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Klub Labe slaví dvacáté výročí
Hořovický klub Labe slaví v letošním roce 20. výročí. Pod svým současným
názvem byl otevřený v říjnu roku 1998. Jeho programovým pracovníkem je Jan
Procházka, který do dubnového vydání Hořovického Měšťana poskytl rozhovor.
K výročí Labe se v průběhu roku s Janem Procházkou rozhodně vrátíme.
Kdo měl v Labi první koncert?
Laco Deczi & Celula New York, šlo o první akci klubu. Laco se tak přirozeně stal jeho
„kmotrem“.
Kdo v té době klub vedl?
V té době vedl klub Jirka Šalena (předchozí ředitel MKC, thč. na penzi), který je
zároveň otcem a společně s Janem Hájkem
(býv. starosta) realizátorem myšlenky uvést
prostory „Malé scény“ do podoby, jak ji známe dnes.

n Do Labe zavítala i Bára Poláková.
Foto: archiv klubu Labe

Vzpomínka
na Pavla Černého
2. března tohoto roku opustil tento pozemský svět Ing. Pavel Černý ve věku 89 let, které
ještě stihl oslavit dne 4. února. Málo se možná
ví, že Pavel Černý byl hlavně dobrým duchem
Hořovic, a to je vzácnost! To jsem si uvědomil, až když jsem začal v roce 2010 vykonávat
funkci starosty. Pavel Černý šířil kolem sebe
neutuchající optimismus a humor, který si přinesl ze svého domova, ze Slovácka, z Kyjova.

2

Kdy jsi do klubu přišel?
Já jsem do klubu přišel v říjnu 1998 na koncert Laca Decziho a byl jsem natolik uchvácen
atmosférou a geniem loci tohoto místa, že jsem
v něm zůstal dodnes. Jinak pro tuto instituci
jsem začal pracovat před dvanácti lety.
Hořovický klub Labe nabízí lidem
hudbu, divadlo a další kulturní program
už dvacet let. Co přispělo k tomu, že
i po dvou dekádách mají lidé o jeho program stále zájem?
Genius loci, návštěvníci, hledání, nuda
a naopak inspirace...? Těžko říct…
Jakou podobu měl program po otevření
klubu? Výrazně se liší od toho současného?
Nemyslím si, že by se tehdejší program
zásadně lišil od toho současného. Co je ale
nové oproti době před dvaceti lety, tak to jsou
v podstatě pravidelné filmové projekce. Je to
dáno dobou a mohutným nástupem digitální
technologie.
Co vše Labe nabídne v letošním roce?
Koncerty tradičních i netradičních hudebních žánrů, zmíněné projekce pro děti i dospělé,
přednášky i divadelní představení.

Tento trvalý životní postoj s přívětivým pohledem na společnost, na lidi, je u nás vzácný
a neobyčejně posilující.
Pavel Černý sice vystudoval techniku, pracoval jako ekonom ve strojírenském podniku v Uherském Brodě, ale pak se odstěhoval
za svou ženou do Hořovic a celá léta pracoval
v Buzuluku Komárov. Ovládal několik cizích
řečí, francouzštinu, němčinu, ruštinu a angličtinu, z níž také překládal. Jeho skromnost
nepřipouštěla, abychom více věděli, že je nadaným básníkem. Proto si ho považovali zejména v jeho Kyjově, kde mu postupně vydali
šest básnických sbírek. Tam
se také rád vracel, do prostředí hudebnosti a zpěvnosti
nejprve Slováckého krúžku,
jejž také kdysi založil, a poté
i do souboru Olšava. Pavla
Černého jsem poznal až v jeho
důchodovém věku, kdy svědomitě a neúnavně až do svých
posledních dnů pomáhal
redigovat Podbrdské noviny, do nichž také psal vtipné
a výstižné úvodní sloupky.
Myslím, že oběma redaktorkám, Martě Šestákové-Vaculíkové a Nadě Kolenské, byl jak
starším bratrem, tak také tím

n Do klubu Labe za uplynulých dvacet let zavítala řada umělců zvučných jmen. Na snímku Dan Bárta. Foto: archiv klubu Labe

n Laco Deczi a kapela Celula New York byli
první, kdo v klubu Labe v roce 1998 vystoupili. Foto: archiv klubu Labe

rozumnějším otcem, který věděl, že z většiny
i docela hrozivě vypadajících mraků nakonec
ani neprší. Pavel Černý má velikou zásluhu
na tom, že PN jako jedny z mála regionálních
novin se nejen v tzv. mediálním prostoru prosadily, ale zejména i udržely v době, kdy mnohé regionální noviny zanikaly. Velice výstižně
a krásně napsala o Pavlu Černém v Podbrdských novinách č. 6/2018 Naďa Kolenská.
Pavel Černý je osobností nejen Hořovic, ale
i velice širého okolí, kam až doléhal jeho dobrý
duch a kde někdo věnoval pozornost také jeho
poezii. Jedna báseň z jeho sbírky z roku 2014
velice vystihuje i Pavlovu životní poetiku:
Nebe na zemi
Když bylo nebe plné hvězd,
byl můj sen na jedné
z tajných cest
a já si zrovna tolik přál,
aby nebe bylo na zemi,
abych nelítal, abych byl
hvězdám blíž,
aby slunko vyhřívalo zemi,
aby krajina zavoněla chlebem
a růžemi.
Aby anděl na mne čekal u cesty,
aby nás nepotkalo neštěstí,
aby nebe bylo na zemi.
Ondřej Vaculík
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Výstava Fotoklubu Hořovice trvá do konce dubna
Snímky členů hořovického fotoklubu si mohou zájemci prohlédnout
v sedmi výstavních místnostech hořovické Galerie Starý zámek.
Hořovická Galerie Starý zámek zahájila
letošní sezónu výstavou Fotoklubu Hořovice.
Vernisáž se konala ve čtvrtek 8. března, a to
za účasti osmi desítek návštěvníků. Přítomné přivítal ředitel MKC Hořovice Přemysl
Landa, záštitu nad výstavou převzal starosta města Hořovice Jiří Peřina. „Jsem rád,
že máme tak aktivní fotoklub, jeho práce je
vidět na každém kroku. Byl jsem obzvláště
pyšný, když Fotoklub Hořovice vystavoval
v partnerském městě Gau-Algesheim v Porýní Falc, kde mohli Němci vidět, jak je naše
město krásné a malebné. Je možné, že i to je
přimělo do Hořovic přijet,“ prohlásil na vernisáži Jiří Peřina.
Jedenáct členů Fotoklubu Hořovice vystavuje snímky v sedmi místnostech Galerie
Starý zámek až do 29. dubna. Fotografie zaujaly i místostarostu města Hořovice Ondřeje
Vaculíka: „Překvapilo mne, jak velkou inspirací fotografů je brdská krajina. Člověk si zde
uvědomí, že co se mu zdá normální, je krásné.
Úžasným zátiším mohou být dvě cihly ve výklenku nebo kaluže.“
Jedinou ženou Fotoklubu Hořovice je Lenka Bartáková. Jak na vernisáži prozradila, je-

n Výstava Fotoklubu Hořovice se koná v Galerii Starý zámek. Vernisáž si nenechalo ujít osmdesát
návštěvníků. 3x foto: Radka Kočová

n Záštitu nad výstavou převzal starosta města Hořovice Jiří Peřina (vlevo), návštěvníky přivítal
ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa (uprostřed) a jednotlivé členy Fotoklubu Hořovice představil
jeho vedoucí Alois Crk.

n Vernisáž zpestřil svým kytarovým vystoupením místní hudebník Jan František Bartoš.

jími oblíbenými tématy jsou krása ženského
těla, děti, rodina a zvířata. „Vystavuje nás jedenáct, témat je tu samozřejmě mnohem víc. Věřím, že si zde každý návštěvník najde to své,“
poznamenala Lenka Bartáková.

Vizitka Fotoklubu Hořovice
Fotoklub Hořovice vznikl v sedmdesátých letech minulého století spojením fotokroužků ČKD
Hořovice a Buzuluk Komárov. Zpočátku jej vedl Jan Dongres, následně Jan Mottl a po jeho smrti
pokračuje Alois Crk. Fotoklubem prošlo více než třicet lidí a nyní je ustálený počet třináct členů. Ti
se scházejí jedenkrát měsíčně a prezentují svoje fotografie.
Klubové výstavy probíhaly každoročně v Hořovicích. Nyní jsou fotografie členů fotoklubu k vidění v prostorách radnice, v Galerii nádraží, v čekárně transfuzní stanice Nemocnice Hořovice
a v restauraci Optima. Dále klub vystavoval na Dobříši, v nemocnici Příbram, v Zámecké galerii
ve Všeradicích, v prodejně FOTOŠKODA Praha, ve Zbirohu a v Mariánských lázních. Zahraniční
výstava se konala v německém Gau-Algesheim. V Galerii Starý zámek se klub představuje podruhé.

www.mesto-horovice.cz

Jednotlivé členy Fotoklubu Hořovice představil jeho vedoucí Alois Crk, navíc poděkoval
městu Hořovice za podporu. Vernisáž zpestřil
svým kytarovým vystoupením místní hudebník Jan František Bartoš.
Výstavu Fotoklubu Hořovice v hořovické
Galerii Starý zámek mohou zájemci navštívit
vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. (rak)

n Otevírací doba
Galerie Starý zámek
pátek
sobota
neděle

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
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Alena Jakoubková: Nedokázala
jsem jít se svou kůží na trh
Alena Jakoubková se jako literární redaktorka setkávala s knihami po celý svůj profesní život. Ve čtyřiceti letech začala psát svou
vlastní. Od té doby jich, především ženám,
poskytla téměř tři desítky. „Snažím se psát takové příběhy, aby se v nich ženy našly, zasmály
se i poplakaly,“ uvedla spisovatelka Alena Jakoubková při besedě v Knihovně Ivana Slavíka
Hořovice, která se konala v podvečer ve čtvrtek 22. března.
Do besedy se zapojili i samotní návštěvníci,
spisovatelky se ptali na profesní i soukromý život. Dozvěděli se tak, že k napsání prvního titulu Alenu Jakoubkou přivedl její manžel, který
byl básníkem a překladatelem.
V Hořovicích Alena Jakoubková zmínila,
že nejprve nedokázala jít takzvaně se svou kůží
na trh a psala pod pseudonymy Anita Pilar
a Aliena de Longhe. „To však brzy skončilo.
Nový nakladatel trval na tom, že musím psát
pod svým občanským jménem,“ pokračovala
ve vyprávění Alena Jakoubková, která v současné době píše knihu s názvem Kam čert nemůže,
nastrčí manžela.
Z vybraných titulů nečetla na besedě samotná autorka, ale požádala o to zástupkyně hořovické knihovny. Předčítaly Martina Stelšovská
a Eva Kocourková. Po přečtení několika ukázek
bylo jasné, že Alena Jakoubková svými příběhy
chce čtenáře potěšit i přivést k zamyšlení. (rak)

n Do besedy se zapojili i samotní návštěvníci,
spisovatelky se ptali na profesní i soukromý život.

n V Hořovicích Alena Jakoubková (vlevo) zmínila, že nejprve nedokázala jít takzvaně se svou
kůží na trh a psala pod pseudonymy Anita Pilar
a Aliena de Longhe. Foto 2x: (rak)
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Na nádvoří Starého zámku se bavilo
pět stovek návštěvníků

n Na nádvoří hořovického Starého zámku se v sobotu 24. března bavily celé rodiny.

n Akci s názvem Vítání jara zpestřila zábavná stezka i výtvarná dílna. 3x foto: (rak)
Akce s názvem Vítání jara se uskutečnila
v sobotu 24. března na nádvoří hořovického
Starého zámku. Zábavné setkání plné her,

soutěží a chutných pokrmů si nenechalo ujít
pět set lidí. Pořadatelé připravili zajímavý
program pro malé i velké. První stanoviště
Jarní stezky bylo hned u vchodu na nádvoří.
Děti zde dostaly sešit, podle kterého za pomoci svých rodičů plnily jednotlivé úkoly.
A právě o to pořadatelům šlo, aby si odpoledne na Starém zámku užily celé rodiny.
Na stanovištích Jarní stezky měli návštěvníci za úkol přiřadit nářadí a náčiní ke správným řemeslům, podle vůní určovali různé
byliny a pokrmy nebo luštili křížovky. Kromě toho se zde dozvěděli mnoho zajímavostí,
které s jarními dny a Velikonocemi souvisejí.
K dispozici byla i výtvarná dílna a stánek
s občerstvením. Hořovické Vítání jara pořádaly Městské kulturní centrum Hořovice
a společnost Creative World. (rak)
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V Hořovicích se představili interpreti folku a country
Málo trémy, jisté tóny, pevný rytmus
a spoustu nových přátel. To si navzájem přejí
interpreti folku a country, kteří se každoročně scházejí na festivalových setkáních. „Velké
uznání patří organizátorům, investorům, zvu-

kařům a všem dalším, kteří tyto akce pořádají,“ říkají muzikanti kapely Faux Pase Fonet
z Dobřan, kteří se v Podbrdském oblastním
kole Porty 2017 umístili na prvním místě. Tato
slova díků patří i zástupcům Tábornického klu-

n Vítězem Podbrdského oblastního kola Porta 2018 se stala skupina HoP a ŠaVani. Foto: Alois Crk

bu České tábornické Unie Zlaťáci Zaječov, kteří
zmíněné Podbrdské oblastní kolo Porty každoročně pořádají. I letos se konalo v hořovickém
klubu Labe, a to v sobotu 17. března.
Letošním vítězem je kapela HoP a ŠaVani
z Plzně, která postupuje do národního finále
v Řevnicích. Toto hudební seskupení se umístilo na prvním místě i v rámci diváckého hlasování. Do hořovického Labe přijelo celkem
osm soutěžících. Jediným zástupcem regionu
byl Jan Bartoš, který se v diváckém hlasování
umístil na čtvrté příčce. Celé setkání moderovala Michaela Bernatová. Výkony hudebníků
posoudila pětičlenná porota ve složení muzikant Petr Vohnout Balík, zástupce ČRo Leonardo Leoš Kosek, zástupce ČRo Dvojka Veronika
Rezková, náčelník ČTU Střední Čechy-západ
Iva Rychlá a muzikant Petr Vorbel. Kromě
toho, že porota určila celkové pořadí účastníků, doporučila dvě skladby k zaslání do soutěže FOLKPARÁDA ČRo Region. Jde o skladby
Nikdy (interpret a autor Pavel Jindrák) a Sedmikrásky (interpret HoP a ŠaVani, autor Ondra
Radvanovský). (rak)
VÝSLEDKY PODBRDSKÉHO
OBLASTNÍHO KOLA PORTY 2018
konaného v klubu LABE Hořovice
(8 soutěžících)
1. HoP a ŠaVani (Plzeň) - postup
do českého národního finále v Řevnicích
2. PAST (Plzeň)
3. Pája Jindrák (Praha)
Cena poroty: Jan Polata (HoP a ŠaVani)
DIVÁCKÉ HLASOVÁNÍ:

n Porota posoudila výkony jednotlivých interpretů, své nezastupitelné místo měl na akci
i zvukař. Foto: Radka Kočová

n Folkové setkání se konalo v sobotu 17. března v hořovickém klubu Labe. Foto: Radka Kočová

1. HoP a ŠaVani (Plzeň)
2. PAST (Plzeň)
3. CIHELNA A SPOL. (Veselý nad Lužnicí)

Hostem pořadu Ká.Ča byl ředitel MKC Přemysl Landa
Každou první středu v měsíci se na adrese hořovického Digitusu setkávají senioři
na akci Ká.Ča. Za názvem se neskrývá jen
posezení s dobrou kávou či čajem, ale i besedy se zajímavými hosty. Tím březnovým byl
ředitel Městského kulturního centra Přemysl Landa. Hosta přivítal ředitel Digitusu Jan
Křížek.
Přemysl Landa si s návštěvníky povídal téměř dvě hodiny. Kromě jiného jim prozradil,
díky čemu v Hořovicích vystupují taková esa,
jako je Marta Kubišová, 4TET nebo Hana Zagorová. Nezapomněl ani na herecké osobnosti, které stejně jako ty hudební, vyprodávají
sál Společenského domu.
Návštěvníci akce Ká.Ča se také dozvěděli,
že pod MKC Hořovice nepatří pouze Společenský dům. Jsou to i Knihovna Ivana Slavíka, Infocentrum a Galerie v areálu Starého
zámku. „V Galerii nyní začala výstava Foto-
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klubu Hořovice. Letos se zde představí i malíř Podbrdska Václav Šesták, Jan Rynda a další umělci,“ připomněl Přemysl Landa s tím,
že dalším významným kulturním místem
je klub Labe s programovým pracovníkem
Janem Procházkou. Na besedě zazněly i podrobnosti k letošnímu Kulturnímu létu, které
začíná 10. června na nádvoří Starého zámku.
Ke slovu se dostali i samotní posluchači. Zajímaly je podrobnosti o přípravách
programu, dokonce i to, kdo určuje cenu
vstupenek. Ředitel MKC Hořovice Přemysl
Landa na všechny dotazy odpověděl, navíc
nechal nahlédnout i do svého profesního života. Prozradil, že k jeho začátkům na poli
kulturním patří i role moderátora či diskžokeje. Deset let byl vedoucím Společenského
domu Zdice, dále působil na Středočeském
kraji jako vedoucí oddělení mládeže a sportu
a zástupce vedoucí odboru školství. Působil

i na MŠMT jako vedoucí odboru tělovýchovy
v základním a středním školství.
Dalšími hosty pořadu Ká.Ča budou
ve středu 4. dubna hořovičtí profesionální
hasiči. (rak)

n Při kávě a čaji se lidé v Digitusu scházejí
pravidelně každou první středu v měsíci. Foto:
(rak).
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Jarní prázdniny s Domečkem: plavání, bruslení i výlet vlakem
Celkem šestnáct dětí prožilo jarní prázdniny s Domečkem Hořovice, kapacita jeho příměstského tábora, který se konal od pondělí
12. března do pátku 16. března, tak byla zcela
naplněná. Zázemí měly děti v centru Kaleido-

skop, které se nachází v areálu Starého zámku.
Zde však prožily jen část prázdnin, a to při výtvarných činnostech. Chlapci a děvčata si užili
především sportovní aktivity. Kromě bruslení
na ledu hořovického zimního stadionu bylo

n Nezbytnou výbavou dětí při výpravách byla pláštěnka. Program byl ale
tak pestrý, že to nikomu nevadilo. Foto: Radka Kočová

na programu i plavání a výlet vlakem do Zdic.
Z jarních prázdnin s Domečkem si tak domů
odnesli nejen jarní dekorace, ale i spoustu zážitků ze společných návštěv zimáku, plaveckého bazénu a výletu. (rak)

n Chlapci a děvčata se vlakem vypravili do zdického areálu Knihov.
Program příměstského tábora s Domečkem Hořovice zpestřilo i bruslení
a plavání. Foto: Romana Hrdličková

Společenský dům patřil dětem

Sál hořovického Společenského
domu patřil první březnovou sobotu těm nejmenším, konal se zde
dětský karneval. Zábavný program
připravil Karel Moravec a o doprovodný program se postarali
zástupci pořadatele, kterým bylo
Středisko volného času Domeček
Hořovice. Kromě malování na obličej byl k dispozici i fotokoutek.
Dětský karneval patří mezi tradiční
akce Domečku. (rak)
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Lov ryb pod ledem na Dražováku
Na Dražovském rybníku byl poprvé v historii umožněn lov ryb pod ledem. Pro lovící vysadila místní organizace cca 500 kusů sivena.
Všem lovícím se na ledu dařilo a nevadili jim
ani přítomní bruslaři.
Za výbor Výbor MO Ing. David Grunt

www.mesto-horovice.cz

z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice
ze dne 7. března 2018
n Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
n Rada schvaluje používání loga
města Hořovice na stránkách
Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. v sekci uživatelů Portálu
příspěvkových organizací.
n V návaznosti na schválenou Licenční smlouvu k Portálu PO rada
souhlasí s uzavřením servisní
smlouvy se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open
source nástrojů, z. s., za cenu 3 750
Kč měsíčně bez DPH.
n Rada schvaluje Směrnici č. 3
o smlouvách uzavíraných příspěvkovými organizacemi města
Hořovice, která upravuje evidenci veškerých smluv a objednávek
příspěvkových organizací prostřednictvím Centrální evidence
smluv a následného zveřejnění
v Registru smluv.
n Rada bere na vědomí realizaci organizačních a technických
opatření v MMŠ v souvislosti
s přerušením dodávky elektrického proudu dne 21. 3. 2018.
n Rada města Hořovice schvaluje
podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem, které byly sestaveny k rozvahovému dni 31. 12.
2017, a to včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků roku
2017 do peněžních fondů.
n Rada města Hořovice schvaluje novelizované Zásady města
Hořovice pro použití sociálního
fondu zaměstnavatele.
n Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit jednorázovou
odměnu neuvolněnému zastupiteli Martinu Komínkovi ve výši 5
000 Kč za organizaci městského
plesu a Zdeňce Ulčové za občanské záležitosti ve výši 5 000 Kč.
n Rada stanovuje komisi pro rozdělení grantů sportovním, kulturním a zájmovým organizacím
ve složení: Jiří Vlček, Jana Šrámková, Zdeňka Ulčová, Ján Rogos,
Aleš Trojan.
n Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit
plnění pro členy zastupitelstva
podle zákona o obcích v platném
znění.
n Rada stanovuje datum konání

www.mesto-horovice.cz

veřejného zasedání zastupitelstva
města na středu 28. 3. 2018 od 16.
hodin v sále radnice.
n Rada souhlasí s výši ceny za samotěžbu dřeva při provádění revitalizace rybníka Valcverk a to
100 Kč za prostorový metr (prm)
dřeva. Pro výši ceny byl zohledněn zejména problémový přístup
ke stromům a jejich velikost.
Stanovení výše prm a evidenci
zájemců o odkup dřeva provede
Ing. Nový – státní správa lesů.
Úhrada dřeva bude provedena
u odboru finančního.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem
slavnostního vyhodnocení kurzu,
který pořádá Brdská lesní škola
ve spolupráci se střediskem Skaut
- Junák Hořovice. V termínu 21. 4.
2018 od 14.00 hod. do 15.30 hod.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci
klíčové aktivity č. 2, což je „Strategie nastavení jednotné prezenční a komunikační úrovně města
Hořovice“. Změna uvedená v dodatku se týká organizace služby
a netýká se požadavku na změnu
finančních nároků za službu.
n Rada na základě kladného stanoviska Policie České republiky,
Dopravního inspektorátu Beroun
souhlasí s instalací vodorovného
dopravního značení V 12a „Žlutá
klikatá čára“ před vjezdová vrata
objektu Městské mateřské školy
v Jiráskově ulici.
n Rada souhlasí s bezplatným
předáním nepotřebných pěti kusů
postelí Městské správě bytového
a nebytového fondu Hořovice.
n Rada souhlasí s nabídkou,
podle které dodá a namontuje
společnost UNIWARE Services
a.s., za cenu 119.322 Kč vč. 21%
DPH informační systém do areálu Starého zámku Hořovice.
n Rada města bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek VZ
vestavba do půdy hlavní budovy
2. ZŠ Hořovice. Dále ruší proběhlé zadávací řízení a zároveň
vyhlašuje zadávací řízení nové.
Starostu pověřuje podpisem rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízení.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod
části pozemkové parcely 31/17
v k. ú. Hořovice o výměře 69 m2
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Hořovice
za účelem rozšíření chodníku
a zřízení přechodu pro chodce.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit aktualizovanou

zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice.
n Rada revokuje usnesení č. 12
ze dne 31. 5. 2017 v bodě týkající
se směny pozemků města za pozemky manželů Opatrných. Rada
doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků parc.
č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85,
751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k.
ú. Velká Víska ve vlastnictví města
za pozemky parc. č. 701/6, 877/22,
877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 v k.
ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty
směňovaných pozemků, stanovený znalcem z oboru oceňování
nemovitostí, doplatí žadatelé.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Smlouvu o zřízení
práva stavby mezi Městem Hořovice a Statkem Hořovice s.r.o.,
která umožní na pozemcích parc.
č. 86/1 a p. č. 87 v k. ú. Velká Víska
vlastní stavbu „Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí.“ Právo
stavby se zřizuje na 50 let za sjednaný stavební plat.
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice
schválit Smlouvu o zřízení práva
stavby.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o spolupráci, kdy podle této smlouvy umožní vlastník
pozemku p. č. 828 v k. ú. Kotopeky uložení 26.000 m3 rybničních
sedimentů na tento pozemek, a to
v souvislosti s revitalizací rybníka
Valcverk. Za cenu 390 000 Kč bez
DPH, tj. 471 900 Kč. Na pozemek
je vydán souhlas příslušného úřadu k ukládání sedimentů a cena
dle smlouvy je součástí rozpočtu
na tuto investiční akci.
n Rada města Hořovice schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový
tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 14. března 2018
n Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí
s návrhem Hodnotící komise pro
rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice pro oblast sportu,
kultury a zájmových organizací
na rok 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení, resp. neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům
v konkrétní výši a za konkrétním účelem, a to v souladu s přílohou tohoto usnesení.
n Rada města Hořovice bere
na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému
rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového
opatření č. 2, a s doporučením
jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Olešná v roce
2018 ve výši 3.000,- Kč pro
Do Domov Na Výsluní Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole
Josefa Slavíka Hořovice ve výši
28.390,- Kč, a to pro účely zajištění dopravy koncert do Německa v rámci české-německého
partnerství. Zároveň pak rada
schvaluje také znění příslušné
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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Upozornění na blížící se splatnost
poplatků za komunální odpad - květen 2018
Poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

ZÁPIS do MĚSTSKÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
HOŘOVICE
se koná 3. 5. 2018 od 15 hod.
v budově MŠ Větrná

S sebou: občanský průkaz, potvrzení
o bydlišti dítěte, rodný list dítěte
Více na: www.mmshorovice.webnode.cz

Splatnost poplatku za komunální odpad: nejpozději do 31. 5. 2018

STRATEGIE A PRIORITY
MŠ HOŘOVICE
n Kvalifikovaný a stabilní tým n Učitelky s VŠ odborností logopedie, etopedie,
speciální pedagogiky n Čerpání dotačních programů n Propracovaný systém
logopedické péče n Podpora a pomoc
od rodičů n Úzká spolupráce se zřizovatelem n Kamerový a bezpečnostní
systém n Atraktivní lokalita, blízkost přírody n Zdravé stravování, mléko z farmy

Sazba poplatku za komunální odpad:
a) Kč 500,-/ rok, fyzická osoba hlášena k pobytu-mladší 70 let/
b) Kč 400,-/rok, fyzická osoba hlášena k pobytu–nad 70 let, nebo narozená do 31. 12. 1948)
c) Kč 500,-/rok, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

Programy:
n Začít spolu s prvky Montessori pedagogiky n Angličtina hrou n Cvičení
v tělocvičně 1. ZŠ n Předplavecký výcvik
n 3 logopedické poradny n Další plány:
polytechnické činnosti, sportoviště

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu a na jejímž území
se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Způsoby úhrady poplatku za komunální odpad:
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním a školství MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100
Vzhledem k tomu, že je vybírání poplatku za komunální odpad prováděno také software
systémem, mohou si občané vyžádat na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz.
variabilní symbol (každý poplatník má svůj, který zůstává stejný)
Pokud tak občané neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:
Občané hlášeni k pobytu v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR – poslední dvojčíslí roku) a jako
specifický symbol č. popisné.
Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + č. popisné.
Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.
Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro případ bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol.
Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna
a) do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
a) na základě předložení průkazu ZTP/P, neplatí poplatek osoby, které jsou jeho držitelem
b) na základě písemného oznámení, neplatí osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině.
MěÚ Hořovice, odbor finanční a školství
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Svaz tělesně postižených
informuje
n Svaz tělesně postižených Hořovice pořádá
výběrový pobyt v hotelu Gendorf Vrchlabí
v termínu 11. -16. 6. 2018.
Cena 4 400 Kč zahrnuje ubytování a polopenzi (bufetová snídaně, večeře tříchodové menu),
dopravu a výlety (návštěva Harrachova, populární Mumlavské vodopády, Jablonec Nad Nisou
- muzeum bižuterie a skla, Jánské lázně - nově
vybudovaná stezka pod kořeny stromů). Každý
člen obdrží poukázku na relaxační vířivou lázeň.
Informace k pobytu podá předsedkyně Jarmila
Gruntová, kontakt: 605 503 281.
n Půjčovna kompenzačních pomůcek - Městský úřad čp. 640, Hořovice
Široký sortiment pomůcek k chůzi, klozetová
křesla, pomůcky na WC, pomůcky do koupelny, polohovací lůžka a příslušenství, antidekubitní program, mechanické, dětské, elektrické
a polohovací vozíky, pomůcky pro sebeobsluhu,
schodolez, elektrický skútr, pojízdné zvedáky,
zvedáky do vany aj. pomůcky. Výpůjční doba:
pondělí 9:00-17:00, středa 9:00-17:00.
Informace k zapůjčení pomůcek na telefonu
734 130 797, 605 503 281.
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informace
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní
sezónou
Plánujete letní dovolenou
v zahraničí a nemáte platný
….. cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas
a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní
turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na
úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního
pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč,
u dětí mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů?
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším
správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento
poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou
minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná
minimální doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode
dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu
a pobytu na území daného státu třeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám
do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze
občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko,
Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna
a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská
republika, Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let
může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
OSČ MV 19. 2. 2018

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městská správa bytového a nebytového fondu nabízí k prodeji palivové
dřevo, které vzniklo pokácením přestárlých topolů. Cena rozštípaného
palivového dřeva je 800,- Kč/m3. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři
MSBNF (v zadním traktu radnice), tel.: 311 545 335 nebo 334.

Záchranný kruh na webu města
Již několik let město Hořovice využívá Informační systém neziskové
organizace Záchranný kruh. Banner červené barvy je umístěn na webových stránkách města Hořovice v pravé části úvodní stránky. Obsahuje
praktické informace pro všechny věkové skupiny od předškolního věku
až po seniory. V případě vyhlášení výstrahy Českým hydrometeorologickým ústavem je taková informace okamžitě zveřejněna v banneru.
Díky používání této služby město zabezpečuje varování a informování
osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím podle
zákona o Integrovaném záchranném systému i podle Krizového zákona.
Bc. Lenka Redrová

Mobilní rozhlas v Hořovicích
Již druhým rokem město používá Mobilní rozhlas. Tato aplikace
umožňuje informování občanů pomocí e-mailů a SMS zpráv o dění
v obci či mimořádných událostech. Po stažení aplikace do mobilního telefonu je zde také dostupná aplikace Zmapujto, díky níž mohou
občané hlásit např. černé skládky či jiné nedostatky ve městě přímo ze
svých mobilních telefonů. Pokud Vám ještě nechodí aktuální informace
ve formě SMS zpráv či emailů, můžete se zaregistrovat prostřednictvím
formuláře, dostupného na podatelně Městského úřadu či v Infocentru,
nebo přímo na stránkách https://horovice.mobilnirozhlas.cz/
Bc. Lenka Redrová
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Městská policie Hořovice: únor 2018
8 Dne 6. 2. v 11:15 hod na žádost operačního důstojníka
PČR poskytli strážníci MP pomoc při hledání vozidla, které
odjelo od dopravní nehody.
Toto vozidlo bylo hlídkou MP
nalezeno zaparkované v ulici
Vrbnovská. Na místo byla přivolána dopravní policie, která si
celou věc převzala.
8 Dne 8. 2. ve 12:35 strážníky
kontaktovala
zaměstnankyně
pečovatelské služby, jež uvedla,
že se nemůže dozvonit na jejich
klientku, která bydlí na Sklenářce a má obavy o její zdravotní
stav. Hlídka na místo okamžitě
vyrazila. Zde se pokusili na paní
dozvonit, doklepat, ale nikdo nereagoval. Na místo byli přivolány
složky HZS, RZS a Policie ČR,
která si již celou událost převzala.

8 Dne 15. 2. v 17:50 poskytli strážníci součinnost PČR
na ubytovně v ulici Masarykova.
Na místě čekal majitel ubytovny,
ten hlídce sdělil, že jeden z ubytovaných již několik dní nevyšel
z pokoje a nereaguje na klepání.
Hlídka PČR na žádost majitele
pokoj otevřela. Zde se nacházela zdravá, ale zjevně podnapilá
osoba, která silně znečistila celý
pokoj. Z tohoto důvodu byla
majitelem z ubytovny vykázána.
8 V měsíci únoru byla hlídka
MP několikrát přivolána do prodejny Penny a Lidl k zachyceným pachatelům krádeže zboží.
Hlídka na místě osoby ztotožnila
a jejich přestupky na místě vyřešila blokovou pokutou.
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.
8 Od 15. února do 15. března
2018 vyjížděli hasiči ze stanice Hořovice k 24 událostem,
z toho k 6 požárům, 3 technickým událostem typu čerpání
vody, padlý strom, 9 dopravním nehodám, k 4 událostem
záchrana osob a zvířat. Ve dvou
případech šlo o planý poplach.
Při událostech spolupracovali
se zdravotnickou záchrannou
službou, policií ČR a ostatními
složkami IZS. Při událostech
došlo ke zranění 6 osob a 4
osoby byly zachráněny.
8 Dne 16. 2. v ranních hodinách havaroval osobní automobil v Libomyšli. Po příjezdu
hořovických a berounských
hasičů se zraněný již nacházel
v péči lékaře zdravotnické záchranné služby a vozidlo bylo

mimo silnici. Hasiči provedli
protipožární opatření, odpojili
autobaterii a pomocí vyprošťovacího automobilu vytáhli auto
zpět na vozovku.
8 28. 2. v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice
Hořovice společně s jednotkou
SDH obce Lochovice vyslána
k likvidaci požáru živého plotu
z tůjí u rodinného domu v Libomyšli. Před příjezdem hasičů
provedl majitel lokalizaci ohně
za pomoci zahradní hadice.
Hasiči požár uhasili pomocí
vysokotlakého proudu.
8 Ve čtvrtek 1. 3. ve večerních
hodinách zasahovali hasiči
z Hořovic a Cerhovic u požáru
sazí v komínovém tělese rodinného domu v Cerhovicích.
Pročistili komínové těleso, proměřili je termokamerou a majiteli před dalším užíváním doporučili kontrolu kominíkem.
HZS Hořovice

Odměna 10 000 Kč
Za informaci k dopadení a usvědčení pachatele(ů) trestného
činu opakovaného vandalismu na soukromém majetku v zahrádkářské kolonii (ulice Podlužská pod Dražovkou) a přilehlém okolí.
Jedná se o rozbíjení oken u staveb a zcizování stavebního materiálu.
tel. 311 514 896, mobil 607 866 629
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Zpátky do století
na zámku
v Hořovicích

Začátek sezóny na hořovickém zámku
Letošní sezóna se na zámku v Hořovicích
začala už o prodlouženém velikonočním víkendu. Své první návštěvníky zde uvítali na Velký
pátek 30. března. V dubnu bude možné zámek
navštívit o víkendech, vždy od 10 do 16 hodin.
Po několikaleté rekonstrukci střech, která
značně omezila provoz v zámeckých interiérech,
mohou letos návštěvníci vidět hořovický zámek
konečně bez lešení. Nástropní freska v zámeckém vestibulu prošla v minulém roce náročným
procesem čištění a restaurování, a to poprvé
od doby svého vzniku v 18. století. Celý prostor

vstupního vestibulu se tak předvedl „v novém
kabátě“ už o Velikonocích. Zpřístupněny byly
oba prohlídkové okruhy - Zámecké interiéry
a výstava Hry a hračky malých aristokratů.
Už od Velkého pátku byla samozřejmě
v provozu i zámecká kavárna Café Hanau se
svou výbornou kávou, teplými i studenými
nápoji a vynikajícími zákusky.
V dubnu se mohou zájemci těšit na dětské
prohlídky s názvem Zpátky do století.
Kateřina Bařtipánová
Správa státního zámku v Hořovicích

Milé děti, holky i kluci. Na zámku
v Hořovicích se našel obraceč času, a vy
máte jedinečnou šanci podívat se zpátky do minulého století. Na vlastní kůži
zažijete, jak to dříve na zámku chodilo.
Věděli jste, že náš zámek byl dříve plný
kouzel a pohádek? Možná se setkáme
i se dvěma princeznami, a ty nás celým
zámkem provedou.
Dětská interaktivní prohlídka plná
hádanek a dobrodružství se tradičně
koná druhý víkend v dubnu. Prohlídky
jsou určeny pro děti od 4 do 12 let s doprovodem dospělého. Akce se uskuteční
v sobotu a neděli 14. a 15. dubna 2018,
začátky prohlídek vždy v 10:30, 13:30
a 15:30 hodin. Délka prohlídky je maximálně 40 minut.
Pro tradičně velký zájem a omezenou
kapacitu prohlídek doporučujeme rezervaci vstupenek na tel. 311 512 479 nebo
e-mailové adrese bartipanova.katerina@
npu.cz. Veškeré podrobné informace získáte na našich oficiálních stránkách.
Kateřina Bařtipánová
Správa státního zámku v Hořovicích

POZVÁNKA NA

JARNÍ SETKÁNÍ
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ
Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace
města Hořovice ve spolupráci
s Městským kulturním centrem Hořovice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 12. dubna 2018 ve 14 hodin
do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích.
Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát
HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE.
V přísálí bude probíhat JARNÍ JARMARK.
Během programu bude podáváno občerstvení.
Zájemci budou mít možnost získat informace
týkající se sociálního zabezpečení
a poskytování sociálních služeb.
Pokud máte zájem zúčastnit se jarního setkání,
vyzvedněte si co nejdříve vstupenku v Domově
Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.
KAPACITA OMEZENA!
Přijďte se pobavit s námi!
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HOŘOVICE
VÁCLAVA HRABĚTE 2018
27. – 28. dubna 2018
XIII. bienále literární soutěže
Program festivalu:
Pátek 27. 4. 2018
n 20:00 Klub Labe
Zpívající básníci – večer recitálů
n 20:00 Klub Labe
Vladimír ČÁP
n 21:00 Klub Labe
Jiří Smrž
n 22:00 Klub Labe
Mirek Kemel duo
n 23:00 Klub Labe
Noční literární session
(improvizované autorské čtení – recitace)
n Literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2018 se koná ve dnech 27. a 28. dubna. Vpravo: Miroslav Kovařík hovoří se soutěžícím předchozího ročníku. Foto: Václav Šesták

Hořovice Václava Hraběte 2018
Literární soutěž v oboru poezie a prózy a jarní kulturní festival
Ve dnech 27. a 28. dubna letošního roku
vyvrcholí v Hořovicích v pořadí již XIII. bienále literární soutěže pro začínající mladé autory Hořovice Václava Hraběte 2018.
Básník Václav Hrabě (* 13. 6. 1940 Příbram,
+ 5. 3. 1965 Praha) žil v nedalekých Lochovicích
a studoval na hořovickém gymnáziu. Jeho básnická tvorba oslovila zejména mladou generaci.
Díky řadě známých osobností - M. Kovaříkovi,
V. Třískovi, Vl. Mišíkovi a dalších - promlouvá
Hrabě i k dnešní generaci náctiletých.
Literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2018 vyhlásilo dne 12. ledna 2018 Městské
kulturní centrum Hořovice spolu s městem
Beltain 2018 mensi.pdf 1 16.03.2018 14:38:17

28.
DUBNA

Informační centrum
keltské kultury
na zámku Nižbor

Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Odbornou literární záštitu nad soutěží přijaly:
České centrum Mezinárodního PEN klubu
a redakce časopisu HOST.
SLOŽENÍ POROTY:
Předseda poroty: Jiří Zizler (literární teoretik Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Členové poroty: Miroslav Balaštík (šéfredaktor – Literární časopis HOST), Martin Stöhr
(zástupce šéfredaktora – Literární časopis
HOST), Jitka Srbová (spisovatelka), Jiří Vlček
(ředitel - Gymnázium Václava Hraběte Hořovice), Tomáš Makaj (spisovatel a vydavatel, vedoucí knihovny a muzea ve Strašicích)
Uzávěrka soutěže byla 18. března 2018. Literární soutěž vrcholí kulturním programem,
v jehož rámci se v sobotu 28. dubna 2018
v 17:00 hodin uskuteční v sále radnice vyhlášení výsledků.

Výstava fotografií
v Galerii nádraží
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KOUZLO PRVOMÁJOVÝCH NOCÍ MEZI KELTY
Sobota 28. DUBNA 2018 od 12 hodin

DICK O´BRASS / ISARA
JEČMEN / MĚSTSKÁ
Ukázky a výuka dobových tanců Gall-Tír
Souboje keltských bojovníků Vousův kmen
Ukázky keltských řemesel / Občerstvení U DĚLOSTŘELCE
Dětská archeologická dílna

www.zameknizbor.cz

www.mesto-horovice.cz

Městské kulturní centrum, Město Hořovice a Fotoklub Hořovice vás srdečně
zvou na vernisáž výstavy fotografií v hořovické Galerii nádraží, která se koná
ve čtvrtek 3. května od 17 hodin v čekárně vlakového nádraží v Hořovicích. Kromě volné tvorby nebude chybět ani téma
železniční, stejně jako občerstvení. Výstava je otevřena denně během otevírací
doby čekárny. (ov)

Sobota 28. 4. 2018
n 10:00 Sál radnice
Seminář a konzultace se členy poroty
n 13:00 Lochovice
Pieta u hrobu Václava Hraběte
n 14:30 Sál radnice
Mirek Kovařík a Radek Bláha
n 16:00 Sál radnice
SAXTET – koncert
(swing, pop, jazz, klasika)
n 17:00 Sál radnice
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ literární
soutěže - moderuje Mirek Kovařík
n 20:00 Klub Labe
LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P - koncert
Změna programu vyhrazena
Akce je realizována s přispěním
Středočeského kraje.

Vítání nových
občánků
V sobotu 21. 4. se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města
Hořovice“. Pokud budou mít rodiče zájem
se akce zúčastnit, mohou se v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení
obdrží pozvánku s časovým termínem.
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kulturní servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30 / 1
n Výstava FOTOKLUBU Hořovice
potrvá do 29. 4.
Otevřeno pá - so - ne od 10:00 do 18:00

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 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
n Aktuální předprodej:
Zůstane to mezi námi - 18. 4. od 19:00 (SD)
Eva Holubová a Bob Klepl. Cena místenky 390 Kč.
Tomáš Linka - 20. 4. od 19:30 (KL)
Cena místenky 250 Kč.
Natěrač - 2. 5. od 19:30 (SD)
Cena místenky 300 (250) Kč.
V IC získáte bezplatně periodika Měšťan a Náš
region.
Informační centrum a Městská knihovna budou ve čtvrtek 26. 4. 2018 z důvodu školení
zaměstnanců uzavřeny.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: prochor@klublabe.cz
n VANUATU – děti ráje
4. 4. středa od 19:00
Cestopisná přednáška spojená s projekcí.
n ERIC Clapton: Life in 12 Bars
– filmová projekce
5. 4. čtvrtek od 19:30
n LA FANKA funky - taneční večírek
6. 4. pátek od 20:00
n The florida Project – film. projekce
12. 4. čtvrtek od 19:30
n Xavier Baumaxa
13. 4. pátek od 20:00
n Na útěku
14. 4. sobota od 19:00
Představení DIVADLA NA VÍSCE.
n TOMÁŠ LINKA & PŘÍMÁ LINKA
= SUPER COUNTRY VEČER
20. 4. pátek od 19:30
n MAYOVKA aneb ve stínu
šumavských hvozdů
21. 4. sobota od 19:30
Repríza hry divadla Na holou.
n Hořovice Václava Hraběte
27. 4. pátek od 20:00
Více na straně 12.

n Radnice - sál
Palackého nám. 2
n Veřejný koncert žáků
ze ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
11. 4 středa od 17:00
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n KONCERT 3 KAPEL
17. 4. úterý od 17:00
Koncert kapel HORband ZUŠ Hořovice, FORMAT C ze ZUŠ Zbiroh a speciální hosté z Dánska OSE EFTERSKOLE, kteří každým rokem
vystoupí v jiném složení a s jinými aranžemi.
Stávají se tak multižánrovou kapelou, která
není úplně tradiční.
n Šimon Urban
25. 4. středa od 17:30
Recitál skvělého violisty Šimona Urbana (Absolventský koncert), který opouští budovu ZUŠ
J. Slavíka Hořovice a v příštím šk. roce bude ve
svém nástroji pokračovat na Pražské konzervatoři.

n Společenský dům
Nádražní 606
n Zůstane to mezi námi
18. 4. středa od 19:00
Eva Holubová a Bob Klepl - talkshow. Předprodej místenek v IC Hořovice zahájen!
n Kouzelná podkova
22. 4. neděle od 15:00
Režie Marie Bartošová. Loutkové představení
hraje dětský soubor.
Připravujeme na květen:
n Natěrač
2. 5. středa od 19:30
Bláznivá komedie od Donalda Churchilla.
Hrají: Barbora Mottlová, Leoš Noha a Eva Decastelo. Režie: Jan Nosek Novák.

n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
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
PÁ
zavřeno
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost:
7. a 21. dubna
n Srdce v kleci, nový román
od Otomara Dvořáka
5. 4. čtvrtek od 17:30
n Setkání se spisovatelkou
Michaelou Klevisovou
25. 4. středa od 17:30

MICHAELA KLEVISOVÁ
(spisovatelka)

25. 4. 2018
od 17:30
Knihovna
Ivana Slavíka
v Hořovicích

n Digitus Mise, z.ú.
n Volejte hasiče
4. 4. středa od 14:00
V rámci pravidelných besed se tentokrát
setkáme s pracovníky hasičského sboru
z Hořovic. Téma je jednoduché: prevence, jak
se zachovat, jak postupovat, při požáru nebo
jeho nebezpečí, apod. Beseda se uskuteční
v sídle Digitus Mise, z.ú. – ul. Pod Dražovkou.

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz
V dubnu otevřeno víkendy a svátky 9:00-12:00
a 12:30-17:00.
n Turistické značení a Brdy
18. 4. středa od 17:00
Přednášejí: Josef Bican a Pavel Čámský.

n Taneční kurzy
Podzim 2018 (14. sezóna)
n Společenský dům – mládež, dospělí pátky
od 7. 9. 2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15
n Spol. dům – dospělí pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
www.zamek-horovice.cz
n Zámek bude přístupný o víkendech od 10
do 16 hodin.
n Zpátky do století
na zámku v Hořovicích
14. a 15. 4. sobota a neděle
od 10:30, 13:30 a 15:30
Dětské interaktivní prohlídky plné hádanek
a dobrodružství .

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 3., 10., 17., 23. 4. od 8:00 do 12:00, RC
Kaleidoskop. Miniškolka v Kaleidoskopu.
Školková přípravka pro děti od 2 let. 100 Kč.
4 4., 11., 18. 4. od 9:00 do 9:35, RC Kaleidoskop. Mimiklubík. Setkání maminek s dětmi
6 - 18 měsíců. 50 Kč.
4 4., 11., 18. 4. od 10:00 do 11:00, Domeček
Vrbnovská. MamiFit. Dopolední kruhový
trénink nejen pro maminky. 50 Kč.
4 7. 4. od 14:00 do 18:00, Chlustina. Pletem košíky. Upleteme si košíček v jarních
barvičkách. 200 Kč.
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4 7. 4. od 8:30 do 13:00, Hořovice. Běh jarní
Dražovkou. 31. ročník sportovní akce pro
veřejnost. 30/80 Kč.
4 8. 4. od 9:00 do 16:00, Králův Dvůr.
Tvořivé dopoledne. Pletení pedigu, výroba
vitrážové dekorace. 250 / 350 Kč.
4 9., 16., 23. 4. od 14:30 do 15:15, RC Kaleidoskop. Hravé tvoření. Tvoření pro děti od 2
let hravou formou. 50 Kč.
4 11. 4. od 8:00 do 12:00, 1. ZŠ Hořovice.
Vybíjená pro starší děti 1. stupně ZŠ.		
4 13. 4. od 15:00 do 16:00, Karlštejn. Pátek
13. - den, co nosí štěstí. Šipkovaná s úkoly pro
celou rodinu. 20 Kč.
4 18. 4. od 17:00 do 20:00, Komárov. Tiffany vitráže. 1. blok - výroba jarní dekorace
z barevných sklíček. 350 Kč.
4 25. 4. od 17:00 do 20:00, Komárov. Tiffany vitráže. 2. blok - výroba jarní dekorace
z barevných sklíček.
4 27. 4. od 16:00 do 18:00, zámek Hořovice.
Čarodky na zámku. Zábavné odpoledne pro
malé a velké čaroděje a čarodějnice. 20 / 40 Kč.
4 28. 4. od 10:00 do 11:00, Domeček Vrbnovská. Kravmaga pro rodiče a děti. Seminář
obrany Kravmaga. 100 Kč.
4 28. 4. od 11:00 do 12:00, Domeček Vrbnovská. Kravmaga pro děti. Seminář obrany
pro děti od 7-13 let. 100 Kč.
4 28. 4. od 13:00 do 16:00, Domeček Vrbnovská. Kravmaga pro ženy. Seminář obrany
Kravmaga. 300 Kč.
4 30. 4. od 15:00 do 17:00, Komárov. Bludné
koště. Rodinné odpoledne spojené s procházkou za čarodějnicemi.

n Sedmikráska
Sedmikráska - sdružení osobního rozvoje, z.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 VÝTVARNÝ KURZ:
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
28. 4. od 9:00 do 16:30, Ohrazenice 84, Obecní
úřad, u Jinec. Pod mým odborným vedením (30
let praxe), si namalujete akrylovými barvami svůj
obraz na plátno, který si odnesete domů. Výtvarné pomůcky, plátno a občerstvení jsou k dispozici.
Příspěvek 650 Kč. Počet míst je omezen.
4 Arteterapie pro dospělé
Čtvrtek 12. 4., 3. 5. a 21. 6. od 18:00
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. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek
160 Kč.
4 Arteterapie pro děti
Středy 4. a 18. 4. a 2. 5. 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.Schůzky se konají
pravidelně jednou za dva týdny. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč.
4 KURZ KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU
21. 4. od 9:00 do 18:00, Jince, Kulturní
středisko nahoře.
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n Dobříš
n POCTA TVŮRCŮM
– BENEFIČNÍ KONCERT
8. 4. neděle od 19:00
Zrcadlový sál zámku. Pěvecké sbory Laetitia
a Canto Carso.
n PHILMARMONIC ORCHESTRA ´S
HERTOHENBOSCH
28. 4. sobota od 20:00
Zrcadlový sál zámku. Koncert vážné hudby nizozemského orchestru.

Kulturní klub Žebrák
n Odyssea
7. 4. sobota od 20:00
Tradiční bigbít.
n Taneční pohár
19. 4. čtvrtek
n Moje dobrá jitra
21. 4. sobota od 16:00
Pořad „Moje dobrá jitra“, s botanikem, úžasným člověkem se smyslem pro humor, cestovatelem RNDr. Václavem Větvičkou. Doprovod
mu bude dělat písničkářka Jana Rychterová.
Vstupné 150 Kč.

n Točník
n Expediční kamera
6. 4. pátek od 18:00
Filmový festival o dobrodružství „Expediční
kamera“ v Kafírně Bárka v Točníku (pivovar).
n Med Dej
7. 4. sobota od 11:00 - 16:00
Každoroční benefiční akce pro točnické medvědy při zahájení sezóny na obou hradech.
n Mamuti na Točníku
21. 4. sobota od 10:00 do 17:00
22. 4. neděle od 10:00 do 15:00
Každoroční pravěké dny na Točníku, dílny,
kuchyně, soutěže…

n Zaječov
n XXI. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ
12. 5. sobota
Program pouti 2018:
8:30 Odjezd z Prahy. 10:00 Začátek pouti
v obci Těně. Modlitba růžence. 12:00 Příchod
do kláštera. Prohlídka areálu. Možnost svátosti smíření. 14:00 Poutní mše svatá. Intronizace
sochy sv. Dobrotivé
Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz
www.augustiniani.cz.

n Žebrák
Hvězdárna Žebrák
4 HVĚZDÁRNA DĚTEM – 15. 4. od 14:00
do 17:00, Velký sál KK Žebrák. Fyzikální show,
nový pořad Měsíční noc, pohádka Měsíc u krejčího, dílničky, koncert Standy Hložka. Rezervace míst: 602 530 515, vstupné 50 Kč na osobu.

Muzeum Žebrák
n „Na frontě i v zázemí“
1. 5. – 30. 9. víkendy a svátky
V letošním roce uplyne 100 let od ukončení
válečného konfliktu, který navždy poznamenal dění ve společnosti. S odkazem války
se lze setkat i ve sbírkách Muzea Českého
krasu, kde se nachází předměty darované
účastníky bojů nebo jejich potomky či příbuznými. Návštěvníci uvidí části vojenské
výzbroje a výstroje zúčastněných armád,
suvenýry vyrobené z dělostřelecké munice, památky připomínající legionáře. Život
v zázemí prezentují doklady dobročinné
činnosti žen a dětí, písemnosti z žebráckého
vojenského lazaretu, potravinové lístky…
Propojení válečné fronty a zázemí dokládají
pohlednice a dopisy. Symbolické zakončení
výstavy probíhá v podobě ukázky exponátů spojených s výstavbou pomníků obětem
a hrdinům první světové války.
Slavnostní vernisáž výstavy Na frontě i v zázemí se uskuteční 26. dubna od 17 hod. v Městském muzeu Žebrák. Expozice je umístěna
v budově bývalé školy na žebráckém náměstí.
Výstava Na frontě i v zázemí bude otevřena
od 1. května do 30. září každý víkend a o svátcích, mimořádně i o svátku 28. října.

n Zubní pohotovost

4 POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY – první čtvrtek v měsíci od 20:00.
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohledu za předpokladu bezoblačné oblohy.
Více na www.hvezdarnazebrak.cz

n 1. a 2. 4. MUDr. Iuliia Asina, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 7. a 8. 4. MUDr. Oleksandr Agatii, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 14. a 15. 4. MUDr. Jana Besserová, Beroun,
Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 21. a 22. 4. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 28. a 29. 4. MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49,
tel.: 311 691 131
n 30. 4. a 1. 5. MUDr. Blanka Burková, Beroun,
Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00
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Srdečně Vás zveme na křest knihy
5. dubna 2018 od 17:30
Knihovna Ivana Slavíka
v Hořovicích

Terezie Macháčková

O knize pohovoří autor Otomar Dvořák.

Ukázky z knihy přečtou herečka Miroslava Hozová a autor.
Hudební doprovod - hořovický hudebník a písničkář Jan František Bartoš.

Součástí programu bude
křest CD J.F.Bartoše HRNČÍŘKA
Hosté: Eva Kaiserová, ředitelka nakladatelství Fortuna Libri,
Eva Zajícová, výtvarnice
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sobota

7. dubna
Pojďme společně
uklidit černou skládku v
Hořovicích.
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Sraz bude v 9 hod. na
parkovišti před areálem
Weber Mlýn.
S sebou si vemte dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci jsou zajištěny špekáčky na opékání.

Kontaktní osoba: Petr Karban mobil: 777 611 753

Hornické muzeum Příbram
a
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vás zvou dne 5.5.2018
na komentované vycházky za přírodou Brd

䬀伀一吀䄀䬀吀㨀 㜀㜀㜀 ㈀㠀㤀 㘀㐀㌀
樀攀稀搀攀挀欀 猀琀樀 栀攀樀搀漀瘀Ⰰ 爀攀樀欀漀瘀椀挀攀 㠀Ⰰ 䨀椀渀挀攀

Jezdecká stáj Wagrann pořádá
Příměstský tábor s koňmi
Pro holky a kluky od 6 do 14 let, kteří mají rádi koně a chtějí se
o nich něco dozvědět a vyzkoušet si péči o ně a ježdění na nich.
Místo konání: areál stáje Wagrann – Tlustice – areál u letiště
Termíny:
8 2. 7. – 6. 7. 2018 8 9. 7. – 13. 7. 2018 8 16. 7. – 20. 7. 2018
8 23. 7. – 27. 7. 2018 8 6. 8. – 10. 8. 2018 8 13. 8. – 17. 8. 2018
8 20. 8. – 24. 8.2018 8 27. 8. – 31. 8. 2018
Příchod mezi 8:00 a 9:00 do 15.00 hod.
(Možnost domluvení na jiném čase příjezdu či odjezdu).

Odborný doprovod: Mgr. David Fischer, zoolog Hornického muzea
Mgr. Bohumil Fišer, AOPK ČR, vedoucí SCHKO Brdy
1. okruh: od 9 hod. mezi obcí Dobřív a Strašice – parkoviště u
Ledného potoka (49.7236983N, 13.7112883E)
2. okruh: od 15 hod. u obce Felbabka, místo při výjezdu z obce
naproti fotbalovému hřišti (49.8095356N, 13.9378875E)

Program:
• Péče o koně (čištění, krmení), péče o další domácí zvířata
(králíci, morčata, ovečka, kozy)
• Výuka jízdy na koni
• Teorie o koních (seznámení s koňmi dle věku účastníků)
• Tvoření (ruční práce, malování apod.)
• Sportovní vyžití, celotýdenní soutěže všeho druhu.
Cena: 2 750,-- Kč/dítě.
Záloha 1 500,-- splatná při zaslání přihlášky.
Cena zahrnuje stravu, pitný režim, jezdecký výcvik, materiál
na tvoření a péči o děti.
Kontakt: Stáj Wagrann Tlustice, Dita Harvanová, DiS.
Tel: 728 877 572, E-mail: dharvanova@seznam.cz
http://jswagrann.wix.com/home
Maximální počet dětí je 10, proto neváhejte a přihlaste se co
nejrychleji. Těšíme se na vás.
Prosím, neposílejte přihlášky či dotazy přes facebook či messenger ani jiné sociální sítě, jen mobil a mail. Děkuji za pochopení.

www.mesto-horovice.cz
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Badmintonistka Adámková: finále v Plzni a čtvrtfinále v Tel Avivu
Dva výborné výsledky si přivezla z posledních tří turnajů hořovická badmintonistka Jana
Adámková, která se letos poprvé představuje
v nejstarší juniorské kategorii U19. Starou pravdu, že všechno špatné může být někdy i k něčemu
dobré, začala Jana naplňovat hned na prvním ze
série turnajů v Berlíně. Na špičkově obsazeném
German Open Junior nedokázala v záplavě asijských hráčů využít relativně milosrdného losu
a ve druhém kole prohrála s průměrnou Řekyní Sotiriou těsně 21:18, 11:21 a 19:21. Přestože
na tomto turnaji byla s českou reprezentací, jel
jsem se na ni do Berlína podívat s tím, že pokud

Žebrácký vandr
S koncem března, jako již tradičně, přichází pozvánka na jarní turistický pochod
s názvem Žebrácký vandr. Pořadatelé ze
sdružení STŘELA Žebrák z.s., si pro osmý
ročník pochodu vybrali pozdější termín,
a to 21. 4.
Start i cíl je situován do prostoru okolo
pionýrského domku v Žebráku na Vápenicích, nedaleko fotbalového hřiště od 8
do 11 hodin.Cíl bude otevřen do 17 hodin.
Pro ty, kteří se ke startu vypraví autem, je
doporučeno zanechat ho na parkovišti,
právě u fotbalového hřiště. V místě startu
proběhne registrace a zaplacení symbolického příspěvku pořadatelům (20 Kč, děti
do šesti let zdarma). Dospělí účastníci jistě
ocení možnost občerstvení teplými i studenými nápoji, stejně jako příležitost si na ohništi opéct špekáčky zde zakoupené, nebo
z domova přinesené. Pro menší turisty zde
bude připraveno několik atraktivních disciplín, ve kterých budou moci poměřit svoje
schopnosti s kamarády, nebo rodiči.
Pěší trasy budou dlouhé 4, 10 a 20 km.
Nejkratší je určena pro nejmenší účastníky
a bude na ní připraveno i malé soutěžní překvapení. Desetikilometrová stezka je umístěna do okolí Žebráka a při malém odbočení je zde možnost navštívit blízké souhradí
Žebrák a Točník.
Trasa mající bezmála 20 km směřuje
opačným směrem a to na Třenickou horu,
na které je rozhledna, nabízející krásný výhled do údolí východním směrem.
Cyklotrasa, která zavede výletníky
ke Koněpruským jeskyním, bude dlouhá
36 km a využívá především vedlejší silnice
a cyklostezky. Pojďte s námi!!!
Více info na: www.strelazebrak.webnode.cz a http://turistika-zebrak.webnode.cz/
Jan Douša

by už v pátek večer byla ze hry venku, přivezl
bych ji zpět, aby mohla v sobotu startovat v Plzni
na dalším z elitních seniorských turnajů kategorie A. Zpětně si trochu vyčítám, že jsem tu porážku možná přivolal, ale Jana nakonec po nočním
přesunu z Německa skutečně v sobotu ráno stála
připravená na plzeňských kurtech. První kolo
ještě bylo poznamenané dlouhým cestováním,
ale nakonec se
z tohoto provizoria „narodil“
její dosavadní
nejlepší
výsledek mezi
dospělými.
Finálová účast
znamenala nakonec posun
v celostátním
žebříčku žen
až do TOP 10.
To se před ní
z hořovických
hráček povedlo jen Dominice Koukalové.
Po návratu
a třech krátkých tréninkových jednotkách jsme se vydali už
ve středu 14. března do Izraele, kde se za účasti
více než 200 hráčů z 30 zemí konal další ze seriálu turnajů evropského juniorského okruhu.
I tady Jana potvrdila, že už začíná být pomalu
zkušenou hráčkou. Ve čtvrtek si po prvním volném kole poradila ve dvou vyrovnaných setech
s nebezpečnou Rumunkou Marii Dutu 21:19,
21:19. Druhý den se představila v ještě lepším

světle a špičkovou evropskou juniorku Hristomiru Popovskou z Bulharska nenechala ani
chvíli doufat ve vítězství. Po jednom z nejlepších
výkonů poslední doby vyhrála 21:18, 21:15 a postoupila mezi nejlepších 8 hráček turnaje.
V pátečním večerním čtvrtfinále narazila
na pozdější finalistku celého turnaje a loňskou
juniorskou vicemistryni Evropy Anastasii Pustinskou z Ruska. Po výkonu, za který se Jana rozhodně nemusí stydět, prohrála hořovická hráčka
11:21, 10:21, ale konečné 5. místo je skvělým mezinárodním startem do kategorie U19. Úspěšný
turnaj jsme potom společně s kamarády ze slovenského týmu završili sobotním celodenním
výletem za koupáním v Mrtvém moři a prohlídkou Jerusalema, abychom aspoň na chvíli zapomněli na badminton.
Teď Janu čeká měsíční příprava, následuje
finále extraligy družstev za Benátky nad Jizerou,
další z turnajů Grand Prix A dospělých v Liberci
a koncem dubna další turnaj evropského juniorského okruhu v Dubrovníku. Držme jí palce
i dál, stejně jako jsme společně v Izraeli drželi
palce její sestře Hance v daleké Malajsii. Ta se
tam jako členka českého týmu stala akademickou mistryní světa ve sportovní střelbě. GRATULUJEME!!!
V souvislosti s tímto úspěchem chci také poděkovat firmě Saint-Gobain Sekurit, se sídlem
v Hořovicích, která hořovický badminton již několik let podporuje formou prostředků na nákup
badmintonových míčků. Ty využívají všichni
hráči v oddílu na svoji přípravu, z níž se potom
může, v případě mimořádné píle a nasazení,
takový výsledek „narodit“. Přejme si, aby i Jana
našla brzy svoje následovníky.
Petr Koukal st.

„Po stopách Strousbergovy dráhy“
Již XI. ročník turistického pochodu pořádá v sobotu 21. dubna 2018 Vojenské historické sdružení Brdy – VHSB. Zahájení je v 11 hodin dopoledne na návsi ve Svaté Dobrotivé / Zaječově
(z Hořovic možno přijet
autobusem), trasa o délce
12 kilometrů je tradičně stejná, vedená jarní
krajinou většinou mimo
veřejné komunikace tak,
aby účastníci pochodu
měli možnost seznámit
se v terénu se zachovalými náspy a zářezy Strousbergovy dráhy. Cílem
je železniční stanice ČD
Kařízek, odkud je možno
odjet vlakem zpět domů.
Ing. Petr Ježek, Vojenské
historické sdružení Brdy
n Na startu pochodu, rok 2016. Foto: Ing. Josef Švandrlík
– VHSB

n Hořovický měšťan, informační měsíčník města Hořovice, č. 4/2018, ročník XI., vychází 1. 4. 2018.
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