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soutěžních návrhů

vernisáž se uskuteční  
2. srpna 2012 od 16.00 hodin  
v prostorách měú hostomice 

soutěžní návrhy budou vystaveny  
do konce srpna 2012  
v chodbě měú hostomice,  
která je v úřední dny  
volně přístupná

vyhlašovatel město hostomice
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Průběžná zpráva 
o hostomických 
investicích
Právě probíhá dokončení poslední části 
výstavby vodovodu a kanalizace v Ho- 
stomicích. Jedná se o konečnou úpravu 
povrchů místních komunikací – ulic 
„K Zátoru“, „Kopeček“ a „Polní“. Zcela  
z prostředků města jsme financovali 
opravu ulice „V koutech“. Zde jsme 
využili skutečnost, že firma Strabag 
byla na místě, a nemuseli jsme tak 
platit dovoz a odvoz techniky. Poučeni 
minulými opravami místních komuni- 
kací jsme si tentokrát najali investorský  
dozor na stavbě a je třeba konstato- 
vat, že se to velmi vyplatilo. A nejen 
finančně. Za město je tu prostě někdo, 
s kým dodavatel, správci sítí i občané 
mohou o stavbě jednat a to ne až když 
je hotovo a je obtížné něco měnit, ale 
v průběhu a s efektivním dopadem  
na podobu stavby. Funkci investorského 
dozoru za město velmi zodpovědně  
a kvalitně vykonával (ještě vykonává  
a snad i v budoucnu bude vykonávat)  
p. Karel Dvořák.
Konečně je podepsána smlouva o pro- 
jektu na revitalizaci hostomického 
náměstí. Dodavatelem je Studio Anar- 
chitekt s.r.o., které bylo vybráno v rám- 
ci „jednacího řízení bez uveřejnění“  
v návaznosti na architektonickou sou- 
těž. Projekční práce a hlavně přípravná 
jednání intenzivně probíhají a jejich 
průběžný výsledek zatím dává naději,  
že s první etapou budeme moci začít 
ještě letos. Z hlediska stavebně povolo- 
vacího bude nejobtížnější obnova, resp. 
vybudování nezbytné části dešťové 
kanalizace. Bude se jednat o úpravu 
chodníků a parkovacího pruhu při jižní 
(radniční) straně náměstí a prostoru 
před poštou a Jednotou.
V parku mezi poštou a kostelem 
pokračují úspěšně restaurátorské 
práce na obnově Mariánského sloupu.  
Je hotový celý podstavec i sloup a do- 
končuje se samotná panna Marie. 
Tato bude nově vytesána z kamene 
a je předpoklad, že bude instalována 
v průběhu července t.r. Městu tedy 
zůstane původní socha Madony – již 
hodně omšelá – a její pozdější kopie  
– betonová – v poněkud lepším stavu. 
Tyto sochy by měly být zakonzer- 
vovány tak, aby se dále nerozpadaly, 
a má-li někdo dobrý nápad na jejich 
důstojné umístění – bude vítán.

Ing.Vladimír Zachoval

Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, S. Kubišta,  
M. Ulrich
Omluveni: J. Mičan
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, V. Zachoval 
 Zapisovatel: M. Ulrich 
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, S. Kubišta 
 Hlasování: 6-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 6-0-0
c) Přijetí darů na pořádání dětského  
 dne od firem Moose & Partners,  
 s.r.o. ve výši 3.000,- Kč, Mecaplast  
 ve výši 1.500,- Kč a drobné dary  
 v celkové výši 10.700,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 3/2012. 
 Hlasování: 6-0-0
e) Pronájem 1 ks kontejneru na plast  
 navíc, od firmy Rumpold, s.r.o. 
 Hlasování: 6-0-0
f) Odkup pozemku parc. č. 383/2,  
 k.ú. Hostomice pod Brdy za cenu  
 do 100,-/m2. Hlasování: 6-0-0
g) Závěrečný účet za rok 2011,  
 vč. projednání a schválení  
 zprávy o výsledku přezkoumání  
 hospodaření města, jejímž  

 závěrem je „Nebyly zjištěny chyby  
 a nedostatky“. Hlasování: 6-0-0
h) Poskytnutí daru MO Rybářského  
 svazu ve výši 991,- Kč na pořádání  
 dětských rybářských závodů. 
 Hlasování: 6-0-0
i) Změnu směrnice města o zadávání  
 veřejných zakázek, ve znění, které  
 je přílohou tohoto usnesení. 
 Hlasování: 6-0-0
j) Příspěvek ŠJ Hostomice na nákup  
 nové myčky ve výši 34.980,- Kč  
 bez DPH, což odpovídá 60%  
 celkových nákladů na její pořízení. 
 Hlasování: 6-0-0
k) Schvaluje pořízení dokumentace  
 pro stavební řízení na rekonstrukci  
 náměstí pro celé řešené území  
 najednou. Hlasování: 6-0-0

2. Odkládá:
a) Prodej pozemku parc. č. 1113/6,  
 k.ú. Hostomice pod Brdy  
 pro nejasnosti v žádosti. 
 Hlasování: 6-0-0

3. Bere na vědomí:
a) Informaci o průběhu urbanistické  
 soutěže na územní plán města  
 Hostomice.
b) Informaci o odpovědi Ing. Škardovi  
 ve věci využití předkupního práva  
 na hájovnu Zátor.
c) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 6-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 6/2012 KOnanÉHO 21. ČerVna 2012 
Od 18.00 HOdIn V zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Městský úřad informuje
■ nevznikne-li úřední potřeba, uskuteční se veřejné zasedání až v září.

■ V červenci nebude na Městském úřadě v Hostomicích pracovní sobota.

■ Město Hostomice v minulých dnech zpracovalo a vydalo  
Povodňový plán města Hostomice. Povodňový plán je k dispozici  

na internetových stránkách města, případně je do něj možné nahlédnout  
na MěÚ Hostomice. Důrazně doporučujeme všem občanům,  

aby se s povodňovým plánem města důkladně seznámili.
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Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: soutěž), 
nebo ji přineste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční  
radě výherce, který (kteří) obdrží publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V červnovém čísle jsme otiskli pohled  
na náves v Radouši. 
Vylosovanými výherci jsou: Pavel Cacín  
z Radouše, Sylva Kériová z Máslovic,  
paní Pellerová z Radouše a Martin Neuge- 
bauer z Hostomic. Gratulujeme! Knihy 
jsou k vyzvednutí u pana starosty.
prázdninová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 31.8.2012 včetně.

SOUTĚŽTE S HOSTOMICKÝMI LISTY!

Ideová soutěž pro výběr zpracovatele  
územního plánu města Hostomice
Město Hostomice potřebuje z legislativních důvodů pořídit 
nový územní plán města (pokud by město do 31.12.2015 
neuvedlo současný plán do souladu s novým stavebním 
zákonem, pozbyl by územní plán města platnost). Zastu- 
pitelé se proto usnesli pořídit nový územní plán a vybrat 
jeho zpracovatele. Pro jeho výběr dává zákon o zadávání 
veřejných zakázek k dispozici pouze dvě možnosti, a to:
1) klasickou obchodní soutěž – kde je téměř jediným  
 kritériem cena
2) urbanistickou soutěž – kde je možno vybrat kvalitu  
 za rozumnou cenu
Po zvážení  všech výhod a nevýhod se zastupitelé rozhod-
li, že se budeme ubírat cestou druhou, tedy že vypíšeme  
urbanistickou soutěž. 
Dne 29.2.2012 tedy město Hostomice vypsalo urbanistickou  
ideovou soutěž pro výběr zpracovatele územního plánu 
města Hostomice. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů 
byl do 18.6.2012. Do tohoto data bylo Městu doručeno  
10 soutěžních návrhů. Porota ve složení: doc. Ing. arch.  
Jan Jehlík, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. a Vít Šťáhlavský 
(náhradníci: Ing. Antonín Žižkovský, MgA. Monika 
Immrová) k hodnocení doručených soutěžních návrhů 
zasedla 20.12.2012.
Soutěž se opět (stejně jako v případě architektonické sou- 
těže na Tyršovo náměstí) ukázala velmi přínosná, neboť 
ukázala mnoho různých pohledů na možný urbanistický 
vývoj města naráz. Většina došlých návrhů byla velmi 

kvalitně zpracovaná, ale přesto některé návrhy lépe pocho- 
pily problémy, potřeby a charakter města. Porota mezi 
návrhy, v pozdních večerních hodinách, vybrala tři návrhy, 
které ocenila 1. a dvakrát 2.-3. místem a jeden návrh 
odměnila za pozoruhodné řešení.
Mezi autory, porotou vybraných, 3 nejlepších návrhů, se bě- 
hem měsíce srpna uskuteční jednací řízení bez uveřejnění, 
ve kterém tito autoři předloží své cenové nabídky na zpra- 
cování územního plánu a osobně svůj návrh odprezentují. 
Z tohoto jednání pak vyjde vítěz, který pro město zpracuje 
územní plán.
Dne 2.8.2012 od 16.00 hod. v prostorách MěÚ Hostomice 
proběhne vernisáž výstavy soutěžních návrhů. Výstava 
pak potrvá do konce srpna 2012 – soutěžní návrhy budou 
vystaveny v chodbě MěÚ Hostomice, která je v úřední dny 
volně přístupná.
důležité upozornění: 
Veškeré došlé návrhy územního plánu (vč. vítězných)  
nejsou konceptem územního plánu – jedná se pouze  
o ideu územního plánu, která slouží pouze k posouzení 
jejího autora, jak dokáže pracovat s územím města Hosto- 
mice – zda pochopil jeho přednosti, problémy, jak propo- 
juje zástavbu s krajinou, jak řeší dopravu, apod. Navržené 
plochy k zástavbě v těchto ideích nejsou nijak závazné  
a vyjadřují spíše autorův náhled na Hostomice. Po výběru 
zhotovitele plánu se samozřejmě z jeho návrhu koncepčně 
vyjde, ale konečné řešení bude záležet na požadavcích  
města a všech dotčených orgánů.
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SMĚrnICE K zaKázKáM MaLéHO rOzSaHU
Ti z hostomických občanů, kteří 
se alespoň částečně zajímají o dění  
v zastupitelstvu, patrně zaregistro- 
vali, že byl schválen dokument  
s názvem (pro někoho možná nic 
neříkajícím) „Směrnice o veřejných 
zakázkách malého rozsahu podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.“ 
Protože tento dokument považuji 
za poměrně důležitý, zkusím dát  
k němu alespoň stručný vysvětlu- 
jící komentář.
Pokaždé, pokud si chceme něco 
koupit, lhostejno zda zboží (pečivo, 
mobilní telefon, nábytek), služby 
(nový účes u kadeřníka, kurz  
anglického jazyka, ale rovněž např.  
dodávku elektrické energie či ply- 
nu) či stavební práce (rekonstrukci  
bytového jádra), provedeme (často 
v podstatě nevědomě) jakési výbě- 
rové řízení, neboť naší snahou 
pochopitelně je dostat maximální 
možnou kvalitu (kterou je možné 
vyjádřit mnoha různými para- 
metry) při co nejmenším výdeji  
omezených zdrojů (nejčastěji fi- 
nančních prostředků). Přitom je 
zřejmé, že nakupujeme pouze tako- 
vé zboží, služby či stavební práce, 
které reálně potřebujeme. Zadávání 
zakázek ve veřejném sektoru se 
řídí v principu stejnými pravidly  
s tím, že tato pravidla musí být  
kodifikována. Na tomto místě je 
nutné poznamenat, že zatímco 
v případě chybného rozhodnutí 
při nakládání se soukromými 
prostředky se v podstatě stane 
pouze to, že člověk má na sebe zlost 
(a moudrý si z toho vezme poučení 
pro příště), v případě veřejných 
prostředků je situace jiná, neboť 
veřejné zakázky jsou kontrolovány 
různými subjekty a v obecné rovině 
řečeno jsou příslušné zodpovědné 

osoby pod dohledem daňových 
poplatníků, jejichž peníze spravují 
a utrácejí. 
Na první pohled by se tedy mohlo 
zdát, že prostředky ve veřejném  
sektoru jsou vynakládány v průmě- 
ru lépe než prostředky soukromé, 
avšak opak je pravdou. I to je jeden 
z důvodů, proč je zadávání zakázek 
upraveno podrobnou legislativou, 
v první řadě zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, který 
mimochodem doznal významnou 
novelizací od dubna tohoto roku 
řady změn. Tento zákon se vzta- 
huje na zakázky s předpokládanou 
hodnotou od 1 mil. Kč bez DPH 
v případě dodávek a služeb, v pří- 
padě stavebních prací od 3 mil. Kč  
bez DPH. Pro zakázky s nižší 
předpokládanou hodnotou (tzv. 
zakázky malého rozsahu) poté pro 
každého veřejného zadavatele (tedy  
i pro obce) platí, že musí na 
základě zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě 
dodržovat zásady hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynaklá- 
daných finančních prostředků. Co 
to v praxi znamená? Hospodárnost 
je nejsnáze pochopitelný princip, 
který říká, že nakupovat je možné 
pouze za ceny v místě a čase ob- 
vyklé (pokud tedy chci např. 
koupit tiskárnu typu XY, ujistím 
se, že v sousední prodejně elektro 
ji nepořídím o 2 000 Kč laciněji). 
Princip efektivnosti poté říká, že je 
potřeba maximalizovat poměr mezi 
náklady (ke kterým se nepočítají 
pouze vložené finanční prostředky, 
ale např. rovněž provozní náklady) 
a výstupy (pokud tedy vybírám, jaký 
typ tiskárny potřebuji, poměřím na 
straně jedné cenu, spotřebu toneru, 
předpokládané náklady na servis 
atd. a na straně druhé parametry, 

které od tiskárny očekávám - rych- 
lost tisku, počet nadstandardních 
funkcí atd.). Princip účelnosti poté 
říká, že veřejný zadavatel může 
kupovat pouze to, co nezbytně 
potřebuje (pokud tedy kupuji 
tiskárnu do kanceláře, kde se tiskne 
v průměru několik málo stránek 
za měsíc a je možnost tisknout 
v kanceláři sousední, nejedná se 
evidentně o příliš účelný nákup).
Všechny výše zmíněné principy  
jsou v rámci všech zakázek města 
Hostomice v maximální možné 
míře dodržovány, ale i tak je potře- 
ba, aby se stanovily jasné postupy, 
jak v případě jednotlivých kategorií 
zakázek malého rozsahu postu- 
povat. Rozdělení do jednotlivých 
kategorií podle předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky odlišuje 
zakázky málo významné od zaká- 
zek významnějších, u kterých je 
potřeba projednání v zastupitelstvu 
(pokud se např. kupuje balíček  
kávy pro potřeby městského úřadu, 
je evidentní, že se tak může dít 
přímým nákupem, pokud nakupu- 
jící přiměřeně posoudí výše zmí- 
něné principy; naopak u stavební 
zakázky s předpokládanou hodno- 
tou blížící se 3 mil. Kč bez DPH je 
jasné, že musí být prodiskutována 
v zastupitelstvu). U všech zakázek 
je nutné dodržovat zásady transpa- 
rentnosti, rovného zacházení a zá- 
kazu diskriminace potenciálních 
uchazečů, což jsou základní prin- 
cipy pro zadávání veřejných za- 
kázek. Přijatou směrnici je tedy 
třeba chápat jako nástroj, který  
zajistí, aby nikdo nemohl zpochyb- 
nit dodržování výše uvedených 
principů. Mgr. Michal Ulrich
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noc kostelů
V letošním roce se poprvé konala Noc kostelů v hořovické farnosti. V rámci 
této akce byl otevřen i kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích. Pro 
návštěvníky byl připraven bohatý program. Prohlídka interiéru kostela, 
přednáška o historii a významu bezdědické farnosti. Za doprovodu varhan  
a svitu svíček, které lemovaly chrámovou loď, měli přítomní možnost vstou- 
pit do prostor, které nejsou běžně přístupné.
Celý večer byl ukončen adorací a mší svatou, která byla sloužena za všechny 
obyvatele města Hostomice a přilehlých obcí. Největší pozornost vzbudila 
starobylá monstrance. 
Touto cestou bych rád poděkoval arcibiskupství pražskému za důvěru, kterou 
mi projevilo při zapůjčení tohoto vzácného skvostu. Vít Šťáhlavský

Po 200 letech  
opět v Bezdědicích
Podle historických pramenů byla 
monstrance darována samotným 
Karlem IV. Měla být zhotovena 
někdy okolo roku 1354. Až do roku 
1812 byla přechovávána ve svato- 
stánku v kostele v Bezdědicích. 
Tento úkryt opustila 1. ledna 
1812, kdy vyhořela farní budova 
v Bezdědicích. Kostelník Dvořák  
ji odnesl na magistrát do Hostomic.  
A od té doby se o ni bezdědická 
farnost a město Hostomice přely. 
Tento spor byl tak závažný, že byl 
předložen samotnému císaři Fer- 
dinandu V. Hostomičtí tvrdili, že 
ji vyplatili při mincovní reformě 
v roce 1810, ale to byla ještě  
v Bezdědicích. Jiné prameny uvádí, 
že ji prý koupili někde pod rukou. 
Původně měřila na výšku něco  
okolo jednoho metru, ale hosto- 
mičtí ji nechali předělat. Zmenšili 
ji a doplnili o pozlacené aplikace  
a sošky sv. Petra a sv. Pavla. V roce  
1891 byla zapůjčena na jubilejní 
výstavu do Prahy, kde představo- 
vala klenot gotiky.
Po 200 letech se opět vrátila do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Bezdědicích, i když jen na jednu 
noc. Vít ŠťáhlavskýFoto: Jiří Kadeřábek, Hostomice
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Městská knihovna Hostomice
Ve dnech 16.-27.7.2012 bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.  
Posledním půjčovním dnem je pátek 13.7.2012. Nezapomeňte si proto  
vyměnit nebo vrátit knihy. 
Otevírací doba: pondělí 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 
 středa  13.00-17.00 hod. 
 pátek 10.00-12.00, 13.00-15.00 hod.
V letošním roce přibylo do knihovny již 350 nových knih. Úplný seznam  
knih (katalog) naleznete na internetových stránkách knihovny na adrese:  
www.knihovnahostomice.cz.
Největším hitem jarních besed pro 1.-6. ! ročníky bylo leporelo se zvířátky  
Žabák Žbluňk (viz foto). A víte proč? Odpověď naleznete v tajence doplňo- 
vačky, kterou dětem posíláme na prázdniny.
Nádherné prázdniny a dovolenou vám všem přeje městská knihovna.

Má SMYSL  
SE MOdLIT ?
O modlitbě již každý člověk, ať chodící 
do kostela či nikoliv, slyšel. Otázkou 
ale je, zda víme, co modlitba znamená. 
Proč a kdy se můžeme modlit a hlavně 
jak se modlit. Odpovědi na tyto výše 
naznačené otázky bych rád vzal od 
konce. 
Tedy za prvé, jak se modlit. Ač je to 
vlastně velice jednoduché, připadá to  
lidem nějak prapodivně složité. Často  
ve své praxi slýchám odpověď: „Pane 
faráři, já ty modlitby neumím“  
a podobně. Ono je to vlastně trochu  
obráceně. Modlitba není nějaká nau- 
čená formule, obřad či básnička. Mod- 
litba je rozhovor. Rozhovor s někým 
blízkým, kdo má o nás zájem, kdo nám 
chce pomoci. Modlitba je rozhovor  
s Bohem. Měl by to tedy být rozhovor, 
jako když si povídáme s někým blízkým, 
prostě a jednoduše. A právě takovouto 
prostou, jednoduchou a upřímnou  
modlitbu, která je vlastně rozhovorem, 
Bůh vyslyší, neboť ta vychází z našeho 
srdce.
Modlitba tedy není vyjádřením toho, 
zdali něco známe a umíme. Zdali jsme 
teologicky či filosoficky vzdělaní. Mod- 
litba je výrazem vztahu. V dnešní době,  
kdy řada lidí nevidí důvod chodit  
do kostela, protože je třeba slova faráře  
či symbolika liturgie neoslovuje nebo  
se zdá nesrozumitelná, tak přesto věří  
v Boha. Právě tuto víru je možné 
vyjádřit jednoduchou modlitbou bez 
rituálů, modlitbou, která bude budovat  
vztah mezi člověkem a Bohem. A i když 
se nám nebude chtít mluvit, stačí se 
jen zklidnit a být zticha, protože právě 
ve chvíli, kdy naše rty utichnou, může 
začít Bůh hovořit k nám. Odpovědí  
na otázku, kdy se modlit, je: „Kdykoliv!“
Kdykoliv chceme či cítíme potřebu.  
Právě v období, kdy jsou prázdniny 
a dovolené, kdy se dostáváme více do 
přírody a máme trochu volného času, 
máme příležitost k modlitbě. Máme 
příležitost zkusit, jaký je vztah mezi 
člověkem a Bohem, tehdy zjistíme i proč.

Bc. Ivan Bařinka
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doplňovačka
1. Jméno chlapce z knihy běštínského  
 rodáka Františka Procházky
2. Příjmení spisovatele, který napsal  
 pohádku Zapomenutý čert
3. Zvíře, ze kterého se v pohádkách  
 sypou zlaťáky
4. Jméno sestry kněžny Libuše
5. Skřítek, který bydlí v rybníku Brčálník
6. Lesní víla jinak  
 (také předmět na umývání)
7. Vodník z pohádek Václava Čtvrtka  
 (také část oblečení Karkulky)
8. Kůň Horymíra
9. Princ z pohádky Boženy Němcové,  
 který nemluvil, ale jeho kůň ano
10. Křestní jméno malíře a spisovatele,  
 který napsal pohádku Kocour Mikeš
11. Syn Rumcajse
12. Kdo měl šaty v oříšku?
13. Jeden králík z klobouku
14. Český synek, který nejprve leží na peci  
 a nakonec se stane králem
15. Jeden známý brouk, který všude byl,  
 všechno zná, ale všechno poplete
16. Kdo napsal pohádku Jirka s kozou?
17. Kdo patří k Širokému a Bystrozrakému?
18. Kolik vlasů měl děd Vševěd?
19. Příjmení spisovatele, který napsal  
 pohádky o Rumcajsovi
20. Doplň slovo v názvu pohádky  
 O ..... Rybce
21. Příjmení spisovatele a malíře,  
 který napsal veršovanou pohádku  
 Polámal se mraveneček
22. Kdo patří k Brumdovi?
23. Autor Krtečka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Drazí čtenáři, 
prázdniny – čas pokoje od práce, zvláště od prací 
úředních a veřejných – čteme ve slovníku. Jeho  
opakem je chvat, honba, zejména spěch za plněním  
povinností, jež jsou přece neodkladné. A ony nejednou  
jsou, či přinejmenším se nám tak vemlouvavě jeví.  
Nápor povinností v letních měsících polevuje. Toto 
období s sebou přináší vydechnutí a uvolnění z celo- 
ročního koloběhu každodenních úkolů. Většinou si  
vybíráme dovolenou, abychom si odpočinuli a nabrali  

nové síly. Darovaný čas odpočinku nám otevírá  
bránu k lepšímu vnímání svých přátel a blízkých.  
Vytváří prostor, abychom své vztahy, pocity a postoje  
znovu uspořádali a oživili v sobě odhodlání dát  
svému jednání potřebný řád. Neměli bychom také  
zapomínat na bilanci svého dosavadního konání.  
Obnovená duchovní, duševní i tělesná svěžest nás může 
povzbudit k novým podnětům a inspiraci. 
Přeji vám všem požehnané a pokojné prázdniny.

Stefan Wojdyla, kněz 

duchovní slovo na prázdniny
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dětský den
V sobotu 2.6. se uskutečnilo v Radouši u koupaliště již tradiční zábavné odpoledne 
pro děti. Organizátoři akce měli strach z nestálého počasí. Sobotní odpoledne 
bylo sice oblačné, ale bez deště. Chvílemi se mezi mraky ukázalo sluníčko,  
aby zahřálo všechny přítomné.
Přípravy na oslavu dětského dne začaly již několik týdnů předem. Bylo potřeba 
posekat louku, odklidit trávu, zajistit občerstvení pro děti i rodiče, sehnat finanční 
prostředky na zakoupení odměn, připravit program odpoledne.
V sobotu ve 13 hodin bylo vše na svém místě a Dětský den v Radouši mohl být 
zahájen.
Děti soutěžily na stanovištích v hodu míčkem na klauna, skákaly v pytlích, běhaly 
slalom v gumovkách, házely šipky na terč, shazovaly plechovky proudem vody, 
ukazovaly svoji šikovnost při běhu s golfovým míčkem na lžíci, snažily se ulovit  
postavičky námořníků rybářským prutem. Za každý splněný úkol dostaly  
drobnou odměnu a razítko na kartu účastníka. 
S vyplněnou kartou si došly vyzvednout výhru: barevný míč nebo velký  
bublifuk a po náročných výkonech zasloužené občerstvení: párek v rohlíku,  
limonádu a sladkou kremroli. Pro všechny byly k zakoupení nápoje, káva  
a grilované klobásy. Nechyběl ani stánek se zmrzlinou.
Téměř všechny děti navštívily zkrášlovací studio, kde si nechaly namalovat  
na obličej obrázek a udělat krásné třpytivé tetování.
Tím zábava ale nekončila. Hasiči připravili po děti řadu dalších zážitků. Společně 
s rodiči se mohly svézt na vysokozdvižné plošině, projet se na raftu, pozorovat 
simulovaný zásah hasičů při vyprošťování raněných z auta nebo hašení požáru 
auta.
Menší děti se dostatečně vyřádily ve skákacích hradech a na skluzavce. Pro 
odvážné byla připravena lanovka, svezení na čtyřkolce nebo závodní motorce. 
Malé i větší děti využily příležitosti projet se na koni nebo poníkovi.
V průběhu odpoledne se na obloze objevilo letadlo, které zakroužilo nad  
hlavami účastníků, a všichni napjatě sledovali seskok hořovických parašutistů.  
Jejich bezchybné přistání bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Odpoledne se přehouplo do podvečera a děti i jejich rodiče odcházeli spokojeně 
domů. Velký dík patří všem organizátorům a sponzorům, bez nichž by nebylo 
možné zábavné odpoledne uskutečnit. Eva Nádvorníková



CO Se u náS děje

9

děKujeMe SpOnzOrůM
❚ ALBIXON a.s. ❚ Agrona Rpety ❚ ALTEKO s.r.o. ❚ Bohumil 
Kulička ❚ Dagmar Kűhle ❚ Daniela Moussilli ❚ Elbetal s.r.o. 
❚ EnerSys s.r.o. ❚ Eva Fajrajzlová ❚ Eva Klozíková ❚ František 
Němec ❚ HZS Hořovice ❚ Ivana a Roman Balašovi ❚ Jan  
Nádvorník ❚ Jan Osmančík ❚ Jana Řezníčková Šorelová  
❚ Jana Soukupová ❚ Jaroslava Brůnová ❚ Jiří Frýdl ❚ Josef 
Frajer ❚ Jaroslav Peller ❚ JSDH Hostomice ❚ JSDH Radouš 
❚ Karel Dvořák ❚ Kovošrot Lorenz ❚ Lucie Maršálková  
- Holíková ❚ Lukáš Příhoda ❚ Mandík a.s. ❚ Marcel  
Merrel ❚ Markéta a Zdeněk Laubovi ❚ Mecaplast CZ s.r.o.  
❚ Město Hostomice ❚ Milan Vinš ❚ Moose and Partners s.r.o.  
❚ Oldřich Kačena ❚ Petra Odlasová ❚ Radek Krupa ❚ Renata 
Kůtová ❚ RNDr. V. Tarantová ❚ ROYAL DIAMONT s.r.o.  
❚ SOREX s.r.o. ❚ STAVKO development s.r.o. ❚ Svobodová 
D., Korytová P., Kozlová P. ❚ Tomáš Čížek ❚ Tomáš Kluiber  
❚ Věra Eliášková ❚ Zima s.r.o.

BLaHOPŘánÍ
Dne 6. června 2012 oslavila nádherné sté narozeniny paní 
Antonie Svobodová, která žije již třetím rokem v Domově 
Hostomice - Zátor. Paní Svobodová je i přes svůj úctyhodný 
věk velmi bystrá a společenská dáma. Své kulaté narozeniny 
oslavila ve společnosti rodiny, přátel a personálu v domově. 
Ředitel domova Ing. František Tyl předal oslavenkyni  
květiny a dort s neuvěřitelným číslem 100. S gratulací  
se připojili i zástupci obce Bykoš a České správy sociálního  
zabezpečení v Berouně, jejíž pracovnice předaly paní  
Svobodové blahopřání ministra. Paní Svobodové přejeme  
do dalších let mnoho zdraví, štěstí, životního optimismu  
a ještě spoustu krásných chvil strávených s milými lidmi.

Zaměstnanci Domova Hostomice - Zátor
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za zvÍŘáTKY
Poslední školní týden se už děti neučí, ale podnikají výlety, sportují a loučí  
se se školou. Prvňáčci z osovské školy si vyjeli na výlet do nedalekých  
Hostomic, aby se povozili na koních a podívali se na domácí zvířata, která 
chová na své ekologické farmě paní Bc. Lucie Holíková - Maršálková. Mohli 
tu vidět kvočny s kuřátky, ovce s jehňaty, perličky, indické kachny, pohladit  
si kůzle, ve své kleci odpočívala fretka a potkani. Na vše dohlíželi dva psi  
Austin a Jack. Děti se svezly na poníkovi Juráškovi a kobylce Sylvě a za odmě- 
nu je nakrmily mrkví. Přestože jsou všechny děti z vesnice, perličku viděly 
poprvé. Všem se mezi zvířaty moc líbilo. Dík patří Lucce Maršálkové  
a Veronice Holíkové, které dětem tyto zážitky umožnily. Eva Nádvorníková

výlet žáků 9. tříd
Koncem května 2012 podnikli žáci 9. tříd se svými třídními učitelkami dvou- 
denní výlet do Hlavatice na Zbirožsku. Prohlédli si městečko Zbiroh, tamější 
novorenesanční zámek a v chatové osadě Hlavatice prožili hezké dva dny se svými 
spolužáky při nejrůznějších hrách a při posezení u ohně. 
Mnozí z nich budou jistě i po letech rádi vzpomínat na chvíle strávené se svými 
přáteli ze základní školy. Mgr. J. Kordulová, Mgr. D. Fatková
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výlet 8.B do Hlavatic
„Mokřejší už to být nemohlo“
Ve středu 13.6. jsme vyrazili na dvoudenní výlet  
do Hlavatic u Zbiroha, kde se nachází chatová oblast  
a kde jsme byli ubytováni. Vlakem a autobusem  
jsme se dostali do Zbiroha, kde jsme navštívili 
zbirožský zámek. Cestou ze zámku zpátky do města 
začalo pršet, takže jsme byli všichni mokří „až na 
kost“. Ve městě jsme se naobědvali a vydali jsme se 
pěšky asi 4 km do Hlavatic v zuřivém dešti.
Kolem třetí hodiny jsme dorazili na místo, kde 
jsme si rozdělili chatky a začali jsme se „navzájem 
ždímat“. Během dne jsme byli rozděleni do 4  
skupin, ve kterých jsme hráli různé kolektivní 
zábavné hry a soutěže. Ve volném čase jsme si  
zahráli fotbal a vybíjenou, které se zúčastnily i naše  
paní učitelky. Večer, když už byla tma, jsme absol- 
vovali noční stezku, při které jsme prokázali naši  
odvahu. Po stezce následovala večerka a spánek.
Ráno po snídani jsme opět hráli hry, například jsme 
si zahráli na schovávanou. Po úklidu a odevzdání 
chatek jsme zhotovili závěrečné foto a vydali se na 
cestu. Jediné, co se nám na výletě nelíbilo, bylo to,  
že jsme museli jet domů.
Paním učitelkám Mičanové a Fatkové všichni moc 
děkujeme za skvělý výlet a doufáme, že si to příští 
rok zopakujeme! Jiří Šarmír a Diana Lisá, žáci 8.B

Šachový kroužek  
v základní škole Pavla Lisého
V pondělí 18.6.2012 se uskutečnila v letošním školním roce 
poslední schůzka šachového kroužku, vedeného panem Mgr. 
Rostislavem Plachetou. 
Jako host se této schůzky zúčastnil předseda Šachového klubu  
při MěÚ Hostomice František Klán, který dětem předal  
diplomy a drobné sladkosti.
Poděkování patří panu řediteli školy, ing. Eduardu Poláchovi.
Na závěr byla pořízena společná fotografie.

Text a foto: Jiří Kadeřábek
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deváťáci ve Svatém 
Janu pod Skalou
V pátek 22.6.2012 se vydala skupina žáků 9. tříd 
na turistický výšlap ze Srbska přes Bubovické 
vodopády do Svatého Jana pod Skalou. Počasí 
bylo skvělé, nálada zúčastněných také. Cesta  
vedla po naučné stezce nádhernou krajinou.  
Všichni vystoupali i na skálu s dřevěným  
křížem, která trčí nad svatojánským klášterem 
a z níž je nádherný výhled na celou malebnou 
obec, ochutnali léčivou vodu z Ivanova prame- 
ne, mohli si prohlédnout slavnou poustevní- 
kovu jeskyni. Výlet se vydařil.

BrannĚ-SPOrTOvnÍ závOd  
PrO MLadŠÍ ŽáKY zŠ
Na poslední týden školního roku 2011/2012 připravili žáci 9. tříd ZŠ 
Pavla Lisého pro své mladší spolužáky z 1. stupně branně-sportovní 
závod.
Trasa, dlouhá 1200 m, vedla z bezdědického hřiště směrem k lesu  
a zpět. Byla označena červenými fáborky. Kolem ní byly skryty obráz- 
ky s jednoduchými motivy. Soutěžící měli s sebou startovní kartičku, 
kam byl zaznamenáván čas, plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, 
nalezené obrázky. Na 10 stanovištích čekali deváťáci s různými úkoly 
– skládání obrázků, překonávání překážek, přelézání potoka po kládě, 
prolézání provazy, hod na cíl, kopání na branku, skákání v pytlích, 
slepecká dráha, prolézání látkovým tunelem, přeskok švihadel a jiné. 
Druhý den žáci 9. tříd vyhlásili výsledky, vítězům předali diplomy  
a sladké odměny. Cílem branného závodu je upevňovat všestran- 
nou sportovní zdatnost soutěžících. Při hrách podobného typu  
vždy vedeme děti k fair play hře. 

Mgr. Daniela Fatková, Mgr. Jiřina Kordulová
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STUŽKOvánÍ ŽáKŮ 9. TŘÍd 
na MĚSTSKéM ÚŘadU
V pátek 28.6.2012 se rozloučili žáci 9. tříd ZŠ Pavla Lisého s povinnou  
školní docházkou na MěÚ v Hostomicích. Slavnostní projev k vystupu-
jícím žákům a jejich rodičům pronesl starosta Vít Šťáhlavský, ředitel ZŠ  
Ing. Eduard Polách, třídní učitelky Mgr. Daniela Fatková a Mgr. Jiřina  
Kordulová. Slavnostní řeč za žáky přečetla Eliška Veselá a Josef Bouček.
Absolventům byly předány šerpy a květiny. Přejeme jim, aby jejich vykročení 
do života bylo úspěšné. Hodně štěstí!
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■	 dne 1.6. jsme s dětmi oslavili den dětí v hotelu u Frajerů. DJ Moravec 
připravil pro děti zajímavé soutěže. Vyřádili jsme se při oblíbených písničkách. 
Každý odcházel s drobným dárkem. Od paní Frajerové děti dostaly oblíbenou 
šmoulovou zmrzlinu. Děkujeme. 
■	 7.6. se vypravili předškoláci na farmu u Moravců do neumětel. 
Prohlédli si domácí zvířata, dověděli se, čím jsou užitečná, jak o ně pečovat. 
Paní kronikářka nás seznámila s pověstí O Šemíkovi. Děti navštívily zvonici  
a prohlédly si památník Šemíka. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili volný  
čas na dětském hřišti.
■	 19.6. proběhla v Bubenické ulici školní besídka. Byla inspirována hmyzí 
říší. Děti se na chvíli proměnily v broučky, berušky, včelí medvídky, či oblíbeného 
Pučmelouda. Zazpívali jsme známé, i méně známé písničky a básničky. Paní 
Finková připravila pro děti ovocný dort. Rodiče si mohli také prohlédnout 
práce dětí z keramického kroužku. Výstavu připravila paní Vratislava Kůtová.
■	 20.6. jsme se oficiálně rozloučili s našimi předškoláky. Rozlučka  
se konala na obecním úřadě, kde se slova ujala paní ředitelka a poté pan  
starosta. Děti měly připravené pásmo písniček a básniček motivované  
abecedou. Na památku každý dostal šerpu a fotoalbum, které bude dětem 
připomínat dobu strávenou v naší MŠ.
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OznáMEnÍ
■	 Oznámení o změně pracovní doby  
v ordinaci Mudr. Korberové. 
Oznamuji následující změnu v ordinační 
době: od 1.7.2012 se ruší ordinace ve Vše- 
radicích a bude pokračovat pouze ordinace 
v Hostomicích (adresa se nemění). Dále 
dojde ke změně ordinačních hodin.
Pondělí 7.30-12.00 13.00-15.00
Úterý 7.30-12.00
Středa 7.30-12.00 13.00-15.30
Čtvrtek 7.30-12.00
Pátek 7.30-12.00 15.00-18.00
■	 ještě máme několik volných míst  
na celodenní výlet STp!
Zveme vás v úterý 10.7.2012 na celodenní 
výlet se STP v Hostomicích do Svatého  
Jana pod Skalou. Odjezd autobusem  
v 9.00 od ZŠ do Bubovic, 30 minut pěšky 
po rovině do Solvayových lomů – prohlíd- 
ka muzea těžby a dopravy vápence, jízda 
vláčkem, poté někteří zpět autobusem 
do Svatého Jana, zdatnější 4 km pěšky po 
rovině na vyhlídku sv. Ivana, z kopce do Sv.  
Jana pod Skalou, tam oběd, prohlídka 
jeskyně, okolí kláštera. Návrat do 16 hod.  
Cena včetně vstupu do dolu pro člena  
STP 150,- Kč, pro nečlena 200,- Kč. 
Přihlášky v papírnictví u školy. V případě 
nepříznivého počasí náhradní program.
■	 za historií neumětel
Výbor STP v Hostomicích připravil na 
středu 12.9.2012 vycházku Za historií  
Neumětel s výkladem paní Malinské. Sraz  
ve 13.45 hod. u autobusové zastávky  
na návsi v Neumětelích. Linkový auto- 
bus odjíždí z Hostomic ve 13.30, zpět  
z Neumětel v 15.18, 15.30, 15.54 a 16.12 
hodin. Srdečně zveme všechny zájemce!
■	 Sdružení dobrovolných hasičů v Běš- 
tíně zve všechny příznivce požárního  
sportu, hasičské techniky a dobré zábavy 
na Hasičské odpoledne konané v sobotu 
11. srpna 2012 v Běštíně na louce pod  
lesem od 11 hodin. Hasičská družstva žen, 
mužů a dětí se zúčastní soutěže v požár- 
ním sportu, zásahová jednotka hasičů  
z Hořovic předvede ukázku zásahu při  
autohavárii. Pro děti budou k dispozici  
dva nafukovací skákací hrady a malování 
na obličej. Možnost občerstvit se alko  
i nealko nápoji, grilované maso, klobásky, 
párek v rohlíku a jiné. Příjemně prožité  
sobotní odpoledne vám i vašim dětem 
přejí hasiči z Běštína.

■	 Svaz žen Hostomice pořádá taneční 
kurzy v restauraci u Frajerů. Přihlášky 
přijímá paní Menyová – Nákupní středisko 
– průmyslové zboží. Zahájení tanečních 
kurzů 15. září 2012 v 18.30 hod. Zápisné 
1.300,- Kč. Srdečně vás zve Český svaz  
žen Hostomice.

■	 Studentka VOš nabízí výuku  
nj pro začátečníky. Cena 180,-/hod. 
Kontakt: 607 985 492.

vzPOMÍnKa
■	 Už jen kytičku květů na hrob  
 Vám můžeme dát,  
 chvilku postát  
 a na Vás vzpomínat.

Dne 7.8. tomu bude již 20 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Václav pecák 
z Hostomic. Dne 5.8. od nás před 12 lety 
odešla naše milovaná maminka, babička  
a prababička paní Božena pecáková.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie 
Mottlová a syn Václav Pecák s rodinami

■	 24. července 2012 by se dožil 90 let 
náš tatínek, pan Otakar Soukup, řezník 
z Hostomic. 23. srpna uplyne již 14 let od 
jeho úmrtí a 20. srpna 10 let od úmrtí naší 
maminky, paní anastázie Soukupové,  
jeho manželky. 

Stále vzpomínají dcery 
Helena a Marie s rodinami

POdĚKOvánÍ
■	 Děkuji Občanskému sdružení Zubrín 
za zapůjčení areálu Zubrín ke sportovním 
aktivitám žáků ZŠ.

Mgr. Daniela Fatková

■	 Děkuji přátelům, rodině, členům STP, 
bývalým kolegům z Domova Hostomice  
- Zátor a panu starostovi za gratulace  
k mému životnímu jubileu. 

Jaroslava Špiclová

zPrávIčKY z POdBrd
■	 13.5. místní ženy pořádaly oslavu 
dne matek. P. Mecová přivítala místní 
ženy i hosta, starostu obce p. P. Ševčíka, 
poděkovala mu za občerstvení, které obec 
připravila. Zároveň přivítala hasičskou ka- 
pelu Minimax - p. J. Kačírka a P. Kačírka, 
kteří zahráli ženám k poslechu. Některé 
ženy zpívaly i do mikrofonu. Přišlo okolo 
30 žen. K večeru jsme se rozešli.
■	 19.5. se konala okrsková hasičská 
soutěž. Zúčastnilo se 8 družstev - Pod- 
brdy, Vižina, Osov, Skřipel, Radouš, 
Běštín, Lhotka, Lochovice. Hostem byl  
p. J. Mrkáček z Karlštejna. Za Podbrdy  
soutěžili ženy a muži. Občerstvení za- 
jišťovala pí E. Krbcová s rodinou. Ve 12  
hodin byly závody ukončeny.

■	 26.5. pořádali místní hasiči Staro- 
české máje. V odpoledních hodinách  
májovníci zvali občany na májovou vese- 
lici. V průvodu po obci vyhrávala sku-
pina Skalanka ze Švihova. Od 16 hod. 
tančily děti i ženy českou besedu. Od 17 
hod. začala májová veselice. K poslechu  
i k tanci hrála Skalanka. V 18 hod. zatančily 
ženy country tanec. Na májovou veselici 
přišlo 130 lidí. Staročeské máje se velmi 
vydařily.
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■	 3.6. hasiči i s maminkami pořádali 
dětský den. Připravilo se dopravní hřiště, 
kde byly i semafory, aby děti mohly sou- 
těžit v jízdě na kole, koloběžkách podle 
pravidel silničního provozu. Nechyběli  
ani 2 dopravní policisté (J. Šarmír, sl.  
Klimtová), kteří dbali o bezpečnost. 
Všechny děti jezdily dobře a dostaly 
řidičské průkazy na kola i s fotografií. 
Maminky malovaly děti barvičkami na 
tváře. Děti soutěžily v malování, házení 
kuželek a razítkování zvířátek. Maminky 
pro děti připravily občerstvení. Nakonec 
dostaly děti tašky plné dobrot. Na dětský 
den přispěli financemi sponzoři MUDr. 
Kačírková, MUDr. Šarmírová, manželé 
Havlovi, pí Blažková, místní ženy, pí Pet- 
rová, pí Krbcová. Dětský den se dětem 
velmi vydařil. A. Mecová

KLUB BETLéM  
LOCHOvICE
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
program na červenec a srpen 2012:
■	 2.7. pondělí 
 rC uzavřeno
■	 4.7. středa, 10.00-17.00 hod. 
 Keramický workshop 
 Výroba keramiky pro radost i užitek.
■	 9.7. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Malujeme léto 
 Téma těšíme se na prázdniny,  
 obrázky pro naši Streetgalerii  
 - okna lochovického statku.
■	 11.7. středa, 9.00-18.00 hod. 
 Tvoříme z vlny 
 Chobotničky, panenky, bambulky, ...
■	 16.7. pondělí, 14.00-17.00 hod. 
 Malování křídami na chodníku  
 u Litavky - soutěž

■	 18.7. středa, 10.00-17.00 hod. 
 Keramický workshop 
 Přijďte si vyrobit cokoli  
 dle vaší fantazie, nebo našich předloh.

■	 23.7. pondělí,  
 9.00-12.00, 13.00-15.00 hod. 
 za zvířátky do zahrádky 
 Nakrmíme, pohladíme kozy,  
 povozíme se na poníkovi  
 a budeme si o zvířátkách povídat.  
 Program je určen pro předškolní děti.

■	 25.7. středa, 17.00-22.00 hod. 
 noční hra + táborák

■	 28.7. sobota, 14.00-18.00 hod. 
 Keltská noc na Kočvarech  
 RC Betlém bude mít na této akci  
 připraven program pro děti  
 (skákání v pytli, hod na panáka,  
 skládání puzzlí, boj na kladině  
 a mnoho dalších).

■	 30.7. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Malujeme a batikujeme  
 Sypaná batika, stříkání přes šablony,  
 malování. Přineste si s sebou jedno- 
 barevné oblečení, které chcete zkrášlit.

■	 1.8. středa, 9.00-18.00 hod. 
 Vyrábíme mozaiku 
 Květináče, obrubníky, truhlíky.

■	 6.8 pondělí, 10.00-17.00 hod. 
 Keramický workshop 
 Výroba keramiky pro radost i užitek.

■	 8.8. středa, 9.00-18.00 hod. 
 programová porada + právní poradna 
 Vyrábíme ruční papír  
 Voňavý a květinový

■	 11.-12.8., 8.30 hod. 
 pěší pouť rodin  
 na Svatou Horu u příbrami  
 Sraz u kostela v Lochovicích v 8.30,  
 návrat v neděli v podvečer.

■	 13.8. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Vyrábíme ubrouskovou technikou 
 Decoupaque.

■	 15.8. středa, 9.00 hod. 
 Vycházka na Otmíčskou horu 
 Možná s námi půjde i poník Bětka,  
 celodenní výlet, svačinu a pití s sebou.

■	 20.-31.8. 
 uzavření rC - dovolená

pozor!  
Od 9.7. do 16.7. organizujeme denní 
příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let  
s názvem - roztančené léto.

zUBnÍ POHOTOvOST
Červenec + srpen 2012

■	 1. a 2.7. Dr. Blanka Burková 
 Beroun, tel. 311 610 225

■	 3. a 4.7. Dr. Jiří Cajthaml 
 Drozdov, tel. 605 420 898

■	 5. a 6.7. Dr. Iva Křivohlavá 
 Beroun, tel. 311 746 372

■	 7. a 8.7. Dr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672

■	 14. a 15.7. Dr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672

■	 21. a 22.7. Dr. Jaroslav Holický 
 Beroun, tel. 311 625 510

■	 28. a 29.7. Dr. Josef Holman 
 Hořovice, tel. 311 516 660

■	 4. a 5.8. Dr. Zdeněk Karel 
 Beroun, tel. 311 746 414

■	 11. a 12.8. Dr. Zdeněk Kaiser 
 Hořovice, tel. 311 542 346

■	 18. a 19.8. Dr. Jarmila Holmanová 
 Hořovice, tel. 311 516 660

■	 25. a 26.8. Dr. Vladimíra Krabcová 
 Beroun, tel. 311 621 973

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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