.o., za cenu
max. 176.660 Kč vč. 21 % DPH čekárnu
na plánovanou autobusovou zastávku
na Sklenářce, ve směru do Tlustice.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost ANTA spol. s r.o.,
za cenu 162.503 Kč vč. 21 % DPH studii
revitalizace zeleně v okolí Starého zámku
dle přílohy.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního
předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro
veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, podle které provede společnost STRABAG
a.s., za cenu 499.581,83 Kč bez DPH, tj.
604.494 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci
části ulice Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí). Důvodem přímého oslovení společnosti STRABAG a.s. je skutečnost, že
v nedávné době zvítězila ve dvou soutěžích o veřejnou zakázku, vypsaných městem Hořovice a bude tedy v Hořovicích
ve zbytku roku 2017 a v roce 2018 působit.
n Rada souhlasí s provedením nového
vstupu do rodinného domu, umístěného
na adrese Náměstí Svobody č. p. 115/2a
(parc. č. 367 v k. ú. Hořovice), přímo z pozemku parc. č. 402/2 v k. ú. Hořovice.
n Rada nesouhlasí s žádostí o zřízení dvou
vyhrazených parkovacích stání v modré
zóně parkování, tj. ve veřejně přístupném
prostoru, konkrétně v Zámecké ulici,
o která bylo požádáno za účelem získání
stavebního povolení k realizaci bytového
domu o třech bytových jednotkách.
n Rada nesouhlasí s vyhrazením jednoho
parkovacího místa pro potřeby lékárny
U Černého orla.
n Rada předběžně souhlasí s odkoupením
části pozemku parcelní č. 1570/18 v k.
ú. Hořovice – část náspu železniční trati
z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví města Hořovice za účelem zřízení
parkoviště P+R.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o ukončení nájmu nemovitosti - budovy
sauny č. p. 1254 v Hořovicích, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 9. 2011 mezi
městem Hořovice a panem Milanem Vystydem, z důvodu změny v osobě pronajímatele. Nájem skončí dne 31. 10. 2017.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – zemního
kabelového vedení nízkého napětí, na pozemcích parcelní č. 44/1, 44/5, 75/1, 75/2,
75/3, 92/1 a 92/3 v k. ú. Hořovice za cenu
46.050,- Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí se zněním Statutu řídící
skupiny komunitního plánování sociálních služeb dle návrhu.

www.mesto-horovice.cz

Městská policie Hořovice: září 2017
8 13. 9. poskytli strážníci MP součinnost sociálním pracovníkům při vystěhování osoby,
která neoprávněně obývala sociální byt.
8 16. 9. zastavila hlídka MP při kontrolní
činnosti v ulici Sklenářka vozidlo, kterému
nesvítilo světlo. Řidič byl vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla, což
neučinil. Následně bylo zjištěno, že řidič nevlastní pro řízení osobního vozidla řidičské
oprávnění. Dále u něj byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu
s pozitivním výsledkem. Celá věc byla předána Policii ČR.
8 27. 9. ve 22:30 hod bylo na linku městské policie oznámeno rušení nočního klidu

na ubytovně v ulici Masarykova. Po příchodu
strážníků MP a policistů se ubytovaní ztišili
a ztlumili hudbu.
O hodinu později oznámila obsluha MKDS,
že se kdosi snaží vypáčit mincovník u veřejných záchodů na Palackého náměstí. Hlídka
na místě zastihla muže, kterého ztotožnila,
a celou věc postoupila ke správnímu řízení.
8 30. 9. v 16:30 požádal operační důstojník
PČR o součinnost při zásahu v ulici Smetanova při domácí roztržce. Strážníci společně
s policisty na místě osoby zklidnili a upozornili na jejich nevhodné chování.
Světla Dardová,
zastupující velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun,
požární stanice Hořovice.

kosti rodinného domu. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu v dýchací technice.
8 Dne 12. 9. se uskutečnila preventivní akce
„Když jde o život, přeparkovat nestihnete“, která
byla zahájena příslušníky HZS Středočeského kraje v Hořovicích ve spolupráci se strážníky místní
městské policie. Pozornost byla zaměřena především na sídliště Višňovka a Západní sídliště. Při
kontrole průjezdnosti hasiči s CAS 24 MB Atego
a CAS 32 T815 dojeli na většinu předem stanovených míst u jednotlivých bytových domů.
HZS Hořovice

8 Od 15. 9. do 15. 10. 2017 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 26 událostem, z toho k 5 požárům,
7 technickým událostem, 8 dopravním nehodám,
ke 2 událostem záchrana osob a zvířat a ve 4 případech se jednalo o únik látek. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou,
policií ČR a ostatními složkami IZS. Při těchto
událostech došlo k zranění 6 osob a 4 osoby byly
zachráněny.
8 Dne 28. 9. v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
společně s jednotkou HZS SŽDC Plzeň vyslána
na vyproštění osoby sražené vlakem v železniční zastávce Hořovice. Poté, co lékař ZZS zajistil
základní životní funkce, byl zraněný vyproštěn
z pod vlakové soupravy a dále transportován
vrtulníkem letecké záchranné služby k dalšímu
ošetření.
8 Dne 7. 10. v 17:23 hodin byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně
s jednotkou SDH obce Kublov vyslána na požár
lesní hrabanky do katastru obce Kublov místní
n V Herainově ulici je téměř nemožné požárnázev Velíz. Průzkumem zjištěn požár lesní hraním vozem projet.
banky o rozloze
10x20 m.
8 Dne 8. 10. v dopoledních hodinách
byla jednotka HZS
Středočeského kraje
ze stanice Hořovice společně s jednotkou SDH obce
Hvozdec vyslána
na požár uskladněného dřeva do obce
Podluhy. Průzkumem zjištěn požár
volně uskladněného
palivového dřeva
na zahradě v blízn Hořovice Višňovka - stísněný prostor pro otáčení požárnického vozu.
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Kapela HORband zahraje v sále hořovické radnice
Prázdniny doslova utekly, školní rok je opět
v plném proudu a kapela HORband ze ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice opět secvičuje nové
skladby, které by obohatily už tak velkou stylovou směsici hudby, se kterou vystupovala například minulou sezónu.
Samotné skladby se posunuly k těm ještě
náročnějším a společně s autorskými díly nyní
tvoří zajímavou mozaiku, ze které si snad každý posluchač vybere. Lesk a zvuk saxofonu,
trubek, barevné tóny klarinetů a příčných flé-

ten, skvěle doplňuje rytmická sekce ve složení
klávesy, kytara, baskytaraa bicí. Navíc, klavír

je použit ve všech skladbách a nemá funkci jenom stálého doprovodu. Obsazením se kapela
trochu rozrostla a přibrala do kompozic tenor
saxofon. Za klavírem nyní uvidíme slečnu

Kláru Slunečkovou, která vystřídala vynikající Markétu Hoškovou, jež od září navštěvuje
společně s Gymnáziem Václava Hraběte také
budovy Plzeňské konzervatoře.
Kapela zahraje poprvé v nové sezóně
ve středu 15. listopadu v sále hořovické radnice
(Koncert začíná v 17:30 hodin, vstupné dobrovolné). Týden na to vystoupí také v německém
Gau-Algesheim, které je partnerem našich
Hořovic, a v plánu jsou další koncerty. Srdečně
zveme! Více na stránkách www.zus-horovice.cz.

Koncert duchovní hudby HOMMAGE A MARIA GÄRTNER
Und das Geheimnis der Liebe
ist grösser als das Geheimnis des Todes.
RICHARD STRAUSS, SALOME, 1905
Komorní pěvecký soubor Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
uskuteční v neděli 19. listopadu od 17
hodin v kostele Narození Panny Marie
ve Zdicích a v sobotu 25. listopadu od
16 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kařezu koncerty duchovní hudby
HOMMAGE A MARIA GÄRTNER ke 140.
výročí narození proslulé operní pěvkyně
Marie Gärtnerové (16. října 1877, Zdice –
22. února 1965, Pětidomí u Zbiroha).
Maria Antonie Gärtnerová se narodila 16.
října 1877 ve Zdicích u Berouna. Dětství prožívala ve Zdicích a v rodišti své matky, v Městečku u Křivokláta, ranné mládí v Jihlavě, kde
se velmi spřátelila se svým bratrancem, pozdějším violistou Českého kvarteta, Jiří Heroldem. Po studiích u českého klavírního virtuosa
Karla Slavkovského, Vitězslava Nováka a Josefa
Jiránka a pěveckém školení v Pivodově škole debutovala (1901) jako altistka v Zemském
divadle v Lublani, kde vytvořila za jednu sezonu celou řadu titulních postav. Obdivována
byla tehdy především za svoji Carmen, kterou
ve svých verších oslavil nevýznamnější slovinský básník Anton Aškerc. O rok později, 27.
září 1902, zpívala při otevření nového Městského divadla v Plzni Radmilu v opeře Libuše
českého velikána Bedřicha Smetany, a byl to
tedy její hlas, který v té budově zazněl jako první („Slovutná dcero Kroka, slavná kněžno!“).
Poté se však z altového oboru přeškolila na vysokodramatický soprán u slavné koloraturní
pěvkyně Betty Frank – Rückertové a stala se
hvězdou zahraničních operních domů. Přijala
angažmá v alsaské opeře v Colmaru (1906 až
1907), ve vestfálském Barmenu (1907 až 1910)
a konečně ve Štrasburku (1910 až 1919), kde
excelovala především ve vysokodramatickém
repertoáru (Carmen, Santuzza, Leonora ve Fideliovi i v Trubadúrovi, Aida, Amelie, Salome,
Elektra, Ariadna, Ortruda, Brunhilda, Valkýra,
Fricka, Venuše i Alžběta, Kundry, Isolda…).
Ke svým špičkovým pěveckým a hereckým vý-
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konům připojila také výkony taneční (i Tanec
sedmi závojů v Salome nebo závěrečná scéna
v Elektře) a kritika byla vždy udivena nejen
technicky dokonalým pěveckým výkonem,
nýbrž i mistrnou hrou, výrazným gestem a citovým zvládnutím role. Proslulost jí umožnila
hostovat na předních scénách holandských,
ve dvorních operách ve Vídni, v Berlíně,
v Drážďanech a v Mnichově a mnoha dalších.
Někdy byla upřednostňována i před operetními Divami (Netopýr) a pěstovala rozsáhlou
koncertní činnost. Její talent jí umožnil spolupracovat se světovými dirigenty Leo Blechem,
Bruno Walterem, Hansem Pfitznerem, Wil-

n Maria Gärtner.
helmem Furtwänglerem, Otto Klempererem,
Georgem Szellem, Richardem Straussem a Albertem Coatesem. V Národním divadle v Praze
jí bylo dopřáno zpívat pouze třikrát (Carmen,
Leonora ve Fideliu, Ortruda, vždy s Otakarem
Mařákem), zpívala však také ve Vinohradské
zpěvohře (Carmen, Marta v Nížině) a pod taktovkou Dr. Viléma Zemánka a za doprovodu
spojených orchestrů České filharmonie a Národního divadla předvedla své umění ve scénách ze Salome a Elektry na koncertě Spolku
českých žurnalistů v lednu 1910.
Ve dvacátých letech 20. století byla okolnostmi přinucena usadit se natrvalo v Čechách.
Přijala pozvání obdivovatelky hudebního umění, hraběnky Berty Colloredo – Mansfeldové,
a s matkou a se dvěma bernardýny se přistěhovala do zbirožského zámku, kde geniální Alfons Mucha právě dokončoval svoji Slovanskou
epopej. Koncertovala, působila jako profesorka
zpěvu v hudební škole v Plzni, v roce 1926 hostovala na pozvání Oskara Nedbala jako Carmen

v Národním divadle v Bratislavě, v roce 1934
vystoupila v plzeňské opeře jako Valkýra, a s velkým hudebním světem se rozloučila v roce 1940
uspořádáním pěveckého recitálu za doprovodu
České filharmonie, kterou řídil Václav Talich. Už
ve zralém věku neváhala odjet do Prešova, kde
působila jako hlasová a dramatická poradkyně
a budovala nové divadlo (1951-1954). Ve Zbiroze zpívala v kostele sv. Mikuláše, doprovázela
při místních koncertech, pomáhala při výchově zbirožských hudebníků, byla první čestnou
členkou spolku ochotníků J. V. SLÁDEK…K obrovskému počtu jejích žáků patří dámy Baxová,
Babická, Langová, Holubová, Weissová, Vačkářová, Kutinová, Střízková, pan Krásný, koncertní
pěvci Božena Hezká, Jaromír Horák, Dr.Otakar
Mácha, Josef Janoušek, Jindřiška Hendrichová,
Růžena Boubínová, solistka opey v Plzni, René
Tuček, sólista opery Národního divadla v Praze
nebo táborská rodačka Libuše Pavlíková-Pasero,
solistka milánské La Scaly, manželka slavného
basisty Tancrediho Pasera.
Často byla přirovnávána k fenomenální
Gemmě Bellincioni, vždyť její hlas i zjev se tolik
podobaly slavné Emě Destinnové, které prováděla
hlasovou kontrolu. Ještě pětaosmdesátiletá zpívala Habaneru z Bizetovy Carmen na koncertě při
příležitosti otevření výstavy jejího životního díla
v roce 1962, kterou uspořádalo Městské vlastivědné muzeum ve Zbiroze. I tenkrát ji obdivoval
skladatel Jindřich Jindřich či dcera Alfonse Muchy
akademická malířka Jaroslava Muchová.
Zemřela odloučena od veřejného života
ve svém zátiší v Pětidomí u Zbiroha, ve společnosti své hospodyně a přítelkyně Emilie Diankovské, 22. února 1965. Pochována je na zbirožském hřbitově.
V programu koncertů zazní vokální duchovní kompozice z repertoáru Marie Gärtnerové
(Dvořák, Schubert, Gounod, Bellini, Wagner,
Fauré…), sopránová sola zazpívá Květuše Ernestová, maestrem di cappella bude vítěz Mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu Drahoslav Gric. Koncerty jsou součástí cyklu koncertů,
který vyvrcholí vydáním knihy o životě a díle
slavné pěvkyně. Srdečně zveme a žádáme pamětníky, žáky či přátele o vzácné vzpomínky či
artefakty. Kontakt na www.zameckanokturna.cz.
Květuše Ernestová

www.mesto-horovice.cz

pozvánky

Gymnázium Václava Hraběte
Hořovice, Jiráskova 617

268 01 Hořovice
tel .: 311 512 957
311 512 035
fax : 311 512 957
http : www.gvh.cz
e-mail : gvh@gvh.cz

srdečně zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 11. 2017
8:00 – 16:00 hodin

(zatelefonovat, navštívit školu a získat informace je možné ovšem také
kdykoliv jindy během pracovní doby)

Ve školním roce 2018 / 2019 se otevírá:
1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ
1 třída čtyřletého studia - po 9. třídě ZŠ

Verze 1 – základní:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
BEROUN
MLÁDEŽE 1102, BEROUN
www.szsberoun.cz
Přijďte se podívat



a přesvědčit se

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 22.11. 2017

12.00 –16.30 hod.



Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):

Prohlédnout si prosto-

1601M/01 Ekologie a životní prostředí
✔ Ekologie průmyslových aglomerací
✔ Ochrana a tvorba životního prostředí
2942M/01 Analýza potravin
✔ Zdravé potraviny
7842M/02 Ekonomické lyceum
6341M/01 Ekonomika a podnikání
✔ Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem
✔ Ekonomika a informatika v podnikání
1820M/01 Informační technologie
✔
Informatika v ekonomice, certifikace CISCO - CCNA
2341M/01 Strojírenství
✔ Technologie a konstrukce

Zeptat se učitelů, stu-



dentů na studium
a vše, co vás zajímá
Vyzkoušet si resusci-



taci v rámci prezentace první pomoci
Teprve poté správně



rozhodnout….. o své

VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019
Otevíráme:

PROČ STUDOVAT NA SZŠ BEROUN?
STIPENDIUM pro každého žáka (oboru ZA)
NENÍ POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ STUDIJNÍ
OBORY
Denní forma


MACÍM ZKOUŠKÁM—INFO A PŘIHLÁŠKA NA
WWW.SZSBEROUN.CZ

ZDRAVOTNICKÝ
ASISTENT

OD ÚNORA 2018 PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍ-

(PRAKTICKÁ SESTRA)



SOCIÁLNÍ ČINNOST

Kontakty:

tel.: 311 623 527

RODINNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
JISTOTA PRÁCE

www.mesto-horovice.cz

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2018
Dny otevřených dveří: pátek 24.11. od 9 do14 hodin a
soboty 25.11.2017 ,13.1. 2018 a 3.2.2018 , vždy od 9 do 12
hodin

na vlastní oči
ry a vybavení školy

Středa 10. 1. 2018 12.00 – 16.30 hod.

tel: 731582691 ; 311516792

e-mail:
sekretariat@szsberoun.cz

www.szsberoun.cz

Obory s výučním listem (tříleté denní studium):
2351H/01 Strojní mechanik
✔ Zámečník
2352H/01 Nástrojař
✔ Nástrojař, Technik/čka - specialista na kompozitní
materiály
- technické obory podporují podniková stipendia

web: http://www.soshorovice.cz
f: facebook.com/sosasouhorovice
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informace

Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 27 / 5 (areál Starého zámku)
n Výstava Tomáš Hřivnáč
Vernisáž výstavy 7. 11. od 17 hodin. Záštita
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města. Otevřeno
pá-so-ne od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá
do 17. 12. 2017.
Tomáš Hřivnáč. Narozen r. 1959 v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Praze (1979). Od roku 1999 je členem „Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje
se především volné grafice, nejčastěji suché jehle. Stejně tak se vysloví často v lehkém akvarelu
a společným jmenovatelem prací je smysl pro
kresbu a její možnosti. Jeho světem je svět ženy
a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Grafické listy jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se
projeví záblesk akce, situace, gesta.

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, nově i 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz
n Hodiny pro veřejnost
Po – Pá:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Služby: informace, předprodej, veřejný internet...

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n BRDSKÉ MÚZY NA PAPÍŘE
ANEB AUTORSKÉ ČTENÍ
S PRAŠIVINOU A HOSTY
1. 11. středa od 19:00
Prašivina je zcela neformální umělecké sdružení
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zahrnující produkci literatury, fotografií a dalších
výtvarných děl, jakož i tvorbu dramatickou. Autoři:
Julius Jindra, Martin Lang, Tomáš Makaj, Petr Matějka, František Slavík.
n Bába z ledu – filmová projekce
2. 11. čtvrtek od 19:30
Bába z ledu je český film režiséra Bohdana Slámy
o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině.
V ději má podstatné místo zimní otužování ve Vltavě, které při natáčení podstoupili i herci hlavních
rolí.
n ZÁŘIVÁ HVĚZDA
– BRDSKÉ MÚZY 2017
3. 11. pátek od 19:30
Divadlo za vodou Čenkov uvádí autorskou hru
Zářivá hvězda. Příběh Zářivé hvězdy začíná
v obřadní síni. Známá spisovatelka dětské literatury Cecílie Márová je na pohřbu. Stejně tak
její rodina, šéf nakladatelství i platonická láska
ze střední školy. Pohřbem většinou vše končí, ale
náš příběh právě začíná ...
n Snow Film Fest
4. 11. sobota od 18:00
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách
přinese SNOW FILM FEST.
n BRDY HISTORICKÉ IV.
8. 11. středa od 19:00
Volné pokračování přednášek „Brdy historické“
tematicky zaměřené na naše nejbližší okolí, pořádané v rámci projektu Science café. Přednáší:
Mgr. Tomáš Makaj a RNDr. Martin Lang.
n MUŽ JMÉNEM OVE – filmová projekce
9. 11. čtvrtek od 19:30
n TRAPAS + PŘELET M.S.
– BRDSKÉ MÚZY 2017
10. 11. pátek od 20:00
Hořovická kapela Trapas a Klub Labe zvou
všechny na již třetí ročník předvánočních setkání s přáteli a příznivci folkové muziky.
n MIDI LIDI
11. 11. sobota od 21:00
Elektropopová klasika.
n ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
– BRDSKÉ MÚZY 2017
16. 11. čtvrtek od 19:30
Divadelní komedie se zpěvy, inspirovaná knihou Jaroslava Žáka. Podle této knihy byl také
natočen legendární film M.Friče. Hraje a zpívá
- Divadelní soubor BavíTo Žebrák.
n VE STÁTNÍM ZÁJMU
– BRDSKÉ MÚZY 2017
18. 11. sobota od 19:30
Politicko – eroticko – vědecko – filosofická komedie v podání Ochotnického divadla Máj 21 Chaloupky. V bytě neúspěšného filmaře Emana se odehrávají scény, které jsou i pro skrytou kameru tak
trochu silná káva. Jenže uprostřed intrik a podrazů
se může zrodit čistá láska. A uprostřed chaosu se
může zrodit vynález, který lidem otevře oči…
n JÁ, PADOUCH 3 – dětská film. projekce
19. 11. neděle od 15:00
n VŠECHNO BUDE FAJN – film. projekce
23. 11. čtvrtek od 19:30

listopad 2017

n NA ÚTĚKU – BRDSKÉ MÚZY 2017
24. 11. pátek od 19:00
Repríza nové hry Divadla Na Vísce Hořovice.
Se smyslem pro humor psali tuto hru dva muži
pro dvě ženy. Z hašteření o první auto na nočním stopu se zrodí příběh. Dobrodružná cesta
právě začíná... 11. 11. od 19:30 rovněž v Berouně v KD Plzeňka.
n INSANIA + BLACK HILL
25. 11. sobota od 20:30
n Laco Deczi & Celula New York
1. 12. pátek od 20:00
Aktuální sestava: Trumpet: Laco Deczi.
Keyboards: Jan Aleš. Bass: Michael Krásný.
Drums: Vaico Deczi. Trumpetista, skladatel,
kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se
narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo
na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své emigrace
v roce 1985. Po několika měsících strávených
v Západním Německu nakonec definitivně
zakotvil ve Spojených státech, kde žije do teď.
Předprodej v IC Hořovice probíhá!

n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, nově i 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n Hodiny pro veřejnost
PO			
12:00 – 17:00
ÚT
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ST			
12:00 – 17:00
ČT
8:00 – 11.00
12:00 – 17:00
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost: 4. a 18. listopadu.

Tajemnou historií Hořovicka
s Otomarem Dvořákem

27. listopadu 2017
od 17:30

KNIHOVNA IVANA SLAVÍKA HOŘOVICE

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz

www.mesto-horovice.cz

informace
V měsíci listopadu bude Muzeum Hořovicka
přístupné pouze ve všední dny po předchozím
objednání telefonicky nebo emailem.
Pro školy a skupiny připravujeme na polovinu prosince adventní program ve spolupráci s knihovnou Ivana Slavíka Hořovice.

n Radnice - sál
Palackého náměstí 2
n Koncert kapely HORband
15. 11. středa od 17:30
Hořovická kapela z řad žáků a učitelů ZUŠ Josefa Slavíka. Od svého vzniku v r. 2014 hraje rock,
pop, filmovou hudbu. Pro své netradiční obsazení
je repertoár směsicí různých stylů a nově i autorské hudby. Po třech letech fungování má soubor
14 členů. Od začátku jej vede ředitel školy Jakub
Albrecht, aranž a instrumentaci skladeb píše
učitel Dalibor Procházka, vstupné dobrovolné.
n Adventní setkání s hudbou
a tancem
29. 11. středa od 17:00
V krásném sále hořovické radnice se na podiu
představí žáci tanečního oboru pod vedením
pí uč. Venduly Dědové a hudebníci ze ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice, vstupné dobrovolné.

n Společenský dům
Nádražní 606
n Princové jsou na draka
– pohádkový muzikál
5. 11. neděle od 16:00
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Hořovice! Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék… Hlupáku, najdu
tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě… Cena
místenky 149 Kč Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru, volejte 732 512 821,
pište na ic@mkc-horovice.cz!
n Divadlo: „Vím, že víš, že vím.“
15. 11. středa od 19:30
Simona Stašová a Michal Dlouhý. Představení
je vyprodané!
n BLUDNÉ KAMENY
19. 11. neděle od 15:00
Loutkáři MKC Hořovice uvedou premiéru
nové pohádky Jaroslava Pelikána.
n Čechomor
Kooperativa Tour 2017
30. 11. čtvrtek od 19:00
n Partička
4. 12. pondělí od 17:30 a 20:00
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Hořovice a v síti www.ticketstream.cz..

www.mesto-horovice.cz

n Přednášky
n Vznik a vývoj
papírových platidel
1. 11. středa od 14:00
Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že v Hořovicích
v prostorách Starého zámku se nachází
Muzeum Hořovicka, které je pobočkou Muzea
Českého krasu v Berouně. Další setkání z cyklu
Ká.Ča. Vám chce tuto organizaci přiblížit tou
nejpovolanější osobou – bude přednášet paní
RNDr. Anna Brotánková, vedoucí této pobočky.
Beseda se koná v Centru denních služeb – Digitus
Mise, z.ú. (Pod Dražovkou 1142, tel. 311 517 265,
739 833 316).

n Taneční kurzy
n Společenský dům a Radnice
lekce se nepravidelně střídají
od 15. 1. 2018 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
od 5. 1. 2018 - pondělky
Mládež – mírně pokročilí H8 18:30–20:05
Dospělí – středně pokročilí H4 20:15–21:50
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 prodloužená
a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 11. 11. od 8:15 do 12:00. PODZIMNÍ BĚH
DRAŽOVKOU. SVČ - Domeček Hořovice.
33. ročník podzimního běhu Dražovkou pro
děti, mládež i dospělé. Podrobné informace
v propozicích závodu.Poplatek děti:10 Kč,
dospělí: 50 Kč.
4 11. 11. od 17:00 do 19:00. SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Hořovice - zámecký
park. Procházka s lampiony nasvíceným zámeckým parkem. Dozvíte se legendu o Svatém
Martinovi, ochutnáte martinské podkovičky
a uvidíte ohnivou šou a ohňostroj. Poplatek
děti: 30 Kč, dospělí: 50 Kč
4 18. 11. od 14:00 do 18:00. SEMINÁŘ
PLETENÍ Z PEDIGU. Liteň. Pletení z pedigu
pro veřejnost. Téma ošatka na ovoce. Poplatek:
250 Kč.
4 19. 11. od 9:00 do 14:00. SEMINÁŘ
PLETENÍ Z PEDIGU. Králův Dvůr. Pletení
z pedigu pro veřejnost. Téma ošatka na ovoce.
Poplatek: 250 Kč.
4 21. 11. od 17:00 do 19:00. SEMINÁŘ ADVENTNÍ VĚNCE. Komárov. Vánoční tvoření
adventních věnců plné vůně jehličí. Poplatek:
250 Kč.
4 26. 11. od 15:00 do 17:00. VÁNOCE V HOŘOVICÍCH. Palackého náměstí. Vánoční
program na hořovickém náměstí v rámci akce
Vánoce v Hořovicích. Rozsvěcení vánočního
stromu proběhne po ukončení programu.

4 29. 11. od 15:00 do 19:00. SEMINÁŘ
VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Komárov. Vánoční
pečení pro dospělé. Informace a rezervace tel.:
725 443 690. Poplatek: 250 Kč.
n Kurzy
4 3. – 4. 11. od 15:00. STUDIUM PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU pro pracovníky
vykonávající dílčí přímou pedagogickou
činnost. SVČ - Domeček Hořovice. 2. blok
40 hodinového kurzu studia pedagogiky pro
přihlášené účastníky.
4 16. 11. od 16:00. STUDIUM PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU pro pracovníky
vykonávající dílčí přímou pedagogickou
činnost. SVČ - Domeček Hořovice. Závěrečné
zkoušky a obhajoby prací účastníků studia
pedagogiky.

Domeček Hořovice a Muzeum
Hořovicka hledají zájemce o účast
v kroužku „Mladý historik“.
Máte rádi dějiny českých zemí a objevujete
při toulkách zajímavé památky? Chtěli byste se dozvědět o významných osobnostech
našeho regionu a podívat se na nevšední
místa? Kroužek Mladý historik pro děti
ve věku 7-10 let má schůzky 2x měsíčně
v pátek od 15:30 - 16:30 v prostorách RC
Kaleidoskop ve Starém zámku. Kontakt:
Mgr. Jana Synovcová-Borovickova, email:
jana.borovickova@ruk.cuni.cz nebo informace na stránkách Domečku Hořovice:
http://www.domecekhorovice.cz.

n RC Kaleidoskop
http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
Rezervace na tel.: 602 664 650
n Herna
PO 9:00 - 14:00, ÚT 15:00 - 18:00, ST 9:00 12:00, 14:00 - 18:00, ČT 10:00 - 15:30
n RC Kaleidoskop - akce
4 1., 8., 15., 22., 29. 11. od 9:00 do 9:35.
MIMIKLUBÍK pro maminky s dětmi 6 - 18
měsíců. RC Kaleidoskop, lektor: R. Hrdličková.
Cvičení pro maminky s kojenci a batolaty.
Poplatek: 50 Kč/ schůzka.
4 1., 8., 15., 22., 29. 11. od 10:00 do 11:00.
MAMI FIT pro rodiče a děti. Zrcadlový sál
Vrbnovská ul., lektor: R. Hrdličková. Cvičení
pro maminky s dětmi i bez. REZERVACE
NUTNÁ na tel. 607 110 038. Cena 50 Kč/
lekce.
4 1., 8., 15., 22., 29. 11. od 9:00 do 12:00.
HLÍDACÍ HERNIČKA pro děti 1,5 až 3
roky. RC Kaleidoskop. Zařiďte si dopoledne
pro sebe, vaše děti pohlídáme v naší herničce.
Poplatek: 50 Kč/ 1 hodina.
4 6., 13., 20., 27. 11. od 14:30 do 15:15.
HRAVÉ TVOŘENÍ pro děti od 2 let. RC Kaleidoskop, lektor: R. Hrdličková. Tvoření hravou formou. NUTNÁ REZERVACE. Poplatek
50 Kč.
4 7. 11. od 16:00 do 17:00. MALÍ ŠIKULOVÉ
pro rodiče a děti. RC Kaleidoskop, lektor: H.
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Perglerová. Tvoření pro rodiče a děti od 2 let.
Poplatek: 50 Kč.
4 8. 11. od 15:00 do 17:00. MARTINSKÉ
ROHLÍČKOVÁNÍ pro veřejnost. RC Kaleidoskop. Maminky, babičky, tetičky, slečny,
pánové napečte svatomartinské rohlíčky
a přjďte si je k nám společně ochutnávat,
vyměnit recepty, zkušenosti. Přijďte si popovídat, děti si pohrají v herničce. Káva a čaj
zdarma. Poplatek: 30 Kč.
4 9. 11. od 18:00 do 19:00. JÓGA SMÍCHU
pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lektor: J. Hlavatá. Seminář vhodný pro všechny, kteří jsou
ve fyzickém, mentálním nebo emocionálním
stresu. Bližší informace na tel. 728 200 195.
Poplatek 50 Kč / lekce.
4 22. 11. od 16:00 do 18:00. SEMINÁŘ ADVENTNÍ VĚNEC pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lektor: H. Šmídová. První adventní
neděle se blíží. Na kurzu si vyrobíte dekoraci
na stůl nebo dveře. NUTNÁ REZERVACE.
Poplatek: 250 Kč.
4 23. 11. od 11:00 do 12:00. MALÍ
ŠIKULOVÉ pro rodiče a děti. RC Kaleidoskop, lektor: H. Perglerová. Tvoření pro rodiče
a děti od 2 let. Poplatek: 50 Kč
4 25. 11. od 8:00 do 12:00. POHÁDKOVÁ
HERNIČKA pro děti 3-6 let. RC Kaleidoskop, 8:00-12:00 hodin, lektor: K. Zajícová
Sobotní školička určená pro děti od 3 do 6
let. Zabavíme vaše děti a maminky si zatím
můžou v klidu nakoupit nebo uklidit. Poplatek
100 Kč. NUTNÁ REZERVACE.
4 27. 11. od 16:00 do 19:00. SEMINÁŘ
ZDOBENÍ TEXTILU pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lektor: H. Perglerová
Máte doma jednobarevné tričko, ubrus nebo
jiný kousek textilu, který vás již nudí? U nás
si z přinesených kousků můžete vytvořit
jedinečný originál. V ceně kurzu je zapůjčení
barev na textil, šablon a razítek. NUTNÁ
REZERVACE. Poplatek: 200 Kč
4 29. 11. od 15:30 do 18:00. VÁNOČNÍ (NE)
PEČENÍ pro veřejnost. RC Kaleidoskop, lektor: H. Perglerová. Vyzkoušíme si dva druhy
nepečeného cukroví. Přijďte s dobrou náladou a krabičkou na hotové výrobky. NUTNÁ
REZERVACE. Poplatek: 150 Kč.

n Sedmikráska
Sedmikráska - sdružení osobního
rozvoje, z.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 Namaluj si svůj obraz – výtvarný kurz
sobota 4. listopadu od 12:30 do 18:30, Ohrazenice 84, Obecní Úřad, u Jinec.
Pod odborným vedením Kamily Polákové (30 let
praxe), si namalujete akrylovými barvami svůj obraz na plátno, který si odnesete domů. Malování
je zábava a relax, zapomeňte na školní výtvarku
a přijďte si vyzkoušet své úžasné možnosti. Výtvarné pomůcky, plátno a občersvení jsou k dispozici.
Příspěvek 650 Kč. Přihlašte se včas, počet míst je
omezen. Závazné rezervace: mobil: 607 185 016
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 Arteterapie pro dospělé
čtvrtek 30. listopadu, 14. prosince od 18:00
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do 20:00, Hořovice, ul. Jungmannova 156,
objekt Teza, 1. p., vlevo.
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výtvarného vyjádření poznáme sebe sama a své místo
ve světě. Vhodné pro všechny, kteří si chtějí udělat
čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat a popřemýšlet
o sobě, svém životě a něco se o sobě dozvědět.
Setkání se konají pravidelně jednou měsíc. Sebou:
pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 160 Kč.
Závazné rezervace: mobil: 607 185 016 nebo
e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 Arteterapie pro děti
8. a 22. listopad, 6. a 20. prosinec, od 16:00
do 17:00, Hořovice, studio Relax, Zámecká 10.
Jedná se o kurzy pro děti prvního stupně, kde
formou hry a výtvarného vyjádření poznávají
sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině
se budeme řešit jiné téma. (Rodina, proměny
přírody, hrdinou sám sobě, jak se cítím v kolektivu…) Pokaždé si také vyrobíme nějakou
maličkost pro radost. Schůzky se konají
pravidelně jednou za dva týdny. Sebou: pastelky
a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč. Závazné
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.
kamila@seznam.cz.
4 Svatomartinský
lampiónový průvod
neděle 12. 11. začátek průvodu v 16:45, lesopark Dražovka – vodárna u Digitusu.
Na začátku cesty dostanou účastníci papírovou
podkovu a svítící náramek. Společně půjdeme
světýlky označenou cestou k rozcestí. Po krátkém seznámení s legendou svatého Martina se
s rozsvícenými lampiony, za doprovodu koníka
a panoše s loučí vydáme hledat ztracené podkovy. Na konci cesty na všechny čeká malá
odměna. Vyhlašujeme sbírku dobrot pro koníka - tvrdé pečivo, jablíška, mrkev aj. Dobroty
přineste s sebou ke vstupu! Zvířátka z Olešné si
určitě pochutnají!
4 Vánoční tvoření
neděle, 26. 11. od 8:00 do 16:00 ve vestibulu
městského úřadu (bývalá Zemědělská škola)
Tvořivé dílničky, které proběhnou v rámci
Vánočního programu v Hořovicích. Za malý
poplatek si můžete vyzkoušet v několika
tvořivých dílničkách různé techniky. Dílničky
jsou otevřeny pro děti i dospělé. Součástí je prodej
a prezentace výrobků tvořivých lidiček. Můžete
se těšit na adventní i vánoční dekorace a vhodné dárky - přáníčka, aranžmá, bytové doplňky,
šperky, keramiku … V občerstvovacím koutku
se ohřejete u čaje nebo kávy. Bude i něco malého
k zakousnutí. Vstupné dobrovolné. Organizuje –
www.ivetule.cz ve spolupráci se spolkem Sedmikráska. Bližší informace: Iveta Hochmanová, tel.:
607 984 148, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz.
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
úterý 5. 12., Palackého nám., Hořovice Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici? Přijďte
společně k rozsvícenému stromku ke kostelu
na Palackého náměstí. Zde bude čekat Mikuláš
s knihou hříchů, čerti a andělé. Pomozte Mikuláši
a přineste sepsané hříchy, které vloží do knihy.
Hříšníky mohou být jak děti, tak dospělí. Balíčky,
odměny a dopisy se jménem hříšníka můžete
nosit Mikuláši po telefonické dohodě 30. 11. –
4. 12. nebo 5. 12. na Palackého nám. od 16:45

do 17:45 za bílou zástěnu. Nadílka začne v 17:00
a skončí s posledním hříšníkem. Čekání si můžete
zkrátit nejen čertovskými hrami.

PODZIMNÍ ŠKOLKOHRANÍ
Pro rodiče a děti MŠ Hořovice
1. 11. 2017 v 15 hodin - Větrná
Nabídka:
• tvůrčí pracovní centra
• ukázky činností MŠ
• pohybové aktivity
• poníci
• hasiči, policie
• setkání se zástupci ZŠ

n Beroun
n Velká cena města Beroun
4. 11. sobota od 9:00
KD Plzeňka. Jubilejní XX. ročník celostátní
soutěže ve sportovním tanci.
n Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
8. 11. středa od 19:00
KD Plzeňka.
n Na útěku
11. 11. sobota od 19:00
KD Plzeňka. Hořovické divadlo Na vísce
představí divákům svou hru Na útěku.
n Jan Spálený trio
21. 11. úterý od 20:00
Kavárna Jiná káva. Bluesová klasika.

n Zaječov
n Augustiniánský klášter
25. – 26. 11. od 12:00 do 17:00
Šikovné ručičky IV. Řemeslné trhy, workshopy,
prohlídka kostela, ukázka betlémů.

n Zbiroh
n svatomartinské posvícení
na zámku
11. 11. sobota od 11:00
Jako každým rokem i letos na zámek Zbiroh zavítá Svatý Martin na bílém koni a to při
příležitosti Svatomartinského posvícení. I letos
můžete ochutnat Svatomartinská vína od mnoha vinařů a nebude chybět ani dobový jarmark. Vedle mladého vína od předních českých
a moravských vinařů si můžete dopřát svatomartinskou husu, koláče a další lahůdky v zámecké
krčmě. Prohlídky zámku budou probíhat v dobových kostýmech. Přespat v komnatách můžete
za zvýhodněnou cenu. Více informací na www.
zbiroh.com

n Žebrák
Kulturní klub
n JOSEF FOUSEK
– „ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA“
2. 11. se setkáme s Josefem Fouskem v jeho
pořadu „Zkrátka bez pozlátka“. Pořad plný
vyprávění, smíchu historek a písniček uvádí
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moderátor Zdeněk Vrba. Josef Fousek je
spisovatel, který svými fejetony pobaví,
rozesměje a hlavně potěší nejedno srdce diváka a posluchače. Nenechte si ujít tento pořad
a přijďte se zasmát a načerpat nějakou energii
před nadcházejícími svátky vánočními. Pořad
začíná od 18:00 a vstup je 250 a 200 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v KK na čísle 774 428 312.
n TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
3. 11. od 19:00 opět prodloužená v tanečních.
n DISKOTÉKA
4. 11. DJ Ondrash rozhýbe KK od 21:00.
n DĚTSKÁ HALLOWEENSKÁ SHOW
11. 11. od 15:00 dětská show s klaunem a kouzelníkem. Odpoledne plné písniček, kouzlení,
soutěží a legrace. Masky jsou vítány! Vstup
50 Kč.
n FRANCOUZSKÉ ŠANSONY
A JINÉ ZNÁMÉ MELODIE
15. 11. od 19:00 se uskuteční koncert francouzských šansonů a dalších známých hitů
v podání kapely TRAMTRAM. Vstup je 150
a 100 Kč. Jste srdečně zváni na tento koncert,
který jistě potěší nejedno ucho a srdce.
n COUNTRY PLES
25. 11. od 20:00 Country ples se skupinou
Brzdaři, která v letošním roce oslavila 45.
let svého působení. Kapela pod vedením
p. Zdeňka Nováčka to rozjede, jak se patří.
Jste všichni srdečně zváni! Tombola, soutěže,
hudba a pohoda, to zažijete, pokud se přijdete
pobavit do KK. Místenky je možné zakoupit
na čísle 774 428 312.
n ZAKONČENÍ ATLETICKÉ SEZÓNY
26. 11. od 10:00 vyhlášení nejlepších sportovců
atletického oddílu „STŘELA ŽEBRÁK“.
Přijďte podpořit malé sportovce a ocenit jejich
snahu a výsledky z různých soutěží.
připravujeme:
4 1. 12. Mikulášská taneční nadílka!
4 2. 12. Mikulášská nadílka pro děti!
4 7. 12. Vánoční setkání s důchodci a pozor
„tentokrát s důchodci celého hořovického
regionu“. Můžete pozvat své přátele z okolí.
K tanci a poslechu bude hrát „Hořovická
muzika“ Akce se koná od 16.00 hodin.
4 9. 12. se uskuteční Adventní jarmark s vánočním vystoupením skupiny BRASSTET,
která navodí pravou vánoční atmosféru.
4 17. 12. se bude hrát od 15:00 pohádka pro
děti „Ať žijí strašidla“.
4 31. 12. bude SILVESTR!! Hraje skupina
Caroline Band z Kladna. Vstupenky jsou již
k rezervaci.

n Zubní pohotovost
n 4. a 5. 11. MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 11. a 12. 11. MUDr. Václava Laštovičková,
Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
n 17. 11. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 18. a 19. 11. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 25. a 26. 11. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00
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Dobrovolnická akce UKLIĎ BRDY!
Podzimní dobrovolnickou akci na pomoc brdské přírodě pořádají v sobotu 11. 11. od 9
hodin VLS, a.s. a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s podbrdskými obcemi.
Trasa č. 33? Těňský plac – Hulatovna – Kaštánek – Dobrotivská – K Dubu – Těnský plac.
7,8 km. Sraz: Těňský plac GPS: 49.444250N, 13.474107E
Trasa č. 44: Neřežín – okolí hradu Valdek – Na Hlíně – Malá Víska – Neřežín.10,5 km.
Sraz: Neřežín, nad vodní nádrží Záskalská GPS: 49.7881361N 13.8835136E
Předpokládaný návrat do 15:00. Pytle na odpadky, rukavice a mapy zajištěny. Svačinu s
sebou. Přihlášky do 6. listopadu 2017 u lesní pedagožky VLS Petry Večeřové, e-mail: petra.
vecerova@vls.cz, tel: 731 137 618 nebo u Ing. Lucie Kastnerové ze Správy CHKO Brdy, email: lucie.kastnerova@nature.cz, tel.: 603 567 653. Více na ww.vls.cz

Moderní pětiboj zakončil sezónu 2017
čtyřmi medailovými úspěchy
Oddíl moderního pětiboje má za sebou
poslední závod ČPM 2017 na pražské Julisce.
Na pražské Julisce proběhlo 23. října 8. kolo
Českého poháru mládeže 2017, memoriál Karla
Bártů v moderním pětiboji, které bylo současně
mistrovstvím ČR pro kategorii U13, ve kterém
se rozhodně neztratili závodníci oddílu MP
Spartaku Hořovice.
n Momentka z MC v Plzni.
MP stála na stupních vítězů nebo se umístila
do TOP 10. Takřka všichni členové oddílu moderního pětiboje si vylepšili své osobní rekordy
a jejich výkony dávají příslib do další závodní
sezóny.
Můžete nás sledovat: https://www.facebook.
com/plavanihorovice/
Martin Štochl

n Emma Čechová a Barbora Míková na MC
Bystřice.
V kategorii U13 obsadila Martina Vavřičková a Bára Šoltisová 2. místo v závodě štafet
a staly se vícemistryněmi pro rok 2017. V kategorii jednotlivců Martina Vavřičková obsadila
vynikající třetí místo. V kategorii U11 Barbora
Míková obsadila 1. místo a Adam Koželuh v kategorii U15 3. místo. V rámci úspěšné sezóny
nesmíme zapomenout na 2. místo Adama Koželuha a titul vícemistra ČR v kategorii U15.
Adam Koželuh spolu s Janem Lizcem obsadili
1. místo v závodě štafet a stali se mistry v kategorii U15 pro rok 2017. Ve výčtu úspěchů se
také neztratila nejmladší kategorie U11, ve které
se Barbora Míková stala mistryní republiky pro
rok 2017, a spolu s Emmou Čechovou v závodě
štafet obsadily fantastické první místo a staly
se tak mistryněmi ČR v kategorii U11 pro rok
2017.
Sezóna 2017 byla pro oddíl MP Hořovice velmi úspěšná. Celkové hodnocení ČPM pro rok
2017 dopadlo následovně:
1. místo Barbora Míková v kategorii U11
2. místo Jan Lizec v kategorii U15
3. místo Adam Koželuh v kategorii U15
3. místo Martina Vavřičková v kategorii U13
V průběhu sezóny 2017 řada členů oddílu

n MC Plzeň Martina Vavřičková a Bára Šoltisová na 2. místě.

n MC Plzeň Adam Koželuh a Jan Lizec na
1. místě.
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Bronz z Polska
pro Janu Adámkovou
Nejlepší mladá hořovická badmintonistka Jana Adámková přivezla z prvního
mezinárodního turnaje nové sezóny dvě
bronzové medaile. Turnaje evropského
okruhu kategorie U17 v Glubcyzcich se
zúčastnilo více než 90 hráčů a Jana tam
byla s českou juniorskou reprezentací.
V soutěži jednotlivců prošla hladce až
do čtvrtfinále, kde ve dvou setech porazila
turnajovou “dvojku”, domácí reprezentantku Annu Dudu 22:20 a 21:13. V nedělním
semifinále už potom nestačila na svoji
reprezentační spoluhráčku Katku Zuzákovou a po setech 21:17, 14:21 a 13:21
obsadila celkové třetí místo. Ve smíšené
čtyřhře společně s plzeňským Janem Viktorou skončili také na bronzové pozici,
když vyřadili domácí nasazený pár číslo
čtyři, ale prvnímu nasazenému polskému
páru už v semifinále nestačili.
Jana tak hned na začátku sezóny zúročila svoji náročnou prázdninovou přípravu a potvrdila to i vzápětí na elitním
českém seniorském turnaji kategorie GP
”A” v Benátkách nad Jizerou, kde obsadila společně s další hořovickou hráčkou
Dominikou Koukalovou dělené 5. místo.
Nabitý zářijový program Adámkové zahrnoval i další dva turnaje evropského okruhu U17 v Českém Krumlově a v Trenčíně,
ale tam už se naší hráčce tolik nedařilo.
Na Slovensku se také prakticky uzavřelo
její působení v této věkové kategorii. Posledním turnajem bude už jen začátkem
listopadu Mistrovství republiky v Praze
a v případě nominace i Mistrovství Evropy, které se taky v listopadu koná v našem
hlavním městě. Všechny další turnaje Jany
už budou pouze v kategorii U19 nebo dospělých.
Hořovický badminton začal v září
v nové sportovní hale už svoji 25. sezónu a po mnoha letech se nemusí potýkat
s nevyhovujícím prostředím. Udělali jsme
nábor nových dětí, ale pořád u nás dál rádi
uvítáme malé a šikovné zájemce o tento
již tradiční hořovický sport. Radost nám
hned na úvod nové sezóny udělali na prvních regionálních turnajích naši nejmladší
hráči. Tereza Jiráková a její bratr Martin
vybojovali na Kladně jednu zlatou a dvě
stříbrné medaile a společně s Honzíkem
Mikulou a Adélkou Štěpničkovou ukázali
velkou chuť a snahu jít ve stopách svých
úspěšných předchůdců.
Petr Koukal st.

Hana Adámková mistryní
České republiky pro rok 2017
V letošní sezoně Hana Adámková, jedna
z nejlepších juniorek ČR v brokové střelbě, disciplína skeet, sklízela úspěchy na domácích a zejména na zahraničních střelnicích.
Po náročné jarní přípravě, kdy Hana absolvovala několik zahraničních soustředění, zaměřených na nastřílení objemu se zúčastnila 1. kola ČP
v Hradci Králové, kde obsadila 5. místo.
Na přelomu dubna a května se nominovala
na svůj první SP dospělých v kyperské Larnace.
Zde se umístila uprostřed startovního pole ze sedmi desítek zúčastněných střelkyň. Na první start
mezi světovou špičkou je to velmi dobrý výsledek.
Následovalo italské Todi, německý Suhl a slovenská Trnava. Mezi tím 2. kolo ČP v Písku. Celá jarní
sezóna byla o to náročnější, že vše musela skloubit
s vysokoškolským studiem. Svými střeleckými
výkony byla nominována na ME i na MS.
Mistrovství Evropy se konalo na přelomu
července a srpna v Azerbajdžánu. Hlavní město
Baku, ležící na pobřeží Kaspického moře, nikdy
nemá příznivé povětrnostní podmínky ke střelbě.
I v době závodů foukal velmi silný, nárazový vítr.
Přesto Hana vybojovala finále, kam postupovala
ze druhého místa po základních třech kolech.
Ve finále obsadila výborné 6. místo.

n MS Moskva Junior Česká děvčata nastoupila
ve složení Zaoralová (Kometa Brno), Šindelářová (ŠLS Písek), Adámková (Kometa Brno).

Po úspěšném vystoupení na mistrovství Evropy přišly dva vrcholy střelecké sezóny. Prvním
vrcholem bylo mistrovství světa konané v Mosk-

n Hana Adámková na MS v Moskvě.
vě. Hana skvělým nástřelem 70 holubů ze 75 možných ze čtyř desítek juniorek vybojovala účast
ve finálovém rozstřelu. Postup do finále a umístění na šestém místě na MS je skvělý výsledek.
Výborně připravené Američanky neměly konkurenci. Hana si však na MS vytvořila nový osobní
rekord, a tím výrazně přispěla ke 2. místu českých
juniorek v soutěži družstev. Česká děvčata nastoupila ve složení Zaoralová (Kometa Brno), Šindelářová (ŠLS Písek), Adámková (Kometa Brno).
Druhým vrcholem konce střelecké sezóny
bylo mistrovství České republiky 2017 v brokových disciplínách konané v září v Hradci Králové.
Zatím co ve středních Čechách vládlo babí léto,
v Hradci celý den pršelo, bylo sychravo a padala
mlha s minimální viditelností. I s těmito podmínkami si Hana Adámková, díky svým zkušenostem, poradila a poprvé v životě se stala juniorskou
mistryní České republiky ve skeetu. K tomuto
titulu přidala ještě 2. místo v nové olympijské disciplíně skeet-mix.
Nezbývá než popřát, aby tato skvělá forma
Haně vydržela a dokázala se nominovat na letní
olympijské hry do Tokia 2020. Vždyť olympijská
kvalifikace začíná již příští rok.

Florbalový turnaj mladších žáků
se uskuteční 26. listopadu od 9 do 15 hodin. Přijďte se podívat a podpořit naše
nejmladší naděje v domácím prostředí ve Sportovní hale Hořovice.
Aleš Růžička, sekretář oddílu FbC Red Dragons Hořovice, z.s.
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