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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■	 1.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Lety
■	 9.10. od 16.00 hod. 
 Dublovice - SK Hostomice
■	 15.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Rožmitál
■	 22.10. od 15.30 hod. 
 Sokol Vonoklasy - SK Hostomice
■	 29.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - TJ Sokol Podlesí
„B“ mužstvo
■	 1.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Durisol Všeradice
■	 8.10. od 16.00 hod. 
 Sparta Podluhy - SK Hostomice B
■	 15.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Union Cerhovice B
■	 22.10. od 15.30 hod. 
 Slovan Lochovice - SK Hostomice B
■	 29.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Horymír Neumětely B
Starší žáci
■	 2.10. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Horymír Neumětely
■	 8.10. od 13.30 hod. 
 TJ Zaječov - SK Hostomice
■	 15.10. od 10.15 hod. 
 Slovan Lochovice - SK Hostomice
■	 23.10. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Doubravan Újezd
■	 30.10. od 11.30 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice

Oznámení
■	 Bar - záložna vás srdečně zve  
8. října 2011 od 20.00 hod. na Oldies  
párty v doprovodu DJ Karla Moravce. 
Pro velký úspěch bude párty doprovázet 
celovečerní vystoupení Travesty Show. 
Vstupenky již v předprodeji.
■	 restaurace záložna vás srdečně zve  
14. října 2011 od 20.00 hodin na pose- 
zení i tanec s nám již známou country  
skupinou PKM.
■	 Odpoledne s písničkou
Restaurace U Frajerů v Hostomicích 
vás srdečně zve 14.10.2011 od 14 hodin  
na odpoledne s písničkou. Hraje a zpívá 
pan L. Zrzavý. Vstup 40 Kč, pro každého  
je připraven zákusek ke kávě zdarma.  
Těšíme se na vás.

■	 Procházka kolem Litavky
Výbor STP vás zve ve středu 12. října 2011 na 
procházku podél Litavky z Chodouně do 
Libomyšle (asi 3 km). 
Odjezd linkovým autobusem z Hostomic 
ve 13.40 do Chodouně, návrat autobusem 
z Libomyšle ve 14.39, 14.58, 15.11, 15.47.
Těšíme se na vás!
■	 zveme vás do divadla na erbenův 
Žebrák
STP v Hostomicích Vás zve na úspěšnou 
veselohru Famílie aneb Potichu to ne- 
umím, jsem vášnivej do divadla v Žebráku. 
Představení se koná v sobotu 10. prosince 
2011 od 18 hodin. Smluvní autobus bude 
odjíždět od základní školy v 17 hodin. 
Vstupenky budou k dostání v papírnictví  
u školy (člen zaplatí 70,- Kč, nečlen  
100,- Kč včetně dopravy).
■	 SK Hostomice hledá správce spor-
tovního areálu. Informace na telefonech: 
777 789 214, 607 564 560.
■	 Opět začínáme s aerobikem a bo- 
dyformingem! Pokud máte zájem, těšíme 
se na vás každou středu od 18 do 19 ho-
din v tělocvičně ZŠ (už od 14.9.). Podložky  
s sebou. Jana & Jana

POděkOvání
■	 SK Hostomice děkuje všem občanům 
za trpělivost a toleranci s průběhem 
rockových koncertů. 

■	 Sdružení dobrovolných hasičů v Běš- 
tíně děkuje Obecnímu úřadu Běštín  
a všem sponzorům, kteří poskytli finanční 
nebo věcný dar na konání Hasičského 
odpoledne v Běštíně. Tyto dary výrazně 
pomohly ke zdárnému průběhu této akce.  
Děkujeme také všem, kteří se Hasičského 
odpoledne zúčastnili. Za SDH Běštín  
starosta SDH Roman Králík. 
(Redakce se omlouvá, že z technických  
důvodů toto poděkování nevyšlo již v záři- 
jovém vydání.)

vzPOmínka
■	 Dne 2. 10. 2011 by se dožil 100 let pan 
František Beránek z Hostomic. 

Za tichou vzpomínku děkují syn Václav  
s rodinou a dcera Anna s rodinou

■	 Dne 20. října uplynou čtyři smutné 
roky, kdy nás navždy opustil pan František 
Brůžek. 

Za tichou vzpomínku děkují manželka,  
děti s rodinami a sestra s rodinou.

■	 Dne 8. října uplyne 9 let od chvíle,  
kdy nás opustil pan Miloslav Kubrycht. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Kubrychtova
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klub beTlém
Téma měsíce: Podzim už klepe.

rodinné centrum - Dětský koutek a po-
sezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
RC je otevřeno v pondělí a ve středu  
od 9.00 do 18.00 hod., v úterý od 13.00  
do 16.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00 do 
13.00 hod. Přijďte posedět a pohovořit si  
s ostatními maminkami u kávy a čaje  
v příjemném prostředí klubu. Na děti  
čeká mnoho kamarádů, her a hraček.

Poradenství a sociální služby - Bezplatná 
pomoc v jednání s úřady. Pomůžeme vám 
vyhledat jednoduché a věcné informace 
nebo adresy poskytovatelů služeb, vypl-
nit formuláře, sestavit úřední dokumenty.  
Poskytneme rady a doporučení, zpro- 
středkujeme konzultace se specialisty.  
Doprovodíme vás na úřady a pomůžeme 
vám s nimi jednat.

aktivity pro děti a rodiče:

■	 pondělí, 10.00-11.00 hod. 
zpívánky, tanečky a cvičení  
pro nejmenší 
Bezplatné.

■	 pondělí, 15.00-16.30 hod. 
Lovecké střelectví pro starší děti 
30 Kč/lekce.

■	 úterý, 14.00-15.00, 16.00-17.00 hod. 
Keramika pro děti i rodiče 
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.

■	 úterý, 16.00-17.00 hod. 
dovedné ručičky  
pro předškoláky 6-10 let 
50 Kč/lekce.

■	 středa, 9.00-10.00 hod. 
Výtvarná dílna pro rodiče i děti 
Příspěvek na materiál 20-30 Kč.

■	 středa, 10.00-10.45 hod. 
náboženství pro nejmenší 
Bezplatné.

■	 středa, 13.00-13.45 hod. 
náboženství pro první stupeň zŠ 
Bezplatné.

■	 středa, 14.00-14.45 hod. 
náboženství pro druhý stupeň zŠ 
Bezplatné.

■	 středa, 17.00-18.00 hod. 
Břišní tance 
30 Kč/lekce.

■	 středa, 18.00-19.00 hod. 
Břišní tance pro dospělé 
30 Kč/lekce.

■	 čtvrtek, 16.00-17.00 hod. 
dovedné ručičky pro děti i dospělé 
50 Kč/lekce.

■	 čtvrtek, 17.00-18.15 hod. 
zumba pro starší děvčata a dospělé 
30 Kč/lekce.

■	 čtvrtek, 19.00 hod. 
Muzicírování pro mladé i starší 
Hrajeme na kytaru, flétnu, bubínek  
a zpíváme.

■	 pátek, 13.00-17.00 hod. 
Výuka hry na hudební nástroje, kytara, 
baskytara, flétna, klávesy, bicí 
2500 Kč/rok.

Program:

■	 3.10. pondělí, 17.00 hod. 
 Přednáška aleny weberové 
 Specifické poruchy učení, diagnostika,  
 typy, jak s dítětem pracovat, na co má  
 nárok ve škole.

■	 5.10. středa, 10.00-12.00 hod. 
 Programová porada 
 Přijďte i vy navrhnout, co by se vám  
 líbilo abychom zorganizovali  
 a uskutečnili.

■	 8.10 sobota, 14.00-18.00 hod. 
 rytířské hry 
 Akce pro celou rodinu před farou  
 v Lochovicích. Rytířský turnaj,  
 soutěžní disciplíny pro děti,  
 občerstvení, tombola.

■	 12.10. středa, 10.00-12.00 hod. 
 Právní poradna 
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.

■	 17.10. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Květinové podzimní vazby  
 + podzimní dekorace

■	 19.10. středa, 9.30-18.00 hod. 
 Vyrábíme z kaštánků

■	 24.10. pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Vycházka do podzimního lesa,  
 návštěva bažantů

■	 26.10. středa, 14.00-17.00 hod. 
 drakiáda

■	 31.10. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Vyrábíme lampiónky, dekorační  
 dráčky, podzimní dekorace

■	 9.11. středa, 16.00-18.00 hod. 
 Slavnost světel 
 Svatomartinský průvod - hledání  
 pokladu.

Benefiční obchod BeO: koupí předmětů 
a výrobků klientů pomáháte realizovat 
projekty Farní Charity Beroun.
Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba: 
Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.

zubní POHOTOvOST
Říjen 2011

■	 1. a 2. MUDr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672

■	 8. a 9. MUDr. Dagmar Vrbová 
 Beroun, tel. 311 624 375

■	 15. a 16. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119

■	 22. a 23. MUDr. Marie Zímová 
 Hostomice, tel. 311 583 140

■	 28. MUDr. Marie Veselá 
 Hudlice, tel. 311 697 659

■	 29. a 30. MUDr. Helena Brotánková 
 Hořovice, tel. 311 513 453

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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