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Fotbalového kempu se zúčastnily děti 
ze všech fotbalových kategorií: počína- 
je hostomickou fotbalovou školičkou 
přes mladší a starší přípravku až po 
mladší žáky. Děti byly rozděleny do tří 
věkových skupin a dle jejich věku jim 
byl na celý týden připraven program, 
a to nejen fotbalový. Každý den jsme 
absolvovali dopolední a odpolední 
tréninkovou fázi zaměřenou na pohyb 
a práci s míčem. Během poledního 
klidu pro nás byly připraveny lehčí 
odpočinkové aktivity jako přednáška  
o zdravovědě, hry typu jak žijí nevi- 
domí, netradiční olympiáda a na po- 
slední den „stopovačka“ v lesích blízko 

Hostomic. Celý týden panovalo krásné 
slunečné počasí. A protože sluníčko 
občas pálilo opravdu hodně, zařadili 
jsme narychlo do programu i vodní 
skluzavku, kterou se podařilo zajistit  
během pár minut a děti se tak v tom- 
to parném počasí mohly příjemně 
osvěžit. Skluzavka tak rázem patřila  
k nejoblíbenějším aktivitám.
Během kempu odehráli naši mladší 
žáci a starší přípravka přátelská utkání 
proti týmu Cábelíci Králův Dvůr a mu- 
síme říct, že více než obstojně. 
Vynikající obědy nám připravovaly ku- 
chařky z místní školní jídelny a my jim 
vždy poděkovali hurónským pokřikem. 

Na poslední srpnový týden připravil SK Hostomice pro všechny holky  
a kluky historicky první příměstský fotbalový kemp. Celá akce probíhala  
na hostomickém fotbalovém hřišti a pro její uskutečnění nám pomohla  
i podpora v podobě dotace z grantu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), kterou zajistil výbor SK Hostomice v čele s předsedou klubu 
panem Štylerem. Největší kus v organizaci celého kempu si vzal na starosti 
trenér mládeže pan radek Hadraba.

První Příměstský fotbalový  
tábor v HostomicícH

D ámy,  j e š tě  j e dnou děkuj eme! 
Samozřejmostí byly také dopolední 
a odpolední svačiny, které zajištovaly 
maminky dětí jako pomocné dobro- 
volnice.
Kemp se vydařil na výbornou a až na 
malé odřeniny či puchýře jsme neřešili 
žádný zdravotní problém. Všechny  
děti byly spokojené, a to je pro orga- 
nizátory největší poděkování a také 
obrovská motivace do dalšího roku. 
Veškeré fotky z kempu naleznete na 
našem webu www.skhostomice.cz
Děkujeme všem dobrovolníkům z řad 
SK Hostomice a TJ Slovan Lochovi- 
ce za pomoc a již se těšíme na další 
ročník!
Využijte našeho náboru 20. září 2019  
od 17 hodin na místním fotbalovém  
hřišti a přijďte se podívat se svými 
dětmi. Uvítáme každé dítě ročníku 
2011-2015. Těšíme se na vás!

-sk hostomice-



2 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u NáS děje

výlet na lounsko
V polovině července se 86 členů a příznivců STP v Hostomicích vydalo dvěma 
autobusy na celodenní výlet na Lounsko. 
První zastávka byla v Panenském Týnci u nedostavěného gotického chrámu  
Panny Marie, opředeného mnoha záhadami. Nachází se tu turisty vyhledávané 
magické místo, protože chrám prý stojí na silné léčivé pozitivní zóně ve tvaru 
kříže, a tak přináší optimismus, radost ze života. 
Poté jsme se vydali do městečka Peruc, které je známé z pověsti Oldřich a Božena. 
Mohli jsme si tu prohlédnout Boženinu studánku, Oldřichův dub a především  
Muzeum české vesnice.
Odpoledne jsme navštívili zámek v Libochovicích a Mšené - lázně.

Výbor STP Hostomice

Prázdninové setkání v bezdědicícH
V polovině srpna se sešli členové STP Hostomice na hřišti Marakana v Bezdědicích k přátelskému posezení.  
Zazpívali si s Jirkou Ryskou  a popovídali si. Děkujeme členům Marakana Bezdědice za přípravu pohoštění  
a za poskytnutí technického zázemí. Výbor STP

informace Pro občany
■ Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne 23.9.2019 od 18 hodin v Radouši.

■ V Městské knihovně v Hostomicích je možné zakoupit pohlednice  
s motivy starých Hostomic. Jedna pohlednice je v hodnotě 10,- Kč
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Hasiči o PrázdninácH
Během letních prázdnin hasiči z HOSTOMIC nezaháleli, zúčastnili jsme  
se celkem dvou soutěží.
První soutěž proběhla v Běštíně, kde jsme zabojovali v kategorii mužů  
se smíšeným týmem, umístili jsme se na 4. místě. Další soutěž byla na Lhotce,  
z této akce jsme přivezli pohár v kategorii dětí 1. a 4. místo. Ženy i muži  
obsadili místo třetí. 
Tímto děkujeme SDH Běštín a SDH Lhotka za příjemnou atmosféru na obou 
akcích. Budeme se těšit na příští rok.

3. ročník  
o pohár starosty
Sbor dobrovolných hasičů již po- 
třetí pořádal soutěž v dovednostech 
v požárním sportu a to 31.8.2019. 
Soutěže se zúčastnilo v kategorii  
dětí 6 týmů, v kategorii žen 4 týmy  
a v kategorii můžů 7 týmů. 
Soutěž se skládala ze dvou částí, a to  
z požárního útoku a překážkové drá- 
hy, kde na soutěžící čekalo prolézání 
trubky, překonání kádě plné vody,  
běh s hasičským materiálem. Nechy- 
běla ani soutěž na doplnění pitného 
režimu. Firma Dobroty Kačena s.r.o. 
zajistila po celý den a večer výborné 
občerstvení a nápoje. Po skončení 
soutěže se o volnou zábavu postaral 
DJ Vena.
Toto odpoledne plné požárního spor- 
tu, dobré zábavy a setkání kamará- 
dů, sousedů a známých se zdařilo. 
Všem zúčastněným děkujeme. Záro- 
veň se tímto chceme velice omluvit  
návštěvníkům večerní zábavy za ne- 
vhodné chování skupinky zahranič- 
ních pracovníků, kteří svým chováním 
zapříčinili předčasné ukončení večerní 
zábavy. Děkujeme za pochopení. 
Chtěli bychom velice poděkovat městu 
Hostomice za podporu, panu Stiba- 
lovi ze Všeradic, hasičům ze Lhotky, 
Běštína a Tetína za materiální po- 
moc, SK Hostomice a všem ostatním, 
kteří nás svojí návštěvou podpořili. 

SDH Hostomice

Prodloužený víkend 
na berounce
Po dětském soustředění si pár členů  
a přátel sboru včetně tří dětí z kroužku 
mladých hasičů vyjelo na prodloužený 
víkend na „vodu“. 
Nalodili jsme se v pátek ráno v Chrástu  
a naše cesta po krásné řece Berounce 
končila v neděli na Zvíkovci. Nádherný 
víkend plný zážitků a legrace jsme si 
opravdu užili a během cesty jsme čerpali 
novou energii na pořádání dalších akcí, 
které již v tuto chvíli pro všechny občany  
a veřejnost připravujeme.
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Hned toho dne večer po večerce byly 
již všechny děti ve stanech a některé  
již spaly. Mnozí z nás se doslechli  
z úst vedoucích, že další den nás čeká 
pochod o vzdálenosti až dlouhých 12 
km. S touto odpornou zprávou větši- 
na z nás usínala ve stresu a v naději,  
že to byl jen sen, ale nebyl.
Dalšího rána po budíčku, vydařené 
rozcvičce a snídani jsme se dozvěděli, 
že naše tajná informace, která nám ani 
neměla být sdělena, je pravdivá - trasa 
pochodu bude dlouhá více než 12 km,  
a tak jsme vyrazili. Po pár metrech  
cesty nám bylo jasné, že již tradičně 
v neděli ráno povede naše cesta na 
hrad Valdek, ale nikomu nebylo jasné 
co bude dál. Již v Neřežíně se nám 
podařilo zabloudit, což ovšem nebylo 
nic neočekávaného, ale díky poctivým 
táborníkům, kteří si zapisovali jejich  

cestu, zejména čísla trafostanic a sloupů  
el. vedení jsme věděli, jak trefit zpátky 
na plánovanou trasu. Ale pozor! Proč  
si to dělat lehké, když to jde dělat 
složitě. A tak po cestě přes bažiny, 
močály a dva potoky jsme konečně 
dorazili na cestu k Valdeku, po které 
bychom šli od samého začátku, kdyby- 
chom nezabloudili.
U hradu Valdek na rozcestí již na nás 
čekali dva zkušení a proškolení vedoucí 
a my jsme si pomocí buzoly museli  
najít cestu dál, všem se podařilo a tak  
nikdo nezabloudil, zatím. Vyrazili jsme 
po týmech v patnáctiminutovém od- 
stupu směrem „někam“ a po cca dvou 
kilometrech cesty jsme viděli náhod- 
nou šipku, tak jsme zahnuli a poštěstilo 
se - dorazili jsme na stanoviště zdra- 
vovědy, kde nejmenovaný odborník 
na první pomoc seděl poklidně na své 

rybářské židli a bedlivě kontroloval 
tým, který vyšel před naším týmem, 
po jejich odchodu jsme zavázali kole- 
no a raněného odnesli a vyrazili jsme 
směrem jako skupina před námi, 
ačkoliv jsme si směr určili buzolou, tak 
předešlému týmu jsme důvěřovali více. 
Další stanoviště nám dosud nebylo 
objasněno, protože nejmenovaný člen 
technické čety s paní zdravotnicí na 
místě nebyli, potom co jsme vyhlásili 
celostátní pátrání přiběhl posel z týmu 
co šel před námi a dostihl nás tým co 
šel po nás a po společné poradě jsme 
usoudili, že se vypravíme dál společně. 
Pokračovali jsme na jistou skálu zva- 
nou Jindřichova, vrchol už byl skoro  
na dosah ruky, když zazvonil telefon 
a volal ztracený vedoucí, že se našel, 
vyskytl se na špatné pozici (špatně pro- 
školený personál) a proto odjel směr 
tábor.

tábor 2019
dostal jsem za úkol shrnout hasičské soustředění, které se uskutečnilo již potřetí a to tradičně v Mrtníku  
u Komárova. První den jsme jako vždy zahájili tím, že byl veleslavnostní nástup, při kterém nám bylo  
oznámeno, za jaký tým budeme letos po celý týden bojovat a kdo ten tým povede. Bohužel uprostřed nástupu 
se přihnala bouřka a tak tradiční nástup proběhl netradičně v jídelně. Po nástupu následovala tradiční večeře 
a po tradiční večeři nás čekalo netradiční letní kino jako náhrada za zahajovací táborák.



Na skále jsme se vyfotografovali a po- 
kračovali zpět do tábora, kde jsme měli 
zasloužený odpočinek, pozdní oběd, 
pozdní polední klid a pozdní večeři,  
po které následovala vysněná vodní 
skluzavka! Pak jsme spokojeně šli  
spát s dobrým pocitem, že jsme skvělí 
turisté.
Dalšího dne ráno jsme se dozvěděli, 
že nás čeká výlet do nedalekého ma- 
lebného městečka zvaného Hořovice, 
kde nám byly představeny dvě sanitky 
ZZS a následně jsme se autobusem do- 
pravili do Komárova, kde nám hasiči 
ukázali jejich novou hasičárnu a jejich 
nádherné vybavení, o kterém se nám 
může jen zdát.
V úterý večer začaly noční hlídky, při 
kterých účastníci soustředění dokazo- 
vali jejich nebojácnost. Jejich úkol zněl 
jasně - bránit tábor v případě nutnosti 
i vlastním tělem. Jako první hlídali 
nejmenší táborníci, po nich následo- 
vali specialisté na noční hlídání a od 
půlnoci hlídali ti nejodvážnější jedin- 
ci, troufnu si říci, že odvážnější než  
vedoucí. Nejmenovaní jedinci usínali 
za pochodu, takže šli předčasně spát.
Hlídky byly po šestičlenných týmech 
na den a hodinové hlídky byly tvořeny 
dvěma odvážlivci. Celkem jsme uhlí- 
dali tři noci, ale po ukončení hlídky 
třetím týmem v jednu hodinu byla 
odcizena střecha od stanu jednomu 
z umývačů WC, ovšem tento jedinec 
spal dále a noc bez střechy ho nevy- 
vedla z míry...
Po celý zbytek tábora jsme hráli velice 
přínosné a vzdělávací hry a prováděli 
jsme zajímavé aktivity od vodních 
her a jistého famfrpálu až po lanovou  

dráhu nebo střelbu ze vzduchovky,  
ve čtvrtek večer měla být tradičně sou- 
těž „Největší talent Mrtníka“, na kterou  
týmy pečlivě trénovaly celou středu  
a skoro celý čtvrtek, ale kvůli nepříz- 
nivému počasí se tato akce přesunula 
na páteční večer, díky tomu měla 
družstva více času na trénování.
Páteční večer se velice vydařil, diváci  
mohli vidět skoro všechno jako napří- 
klad zdivočelé slepice, tancující žížalu, 
Mc Kačer Donald, ukázku z Pomády 
a tancující dívku na fofrklackách  
(čili berlích), myslím si, že to byl velice 
přínosný večer pro nás pro všechny, 
večer jsme ukončili diskotékou. 
V sobotu ráno již v časných hodinách 
se rozhodli rodiče přijet pro své ra- 
tolesti a potom co tak učinili všichni, 
byl tábor opět prázdný a připravený  
na nájezd dalších táborníků. 
Tímto bych chtěl poděkovat celému 
týmu SDH, celé kuchyni za výborná 
jídla, která nám zpestřila pobyt, podě- 
kování patří také obětavým rodičům 
a prarodičům za napečené dobroty, 
které všem dětem velice zachutnaly, 
celé technické četě za večerní dlouhé 
topení v koupelně a za perfektní ser- 
vis, dále také hlavním a oddílovým 
vedoucím za super hry a program  
a samozřejmě největší poděkování si 
zaslouží všichni táborníci, bez kterých 
by tábor nebyl. A tímto bych se chtěl 
rozloučit a doufám, že tábor proběhne 
zas příští rok, protože lepší tábor bych 
jinde nenašel!
#sdhhostomicecrew

Autor si přeje zůstat anonymní
(člen dětského týmu  

Hostomických hadic)
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branně sPortovní den 
v bezdědicícH  
(peer akce 9. tříd) 
V pátek 21.6.2019 se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ  
P. Lisého sportovní soutěže s brannými prvky v Bez- 
dědicích na cestě od hřiště k lesu.
Děti soutěžily v trojicích a plnily úkoly, které pro ně 
zajišťovali deváťáci - hod na cíl, prolézání mezi lany, 

kopání do branky, přenos raněných, zdolávání překážky, 
skládání puzzle, poznávání rostlin a zvířat aj. Poblíž 
startu si děti opékaly uzeninu nad ohýnkem, zahrály si 
vybíjenou, kopanou, hrály různé hry.
Deváťáci jednali s mladšími spolužáky rozumně. 
Dohlíželi na jejich bezpečnost, hodnotili plnění jedno- 
tlivých úkolů. Patří jim poděkování.
Děkujeme i sdružení Marakana Bezdědice za poskyt- 
nutí areálu a paní Ernigerové za zmrzlinu pro děti.

Mgr. Jiřina Kordulová a Mgr. Milan Krampera
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aktivity sk Hostomice

máťa cup 2019
V sobotu 22. června 2019 proběhl 2. ročník netradičního turnaje v malé 
kopané s názvem Máťa Cup. Turnaj byl určen převážně pro hráčky  
a hráče starší a mladší přípravky, ale svá zastoupení měly i kategorie 
mladších žáků a dokonce i naší miniškoličky. Tento rok jsme se přesunuli 
do areálu SK Hostomice, kde na nás čekalo krásně připravené hřiště.

revival ac/dc  
roztančil výstaviště
Druhou červencovou sobotu zavítal do Hostomic jeden  
z nejlepších revivalů světoznámé rockové skupiny AC/DC  
- Špejbls Helprs. SK Hostomice se jako už každoročně 
postaral o organizaci celé akce, která patří mezi největší 
kulturní události v našem městě. 
Již od pátku se početný tým dobrovolníků staral o přípravu 
a posléze o poklidný průběh koncertu včetně nedělního 
úklidu celého výstaviště. Za to jim SK Hostomice mno- 
hokrát děkuje!
Akce se i přes ne úplně příznivé počasí vyvedla na výbornou 
a hojně zaplněné výstaviště mohlo zaslechnout světoznámé 
hity typu Higway to Hell nebo Thunderstruck. Všichni 
zúčastnění si po koncertu spokojeně odnášeli zážitek z hud-
by „světoznámé rockové hvězdy“. Výtěžek z akce bude použit  
na rozvoj hostomického fotbalu. -ludek-

Do Hostomic se opět sjely týmy se 
zvučnými jmény jako Real Madrid  
a Juventus Turín, které byly doplněny 
dalšími: Totíci, Holky z Hostomic  
a 1. HKS Fotbal.
Hrálo se systémem každý s každým  
a hrací doba trvala 12 minut. Bohu- 
žel nám nepřálo počasí a s výjimkou  
posledních desítek minut nám celý 
turnaj propršel. Nicméně nikdo  
z hráčů nechtěl odejít a všichni če- 
kali a těšili se na zápasy, které pak 
odehráli většinou za deště. 
Turnaj byl navíc doplněn soutěžemi 
typu fotbalové střelnice a nožičkové 
výzvy. Po celé odpoledne jsme mohli 
vidět skvělé výkony a krásný fotbal  
ve stylu fair play.
Všichni účastníci turnaje obdrželi 
drobné ceny a odcházeli spokojeně 
domů. Turnaj nakonec ovládl tým  
s názvem Totíci, který navázal na ví- 
tězství z minulého ročníku a dělí ho 
tak pouze jedno vítězství od získání 
putovního poháru.
Děkujeme všem dobrovolníkům za 
pomoc a již se těšíme na další ročník!
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oHlédnutí za Prázdninami v bezdědicícH
léto jsme v bezdědicích opět prožili poměrně aktivně. třikrát týdně se hrál volejbal, 
každý pátek nohejbal a každou neděli jsme se scházeli na fotbal společně s dětmi. 
kromě těchto činností jsme ale uspořádali i další akce.

Úprava dětského hřiště
V sobotu 13.7. jsme společnými silami zkrášlili dětské hřiště  
na návsi. Byly vyměněny klády tvořící jeho obrys a geotextilie  
a později na ni zaměstnanci obce navezli nový písek. V srpnu byly 
jednotlivé hrací prvky také nově natřeny.

7. memoriál Pepy vočka
O týden později - 20. července - se konal tradiční nohejbalový turnaj. Letos byla účast opravdu hojná.  
Soupeřilo 11 týmů, a proto se turnaj protáhl až do večerních hodin. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení a všichni 
hráči si odnesli nějakou cenu.
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Prakiáda
Poslední událostí letošních prázdnin se stala 
prakiáda, letos konaná potřetí. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích - děti, muži a ženy. O soutěžení 
byl velký zájem, opět i díky příznivému počasí.
S koncem léta naše společná setkání nekončí, 
i na podzim chystáme řadu akcí, o kterých 
budeme čtenáře rádi informovat.

Za FC Marakana Bezdědice Jana Císařová
Foto: Jana Čabounová, Radek Řezníček,  

Michal Čermák

Posvícenské setkání
17. srpna ožila náves oblíbeným posvícenským setkáním 
pod lípou. Počasí nám přálo, každý přispěl dobrotami,  
a tak není divu, že dospělých i dětí dorazilo velké množství. 
Nezřídka se stane, že se pobavit přijdou i náhodní kolem- 
jedoucí, kteří jsou překvapeni, jak to v tak malé vesničce žije.
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INzerCe / SPOLeČeNSKá ruBrIKa

oznámení
■ Procházka lesem
Výbor STP v Hostomicích vás zve na  
procházku lesem z Klínku do Hostomic 
(asi 4 km), případně do Běštína (max. 2 km). 
Vycházka se uskuteční ve čtvrtek 12. září 
2019. Odjezd autobusem z Hostomic  
ve 13.25 na Klínek, zpět lze jet z Běštína  
v 15.20. Těšíme se na hojnou účast.
■ divadelní představení v Žebráku
STP v Hostomicích zve své členy a příznivce 
do divadla v Žebráku. Představení Chodí 
pešek okolo se koná v sobotu 30.11.2019 
od 18.00 hodin.
Smluvní autobus bude odjíždět v 17.00  
hodin od základní školy. Přihlásit se mů- 
žete v drogérii u paní Šebkové. Člen a dítě 
zaplatí 50,- Kč, nečlen 100,- Kč.

vzPomínky
■ Dne 5.8.2019 
jsme si připomněli 
100. výročí narození 
naší matky, babičky 
a prababičky paní 
Marie Veselé. Kdo 
jste ji znali, vzpo- 
meňte s námi. 

Rodiny Veselých,  
Motlova, Svobodova  

a Králova
■ Dne 5. srpna 2019 uplynulo dvacet let, 
co nás navždy opustila naše maminka a 
babička, paní anna Šosová z Hostomic 79. 

Stále vzpomíná syn Václav s rodinou
■ Čas plyne, 
vzpomínky zůstavají.
Dne 10. října 2019 
vzpomeneme nedo- 
žitých 100 let pana 
Václava albertýna.
Za tichou vzpomínku  
děkují manželka Věra,  

rodiny Kubištových  
a Albertýnových

zubní PoHotovost
září 2019
■ 14. a 15. Dr. Josef Aušteda 
 Broumy 73 
 tel. 311 585 165
■ 21. a 22. Dr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, Havlíčkova 20 
 tel. 311 611 241
■ 28. a 29. Dr. Jana Besserová 
 Beroun, Mládeže 1102 
 tel. 311 625 765

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

Městská knihovna Hostomice

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí	 9	-	12	a	13	-	17	hod.
středa	 9	-	11	a	13	-	17	hod.
pátek	 9	-	12	a	13	-	15	hod.

Tel: 311 584 116
knih.hostomice@seznam.cz
www.knihovnahostomice.cz

Internet je přístupný  
v otevírací době.

Kopírování	ani	tisk	dokumentů	
neprovádíme.


