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Vážení občané,
dovolte, abych Vás po komunálních volbách
a krátce před vánočními svátky oslovil a poskytl
několik informací.
Nechci se obsáhle zabývat volbami do
zastupitelstva obce, protože většina j iž byla
řečena nebo napsána. Stávající situace ve
vedení obce již byla neudržitelná a občané-voliči
svými hlasy na základě osobní zkušenosti
a důvěry rozhodli o novém složení vedení obce.
Já osobně jsem s pokračováním ve funkci
starosty původně nepočítal, i když zase mnozí
nevěří, a rozhodla až Vaše masivní podpora
a dosažení největšího počtu hlasů. Dosavadní
zkušenosti se spoluprací ve vedení jsou zatím
velice dobré a daří se skloubit dlouholeté
zkušenosti a poznatky s nadšením a vital itou
mladší generace. Doufám, že tyto a další změny
budou zejména k prospěchu většiny občanů naší
obce. Spousta věcí j iž byla vykonána a mnoho
záměrů se uskutečnilo, přesto je před námi ještě
veliký prostor pro další rozvoj naší pěkné obce.

Velikým úkolem je zejména naplnění a realizace
velkých investičních akcí a to zejména rozšíření
kuchyně u školní jídelny a celková revital izace
restaurace „U růžového stromu“ na kulturní
a společenské centrum.
Samozřejmě, že se dle finančních možností
budeme snažit zaj istit i další akce jako již
povolenou a vyprojektovanou přestavbu bývalé
kotelny na skladovací prostory a garáž, rozšíření
a celkovou revital izaci vodní nádrže „Koupaliště“.
Vyprojektované jsou také chodníky u hřbitova
a v horní části obce, pěší stezka ke hřišti , řeší se
oprava dalších místních komunikací včetně
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Vzhledem k energetické krizi se j istě budeme
zabývat i úsporami energií a realizací vlastních
zdrojů instalací fotovoltaických panelů na obecní
objekty. Pro realizaci těchto ambiciózních

záměrů je důležitá pomoc a spolupráce všech
zastupitelů, ale i většiny občanů dle jej ich
možností. Konečný výsledek bude vizitkou nás
všech, jak chceme v naší obci dále žít.
Základním předpokladem, bez velké možnosti
nás to ovlivnit, je celkové zklidnění mezinárodní
situace a dořešení všech sporů, které by se
neměly tak citelně dotýkat běžných občanů.

Chtěl bych ještě závěrem poděkovat všem, kteří
se aktivně v uplynulém období podílel i na dalším
rozvoji obce a vyjádřit přesvědčení, že i v novém
volebním období bude minimálně tak dobrá
spolupráce, o čemž svědčí vel ice pěkné dvě
akce, které po volbách proběhly a to rozsvícení
vánočního stromu a zprovoznění kapličky po
rekonstrukci. Chtěl bych jak organizátorům tak
i účastníkům velice poděkovat a doufat v další
věcnou spolupráci a podporu.

Vážení občané dovolte, abych Vám ještě
jednou poděkoval za podporu ve volbách
a pomoc při plnění nelehkých úkolů obce
v této době. Popřál všem zejména hodně
zdraví, osobních úspěchů a hlavně klidné
a veselé vánočnísvátky a šťastný Nový rok.

Váš starosta Pavel Hubený
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Chápání adventního času v jeho prvotním
významu důležitého liturgického údobí církevního
roku v několika posledních deseti letích z našich
myslí téměř vymizelo. Ale i když se mnozí z nás
na původní náplň adventního období
nerozpomenou, přetrvává v naší kultuře řada
adventních zvyků, symbolů a svátků a mnohé
z nich se staly pevnou součástí předvánočních
příprav. V prvních adventních dnech oddělujeme
od promrzlých třešňových větví pro vánoční stůl
křehkou krásu barborek. První předvánoční
nadílka nás čeká 5. prosince. Mikuláš, čert
a anděl nikdy nezapomenou rozeznít adventní
podvečer cinkáním zvonečků. Vánoční cukroví
začínají hospodyňky péct čtyři neděle před
Vánocemi. Ochutnávat se prý nesmí, mohlo by to
přinést smůlu. Téměř v každé rodině nechybí
velmi oblíbené adventní věnce se čtyřmi
svíčkami.

Pro naše předky byl adventní čas neoddělitelnou
součástí života. Co se ale skrývá za tajemným
slovem advent, probouzejícím fantazii
a rozeznívajícím v našich myslích touhu po lásce
a zázraku? Slovo advent je odvozeno
z latinského adventus (příchod) a pro křesťany je
dobou očekávání příchodu narození Syna Božího
v Betlémě. První náznaky zavádění vánoční
přípravné doby pocházejí z druhé poloviny 4.
století ze Španělska a Galie. Nejstarší doložené
písemné svědectví o adventu je zaznamenáno
v postním řádu biskupa Perpetua
z francouzského města Tours z konce 5. století
a byl spojen s přísným postem. Odtud se rozšíři l
do ostatních zemí, až pronikl do Říma a stal se
pevnou součástí římské liturgie. Z hlediska
církevního se proces oslav vánočních svátků
vyvíjí už pěkných pár století.

Zastavme se u symbolů adventního
času a významných svátků tohoto
období.

Adventní kalendář
Děti ho jako první připomínku Vánoc dostávají od
rodičů o prvním adventním dnu. Má jim
připomenout smysl a význam čtyři neděle
trvajícího vánočního přípravného času a pomoci
zkrátit čekání na nazdobený stromeček
a štědrovečerní nadílku.

Adventní věnec
Strojení adventního věnce patří k relativně
mladým, zato velmi oblíbeným vánočním zvykům.
Kořeny tradice sahají do první poloviny 1 9.
století. Nejstarší doložená zpráva o něm pochází
z roku 1 838 z bohatého přístavního města
Hamburku. Dnes jsou adventní věnce běžnou
součástí výzdoby i v českých domácnostech.

S adventem jsou spojovány i některé dny, které
mu předcházejí a l idová tradice k nim váže řadu
obyčejů, přímo s adventem souvisejících.

Svátek svatého Martina
Svatý Martin při jíždí na bílém koni, říká l idová
pranostika a v mnoha zemích je tento den
považován za počátek zimy.

Svátek svaté Kateřiny
Svaté Kateřině, křesťanské světici a mučednici,
se dostávalo značné úcty jako patronce univerzit,
studentů a vědců. Byla jednou za čtrnácti
pomocníků v nouzi. V tento den dostávali
čeledínové a děvečky mzdu, mohli se vyvázat ze
služby nebo uzavřít novou pracovní smlouvu.

Advent aneb doba předvánoční

(pokračování na str. 4)
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Svátek svatého Ondřeje
Lidová víra připisovala odpradávna noci
sv. Ondřeje čarovnou moc. Snad to
souviselo s kultem pohanských démonů, kteří ve
starých legendách vystupovali 30. l istopadu
z hlubin země a svými rej i otevíral i bránu
chladnému a krutému božstvu zimy a mrazu.
Světec byl považován za mocného pomocníka při
zaříkávání zlých duchů.

Svátek svaté Barbory
Barbora je považována za patronku věží, horníků,
sedláků, architektů, kameníků a mnohých dalších
řemeslníků. Je ochránkyní proti ohni, bouřce,
horečce a moru. Barborky, předvánoční bytosti , se
kdysi objevovaly navečer 3. prosince i v českých
zemích. Po vesnici chodívaly dívky v bílých šatech
a rozdávaly hodným dětem dárky, neposluchy
vyšlehaly metlou. Na zem je spouštěl svatý Petr na
zlatém provaze nebo po žebříku.

Svátek svatého Mikuláše
Postavičky Mikuláše, čerta a anděla jsou zřetelným
vánočním pozdravem a oslavy věnované tomuto
světci byly v Evropě vždy bujaré. Jej ich kořeny
sahají až do 1 0. století.

Svátek svaté Lucie
Kdysi byl den svaté Lucie jedním z nejhezčích
předvánočních svátků, v některých zemích
oblíbenější než svatý Mikuláš. V Čechách
navštěvoval vesnické chalupy průvod masek, které
vedla dívka převlečená za sv. Lucii . Děvčata
zahalená do bílé plachty měla obličej pokrytý
vrstvou sádla a mouky. Obličej lucek mohla
zakrývat i maska s velkým zobákem. V ten den
plati l přísný zákaz předení lnu a neposlušné
přadleny byly potrestány. Nejstarší písemná zpráva
o luckách pochází z roku 1 804 a zaznamenal j i
J . J. Ryba.

Štědrý den
Tento den je posledním svátkem adventu a připadá
na předvečer svátku Narození Páně. Dodnes
někteří věřící dodržují přísný půst. Dříve si l idé
odpíral i jídlo po celý den, večeře pak byla sice
bohatá, ale sestavená z postních pokrmů. O tomto
dnu museli být bohatí k chudým štědří, žebrákům
se rozdávala almužna, čeleď i děti dostávaly dárky,

koledníci si odnášeli výslužku. Proto se
24. prosinci říkalo Štědrý den. V některých zemích
začínal strojením stromečku. Zelené větve
jehl ičnanu symbolizovaly věčný život, zavěšené
ozdoby a ovoce připomínaly zakázané jablko ze
stromu poznání. U nás zvyk stavění stromečku
zdomácněl až v 1 9. století. Také se stroj i l Betlém
a byl to zvyk mnohem starší než strojení
stromečku. Betlémy měly své místo vedle oltářů
v kostelech, ve světnicích chudých lidí, ve
vesnických chalupách, v měšťanských domech
i šlechtických palácích. O Štědrém dnu chodil i na
koledu i dospělí. Obecní pastýř a ponocný vždy
předtím, než vstoupil i do domu, troubil i na dlouhé
rohy nebo zpívali koledy. Tento den byl důležitý
v l idové magii . Brzy ráno se chodila celá rodina
omýt ke studni nebo potoku, aby byli všichni celý
rok zdraví a silní. Připravovaly se vánoční svíce,
které měly hořet po celý večer. Peklo se obřadní
pečivo ve tvaru zvířat a zavěšovalo se nad vrata
chléva. Skutečné čarování však začínalo až
o Štědrém večeru a noci.

Advent je nádherné období plné světel, barev
a vůní. Čekání na Štědrý den si každý z nás krátí
j inak. Někteří nakupují poslední vánoční dárky,
někteří pečou cukroví a zdobí perníčky, j iní zas
poslouchají koledy a přitom otvírají každé ráno
okénko na čokoládovém kalendáři. Předvánoční
veselí si prostě každý vychutnává po svém. Je to
hektické období doma i v práci a bohužel uteče
strašně rychle. Nemáme čas se na chvíl i zastavit,
odpočinout si a opravdově si to užít. A když už si
ten čas najdeme, tak se nám to stejně moc nedaří,
protože kdykoliv se pokusíme zastavit a zkl idnit,
v hlavě se nám honí fůra myšlenek, co všechno
ještě musíme stihnout.
To, jaké budou Vánoce, záleží jen na nás.
Rozhodující je náš vnitřní stav. Pojďme si letošní
svátky udělat kl idné, krásné a nezapomenutelné.
A nemusíme se tak cítit jen o Vánocích, sváteční
momenty můžeme prožívat každý den, bez ohledu
na roční období.

Přejeme Vám Vánoce plné štědrosti, pohody,
lásky, klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.

Za MŠ Dana Žihlová

(pokračování ze str. 3)



• Mince nebo rybí šupina položená pod talířem, přináší do domu peníze.

• Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek vánočky.

• O Štědrém dnu se má zaklepat na studnu, aby byla dobrá voda.

• Pod štědrovečerní stůl postavíte skleničku vody. Jestliže po večeři vody ubyde, bude v novém
roce sucho, přibude-li vody, bude rok mokrý.

• Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.

• Aby včely měly med, stačí dát pár drobků před úl.

• Od večeře se nemá nikdy vstávat, mohla by přijít kmotřička smrt.

• Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se bídy.

• Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly dostatek ovoce.

• Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je jistá.

• Když se nohy u štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý rok vyhnou zloději.

• Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát česnek, aby byli ostražití.

• Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí, zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko.

• Kdo najde v rozkrojeném jablku při štědrovečerní večeři z jader křížek, měl by dbát o své zdraví.
Komu zůstanou jádra neporušená nebo budou mít tvar hvězdy, bude celý rok zdráv.

• Po štědrovečerní večeři ukrojte kus pečiva z pšeničné mouky a kousek žitného chleba. Potom
jimi obložte čepel nože z obou stran. O Třech králích se na nůž podívejte. Na které straně nůž
zrezivěl, toho obilí by mělo být příští rok nedostatek.

• Na skořápky vlašských ořechů přilepte svíčky a pošlete je po vodě v umyvadle či lavoru. Komu
popluje loďka daleko, odejde do ciziny. Majitel skořápky, která se bude držet při kraji nádoby,
zůstane blízko domu. Komu loďka nabere vodu a potopí se, toho čekají potíže.

Vánočnípověry a zvyky
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Zpracováno podle knihy Valburgy Vavřinové Malá encyklopedie Vánoc.
Dana Žihlová
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Nové vybavení zahrady MŠ
Začátkem letošního roku se naší mateřské škole podaři lo získat finanční prostředky na dovybavení
školní zahrady novými herními prvky. Dotaci jsme obdrželi od Státního zemědělského intervenčního
fondu za aktivní spolupráce s MAS Mezi hrady. Projekt dosáhl výše bezmála 500 000 Kč. Spoluúčast
MŠ byla 20% z uvedené částky. Paní učitelky vybraly několik prvků vhodných pro děti předškolního
věku. Nové didaktické domečky nahradily už nevyhovující stávající dřevěné, přibyla velká lokomotiva
se dvěma vagónky, velká loď se skluzavkou, lanová prolézačka a 2 houpadla. V květnu byly
jednotl ivé prvky na zahradu nainstalovány a před letními prázdninami j iž děti mohly všechny
zahradní hračky s velkým nadšením využívat.

Za MŠ Eva Hrubá

Vítání občánků
V sobotu 1 2. 1 1 . 2022 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu uvedení novorozených dětí do života
obce. K slavnostnímu aktu rodiče přihlási l i celkem 1 3 dětí.
Nejprve je přivítaly děti z mateřské školy a pěvecký sbor při základní škole recitačním a pěveckým
pásmem.
V krátkém projevu oslovil starosta obce pan Pavel Hubený především jej ich rodiče. Podtrhl důležitou
rol i rodiny ve výchově a v péči o děti v láskyplném
prostředí. Popřál všem hodně zdraví a radosti a dětem,
aby se vždy cíti ly rodiči milovány a šťastně vykročily do
života, který je čeká.
Letošní vítání občánků bylo opravdu výjimečné, protože
k nám do Hudlic přibyly trojčátka! Narodily se v srpnu
a jej ich rodiče si zde zakoupil i rodinný dům, aby jej ich
chlapci mohli pobývat na čerstvém vzduchu a běhat na
dvorku. Péče o tři nemluvňata najednou je natol ik
náročná, že od rodičů i dalších rodinných příslušníků
vyžaduje notnou dávku trpělivosti , tolerance a vzájemné
pomoci. Pro mladou rodinu je to zcela j istě i finančně
náročné. Obec je připravena manželům jakkoli pomoct
a v případě zájmu může pomoci i veřejnost. Myslíme si, že
plenek, hygienických potřeb a drogistického zboží je
značně velká spotřeba a miminkům se v prvních měsících
života vždy hodí. Pokud byste chtěl i přispět, můžete věcné
dary nosit na obecní úřad a ten je rodině předá.



Halloweenské odpoledne v MŠ
Po delší covidové přestávce jsme uspořádali
zábavné odpoledne pro děti a jej ich rodiče z naší
mateřské školy.
Celé akci předcházelo vyhlášení soutěže
o nejhezčí dýni. Připravil i a vyzdobil i jsme terasu
před MŠ a rodiče mohli začít nosit vydlabané
a nazdobené dýně. Tentokrát se nám sešlo velké
množství výrobků a bylo velmi těžké vybrat ty
nejhezčí.
Za slunečného říjnového počasí jsme se sešli na
strašidelně vyzdobené zahradě u školní jídelny.
Paní učitelky přichystaly pro děti a jej ich rodiče
dílničky, kde si mohli dle své fantazie nazdobit
okrasné dýně různých tvarů. V areálu měly děti
připravené i další zábavné činnosti . Mohly vyfotit
ve fotokoutku, prolézat pavučinou nebo také
trefovat se do obrovské dýně. Rodiče byli
pozváni na ochutnávku dýňových special it z naší
kuchyně. Šikovné paní kuchařky připravily
výbornou dýňovou polévku a dezerty ke kávě

a čaji . Také rodiče měli možnost pochlubit se
svými dýňovými special itami. Občerstvení bylo
dostatek.
Následovalo vyhlášení výsledků soutěže, na
které se všechny děti moc těšily. Každý soutěžící
byl odměněn diplomem a sladkostí. Prvních pět
soutěžících k tomu dostalo i pěkný dáreček.
Zakončením celé akce byla cesta k pokladu. Děti
musely zvládnout cestu samy a projít kolem
čarodějnice, která je trochu vystraši la a pak
pokračovat dál za pokladem. Ten byl schovaný
v zahradě rodného domku Josefa Jungmanna
a hlídal ho kostl ivec. Když děti truhlu našly,
rozběhly se s radostí ke svým rodičům, aby se
pochlubily získanou odměnou.
Celá akce se vydaři la, počasí nám přálo a už
těšíme se na další setkání. Děti byly také
spokojené, druhý den jsme si o všem vyprávěli .

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili< A že
vás bylo hodně.

Za MŠ Hudlice Lenka Sklenářová
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Nedávno jsme zasedli do školních lavic a zaháji l i
jsme další školní rok a už je za námi první
čtvrtletí. A také kus poctivé práce.
Loni jsme založil i Školní parlament, který
fungoval skvěle a tak i letos proběhly na začátku
školního roku ve 4. - 8. třídě volby dvou zástupců
z každého ročníku. A už čile funguje. Zažil i jsme
třeba „Bláznivý týden“ - přišl i jsme do třídy
v pyžamu, bez aktovky a v oblečení opačného
pohlaví. Starší ročníky připravily pro ty mladší
několik zajímavých aktivit a her, což se těm
malým, ale i jej ich rodičům, moc líbi lo. Super
aktivity!
Pokračujeme v programu Šablony do škol I I I ,
probíhá i doučování podle Národního plánu
obnovy. Náš slavný rodák Josef Jungmann by
oslavil příští rok významné životní jubi leum a tak
jsme se zaměřil i na jeho osobnost celoškolním
projektem „Josef Jungmann“. Seznamujeme
se s jeho životem a dílem.
Letos se vracíme k výletům a školním akcím.
Žáci druhého stupně zahajovali školní rok GO
kurzem, celý první stupeň se těší na školu
v přírodě, která letos proběhne v krásných lesích
u Orl ické přehrady. Máme skvělý zážitek
z pobytu ve středověkém areálu „Zeměráj“,
poznávací exkurzi do Prahy, nebo návštěvu
hudebního koncertu klasické hudby v Rudolfinu.

Také školní družina je letos velmi iniciativní
a všechny překvapila svým programem
„Halloween“ - děti předvedly skvělé taneční
vystoupení. V masce čarodějnice nebo kostl ivce
si spolu s učitelkami a rodiči zasoutěžily
a pochutnaly na donesených dobrůtkách. Paní
vychovatelky už teď chystají podobnou akci.
A protože začíná advent, bude to program
vánoční. Také dramatický kroužek pilně trénuje,
aby mohl roztančit své malé andílky na sobotním
adventním setkání na kluzišti . A některé třídy
chystají svá malá třídní předvánoční setkání
rodičů s dětmi - pochopitelně s programem.
Vánoce se opravdu blíží a my si je chceme
hodně užít - chceme sobě navzájem, svým
učitelkám, rodičům a prarodičům vykouzlit na
tvářích úsměv a pohodu, prožít radost, kl id
a šťastné očekávání.

Přejeme sobě i vám, aby se všechna naše
radostná očekávánínaplnila, aby tyVánoce
byly zase nej<

A milý Ježíšku, my budeme pilní, světomití
a všechny své školnípovinnosti budeme plnit
na jedničku. Chceme přeci, aby na nás byli
rodiče pyšnía měli z nás radost.

Blíží se Vánoce

Za děti a učitelky ZŠ Hudlice napsala Mgr. Vlasta Humlová.
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6. třída byla na stmelovacím kurzu
Hned 7. - 9. září jsme se vydali vlakem
z Berouna na Šumavu. Z vlakové zastávky jsme
šli lesem do chaty, kde jsme si vybalovali a hrál i
různé hry. Druhý den jsme šli do lesa a stavěli
jsme bunkry, které jsme poté použil i do hry.
Holky byly v té hře proti klukům a naopak. V této
hře vyhrály holky. Druhý den jsme šli na výlet,
našl i jsme spousty hub. Každopádně jsme skoro
celé dny hrál i hry jako upír, vodník, šmoula
a mozkomor. Všechny tyto hry mají podobná
pravidla, např. upír má červenou fixu, musí
ostatní zabít, zabije je tím, že někoho jemně
chytne za krk a řekne: , ,Mám tě!" a na krk mu
nakreslí 2 tečky. Ostatní, tedy ti , co nejsou mrtví,
hádají, kdo je upír. Den poté jsme jel i vlakem
zpátky domů.

Karolína Potočková

7. třída se vydala na Kubrychtovu boudu
V pondělí 5. 9. jsme jel i vlakem do Srbska a šli
jsme pěšky na Kubrychtovu boudu. Když jsme
došli na boudu, tak jsme si odpočinul i a potom
jsme šli na lom Velká a Malá Amerika a na
Mexiko. K večeři jsme si opékali na ohni, co kdo
měl. Pak nám paní učitelka vyprávěla
o Hagenovi, který se za války schovával v lomu
Amerika a za tmy jsme měli bojovku. Ráno po
snídani jsme se byli podívat na Bubovické
vodopády, ale bohužel tam nebyla voda. A pak
už jsme si šl i pro věci a šl i jsme na vlak zpátky
do Berouna.

Adéla Václavíková

Školní Halloween
V pondělí 31 . října jsme měli ve škole
Halloweenský den. My jako šestá třída jsme se
první 3 hodiny učil i . Po čtvrté hodině o přestávce
jsme se převlékl i do kostýmů, některé děti měly
například masku čarodějnice, upíra a ducha.
Každý jsme mohli mít kostýmy, jaké jsme chtěl i .
O čtvrté hodině jsme měli hal loweenskou
diskotéku, kterou organizovala 4. třída. Byly
tam s námi i třídy 5. , 7. a 8. Poslední hodinu

vyučování jsme přichystal i stezku pro 7. a 8.
třídu. Děti plni ly úkoly, různé hádanky
a jazykolamy a za odměnu dostaly diplom. Tím
skončil Hal loweenský den. Všichni jsme si to
moc užil i .

Veronika Trousilová a Adéla Hrubá

A ještě jedna důležitá věc, ve které
pokračujeme z loňského roku:

Školní parlament
V naší škole jsme minulý školní rok založi l i školní
parlament. Na začátku letošního školního roku
jsme si ve třídách demokraticky voli l i zástupce
do tohoto školního parlamentu. Co je úkolem
školního parlamentu? Školní parlament tvoří žáci
4. - 8. třídy. Z každé třídy jsou vybrání dva žáci,
kteří zastupují danou třídu v parlamentu, tito žáci
jsou zvoleni na jedno školní pololetí a mohou být
voleni opakovaně. Úkolem parlamentu je
spolupracovat s vedením školy, prosazovat
zájmy, potřeby a požadavky studentů a podílet
se na jej ich řešení. Zástupci tříd se musí
pravidelně zúčastňovat schůzek a být plně
aktivní v komunikaci mezi třídou a parlamentem.
V rámci parlamentu jsme už letos stihl i
uspořádat: pohádkovou stezku, bláznivé dny: no
bag day (den bez batohů), pyžamový den
a holky za kluky/kluci za holky, Halloween -
stezku a párty. Dále jsme pak pro 1 . - 3. třídy
připravil i projektové dny, kde jsme s mladšími
dětmi tancovali , vyráběli a pracovali na školním
dvorku.
Ještě máme v plánu projektové vánoční dny,
dobročinné sbírky, nějaké dny na zpestření,
souboje mezi třídami ve vybíjené a více dalších
společných akcíM
Myslíme si, že parlament je nezbytnou součástí
naší školy a pokud budeme všichni táhnou za
jeden provaz, vymýšlet společné aktivity
a návrhy ku prospěchu nás všech, budeme
všichni spokojení.

Kateřina Landová a Samuel Červeňák

Žáci 2. stupně hudlické školy informují o tom, co se od začátku školního roku děje ve škole:
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Blíží se Vánoce a s nimi i konec roku. Budeme
opět hodnotit končící rok, co a jak jsme udělal i ,
co jsme ještě udělat mohli . Budeme si dávat
předsevzetí a stanovovat cíle pro rok nový, rok
2023.
Co se týče hodnocení, můžeme být spokojeni.
Hlavním cílem, který jsme si pro rok 2022
stanovil i , bylo dohrát jarní části soutěží mladších
žáků a obou přípravek bez toho, že bychom
museli některé družstvo ze soutěže odhlásit. Cíl
byl naplněn.
V následné letní přestávce a letním přípravném
období se povedlo uskutečnit týdenní
soustředění v Kácově. Sporthotel Kácov nám
poskytl zázemí pro dvoufázový trénink i další
vyžití sportovišť v jeho bezprostředním okolí.
Účast na soustředění se projevi la vzestupem
výkonnosti hráčů a hráček v oblasti herních
činností jednotl ivce. V polovině srpna začala
klasická příprava na soutěže ročníku 2022/23.
V letním přípravném období jsme také museli
rozhodnout, do kterých věkových kategorií naše
hráče rozdělit a s jakými družstvy pokračovat
v soutěžním ročníku 2022 /2023. Jistá byla účast
jednoho družstva v okresním přeboru starších
přípravek. V této soutěži se také očekával dobrý
výsledek, což se nakonec potvrdi lo (viz. výsledky
podzimu níže). Problematické bylo rozhodování,
zda přihlásit starší žáky nebo žáky mladší. Chtěl i
jsme takové řešení, které by umožnilo aktivně
hrát co největšímu počtu našich hráčů. Zvažoval
se i přestup některých hráčů do jiného oddílu.
Nakonec nám pomohla změna v soutěžním řádu
mládeže a žen, který umožnil v soutěžích
mladších žáků start 2 hráčů spadajících věkem
do starších žáků. Nicméně 1 ze starších hráčů
odešel do starších žáků ČL-U Beroun. Věříme,
že až dojde v ročníku 2023/24 k přihlášení
starších žáků v Hudlicích, že bude po svém
návratu posilou.
V soutěžích máme dvě družstva. Mladší žáky
a družstvo starší přípravky. Mladší žáky
doplňujeme v utkáních hráči přípravky. Tím jsme
udrželi starší chlapce a těm mladším, kteří
nastupují i za mladší žáky jsme umožnil i
konfrontaci se staršími, více odehraných utkání
a tím i nabytí více herních zkušeností.
V samotných soutěžích, které j iž v polovině

l istopadu skončily, odehrála obě naše družstva
celkem 29 mistrovských utkání. Z nich odešla
v 1 5ti případech vítězně, dosáhla 5ti remíz a v 9ti
utkáních prohrála.
Mladší žáci přezimují v tabulce okresního
přeboru skupiny „A“ na 7. místě po 3 vítězstvích,
1 remíze a 5ti prohrách.
Velkou radost nám udělala starší přípravka, která
skončila ve skupině „C“ okresního přeboru na
2. místě. Družstvo dosáhlo na 1 2 vítězství,
4 remízy a 4 prohry. Prohrál i jsme pouze
3 utkání s ČL-U Beroun „A“ a 1 utkání s Cembrit
„B“. Tímto umístěním jsme se pro jaro
probojovali do finálové fáze okresního přeboru,
ve které nám budou tvořit společnost přípravky
Králův Dvůr „A“ a „B“, ČL-U Beroun „A“
a Cembrit „A“. Sice jsme ve skrytu duše doufal i
v umístění na postupovém místě, ale že nám
budou ve finále vylosováni tak těžcí soupeři, to
nás nenapadlo.
Fotbalu se v současné době věnuje
23 registrovaných hráčů a hráček. Kromě
registrovaných s námi dále trénují 3 chlapci
(z toho 1 Ukrajinec) a 1 dívka. Niki Pánková
a Terezka Havlíčková, se kromě tréninků
v oddíle, zúčastňovaly i nominačních tréninků do
okresních dívčích výběrů. Obě dvě naše
fotbalistky byly vždy do výběru nominovány
a startovaly na turnajích výběrů v rámci
středočeského kraje. Terezka Havlíčková, ještě
jako hráčka Hudlic, dojížděla minimálně 1 týdně
trénovat se starší přípravkou Sparty Praha, kam
v letním přestupním termínu přestoupila a hraje
nyní českou ligu mladších žákyň.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se
o fungování mládežnických družstev
zasloužili poděkovat. Zvláště trenérovi, Oto
Pánkovi a za spolupráci v podzimní části
soutěže Michalovi Kružliakovi, vedení SK
Hudlice za vytvoření odpovídajících
materiálních a tréninkových podmínek.
Zároveň dovolte, abych využil této příležitosti
a popřál všem hezké svátky a hlavně pevné
zdraví.

Poznámka: Nadále hledáme trenéry/trenérky.

Antonín Havlíček
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Dnešní příspěvek bude ohlédnutím za velice
úspěšnou sezonou ve I I I . třídě 2021 -2022
zakončenou postupem do okresního přeboru
a následnými oslavami 90ti let od založení
fotbalu v Hudlicích.
Po celou sezonu ve I I I . třídě jsme nepusti l i
soupeře před sebe, hráči si vzal i ponaučení
z předchozích sezon, kdy vždy pár hloupostí
zhati lo plány na postup. Během soutěže jsme si
vytvoři l i až 1 5ti bodový náskok před soupeři
a dávali všem jasně najevo, že tato sezona už
bude naše a konečně se dočkáme vytouženého
postupu. Je jasné, že nešlo takto dominovat po
celou sezonu a na jaře přišly i hloupé ztráty,
které nás však nerozhodily natol ik, abychom
začali pochybovat o postupu. Nakonec i přes
konečné tři remízy a jedinou prohru vyhrál i celou
soutěž o parník deseti bodů před druhým týmem.
Hráči pod trenérem Milanem Komendou
pochopil i , že fyzička je základem úspěchu a tak
se nakonec po dlouhých dvaceti letech mohli ,
spolu s fanoušky, radovat z postupu do
okresního přeboru. Všichni hráči bez vyjímky si
zaslouží velké uznání. Je to po dlouhé době
krásný zápis do historie hudl ické kopané a oni už
navždy budou jeho součástí. Velké poděkování
patří také vám našim věrným fanouškům, kteří
nás ve velkém počtu každý zápas podporovali
a pomohli tak vytvořit nádhernou atmosféru při
každém zápase, ať už doma nebo venku. Možná
tomu nebudete sami věřit, ale váš počet se
pohyboval stále kolem 1 20 až 1 50 a na
zápas s Novým Jáchymovem vás přišlo přes 200
- neskutečné! Když porovnáme návštěvy ve
vyšších soutěžích, kde třeba na divizi v Berouně
chodilo 50 a méně diváků kdy podobné je to
i u ostatních zápasů, je to neskutečné, co jste
dokázali v Hudlicích. Je krásné, že po každém
zápase následovala vzájemná , ,děkovačka„
s hráči. Bylo vidět vzájemnou návaznost na
radost z každého úspěchu hráčů a vás diváků.

Toto vše se projevilo i na naší mládeži, jak
zájmem, tak počtem dětí, ale to zhodnotí sám
trenér, pan Antonín Havlíček, který zaslouží také
obrovské poděkování a uznání za odváděnou
práci, kterou spolu s kolegy odvádí.
Nebylo by fér vyzdvihovat některé hráče na úkor
ostatních, ale jednoho hráče přesto musím
jmenovat - Vítek Sklenář mladší. Přesto že
původem od přípravky brankář, stal se nejlepším
střelcem soutěže, kdy ve 26 zápasech nastřílel
neskutečných 46 branek do sítě soupeřů.
Po samotných oslavách postupu přišly na řadu
oslavy 90ti let od založení fotbalu v Hudlicích
a nutno podotknou, že také tyto oslavy byly
velkolepé po všech stránkách. Proběhly jak
fotbalové tak házenkářské zápasy našich
mladých nadějí. Děti si mohly vybrat ze spousty
dovednostních soutěží, nebo využít skákací
nafukovací hrad a projížďku na koních. Pro
dospělé byly pak připraveny dva zápasy, kdy se
naše stará garda utkala s kolegy z Nového
Jáchymova a byla radost vidět opět tyto naše
bývalé fotbal isty na trávníku. Čas nejde zastavit,
ale elán, um a myšlenky nejdou zapomenout
a tak mohli všichni vidět zajímavý zápas.
Zároveň nešlo přehlédnout s jakou radostí se
mnozí vítal i po dlouhé době kdy se neviděl i a jak
celé oslavy prožíval i spolu s námi. To oni nám tu
razil i cestu a to v daleko těžších podmínkách než
tu máme nyní. I proto na ně nesmíme
zapomenout a vážit si jej ich práce, kterou tu
odváděli . Ne všichni byl i hudl ičtí rodáci, ale
všichni měli hudl ické srdíčko, které j im zůstalo
dodnes a byla radost vidět jej ich spokojenost, že
mohou být opět aspoň na chvíl i součástí jej ich
milovaného klubu.

(pokračování na str. 12)

Dobrý den všem fanouškům, členům SK i ostatním obyvatelům Hudlic
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(pokračování ze str. 11)

(pokračování na str. 13)

S úcty ke všem našim předchůdcům jsme se
proto rozhodli uděl it cenu "Legenda Hudlic"
aspoň několika jedincům. Byla to těžká volba.
Mohli jsme vybírat z neskutečného množství
bývalých hráčů i funkcionářů, kteří tu zanechali
nesmazatelné stopy, fotbalem žil i nejen na
trávníku ale i mimo něj. Nechtěl i jsme předávat
ocenění in memoriam, a i proto jsme se nakonec
rozhodli ocenit ty osobnosti, které toto ocenění
mohou osobně při jmout, což bylo pro nás
zásadní. Zároveň jsme velmi šťastní, že se
celého předávání mohly účastnit i jej ich rodiny,
mohly na vlastní oči vidět, že v Hudlicích na své
hráče i funkcionáře nezapomínáme a velmi si
j ich vážíme. Byl to velký Den nás všech
a věříme, že při dalších budoucích oslavách
bude na toto ocenění navázáno.

S velkou radostí jsme proto mohli přivítat
a ocenit přínos těchto zakládajících členů
LEGEND HUDLIC:

— pan Šretr Zdeněk, legenda mezi tyčemi,
elegantní a přesto tvrdý brankář, který dojížděl
z křivoklátských lesů, kde dělal hajného, poctivě
na motorce za každého počasí do Hudlic na svůj
zápas

— pan Vintr Jan , intel igentní, tvrdý nesmlouvaný
stoper, přesto velmi slušný a férový hráč, který
svojí výkonností přerostl Hudlice a přestoupil do
sousedního Králova Dvora, kde hrál velmi
úspěšně divizi, než ho jeho vojenské povinnosti
zavály do Tábora

— pan Malý Josef, malý velký muž hudlické
kopané, neúprosný rváč o každý míč, srdcař
který na hřišti nechal duši, velmi oblíbený
u diváků. Dodnes mezi l idmi koluje situace, která
vystihuje jeho styl hry, při faulu na protihráče,
který zůstal na zemi, mu za jednu ruku pomáhal
vstát, na druhé mu stál a se slovy vstávej, vždyť
tě to tak nebolí se mu omlouval

— pan Veselý Stanislav, náš Standa - práce
všeho druhu, zapálený funkcionář a trenér, který
dovedl své dorostence dvakrát k titulu okresních
přeborníků. Po dlouhá léta byl neodmyslitelnou

součástí našeho klubu, obětavý bez ohledu na
čas vždy připravený pomoci, zařídit, udělat.
Druhý takový nebyl a není.

Po tomto poděkování našim legendám přišlo na
řadu utkání našich hráčů s družstvem Fevoluce,
které se spolu s takovými osobnostmi jako Láďa
Šmicr, Dan Zítka, Jan Koler, Ondra Lípa
a mnoho dalších zasloužilo o revoluci v našem
fotbale a o změny v jeho vedení. Bohužel na
poslední chvíl i se někteří hráči omluvil i buď pro
zranění, nebo to nestíhal i z j iných akcí. Přesto se
několik známých tváří na trávníku objevilo. Dan
Zítka, bývalý reprezentační brankář, který chytal
za Spartu, nyní je tam členem trenérského štábu,
Dřížďal, hrající l igu za Slávii , Ondra Lípa,
T. Řepka, nyní ředitel Teplic, J. Němec a další.
Na výsledku nezáleželo. Kluci si zahrál i fotbal,
diváci byl i spokojeni a tak nakonec vyhrál i
všichni. A tak by to mělo být.

Nakonec na řadu přichází podzim okresního
přeboru a my poznáváme rozdíl . Musíme
soupeřit s větší kvalitou soupeřů, seznamujeme
se s prostředím a hlavně soupeři. Chvíl i trvalo,
než si kluci zvykli , než našli své sebevědomí
z minulé sezony. Přišly zbytečné prohry ale
i nečekané výhry. Postupně jsme začali nacházet
svoji hru a i přes nepřízeň fotbalového osudu,
kdy jsme vlastně přišl i pro velkou část sezony
o zraněné hráče - brankář V. Sklenář, kapitán
Z. Patera, J. Zíma, po zranění skončil s fotbalem
úplně a L. Markvart.
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(pokračování ze str. 12)

Do toho se nepodaři lo po postupové eufori i
navázat na vztahy trenér - hráči. Každý měl svůj
pohled a svoji pravdu, což není nikdy dobré.
Proto došlo ke vzájemné a rozumné dohodě, kdy
jsme se s trenérem dohodli na ukončení jeho
spolupráce s klubem. Je nutné vyzdvihnout jeho
práci pro klub, kdy po dlouhých dvaceti letech
dokázal dostat klub do okresního přeboru,
poděkovat mu za obětavost a čas který nám tu
věnoval. Jak už to v životě chodí, půjdeme teď
každý svoji cestou.

Nakonec jsme se přeci jen dokázali prosadit
a zakončil i sezonu na krásném třetím místě se
ztrátou jednoho bodu na druhé. Za poslední tři
zápasy jsme nastřílel i soupeřům dvacet branek,
což je krásný počin a přísl ib pro jarní část.
Nesmíme se však uspokojit. Musíme najít
trenéra, který tým povede v jarních bojích
a naváže na úspěchy svého předchůdce.

Je potřeba také poděkovat všem, kteří připravil i
a dotáhl i naše oslavy ke zdárnému konci. Bylo
mnoho ohlasů, poděkování jak od zúčastněných
tak rodinných příslušníků, nebo jen návštěvníků,
kteří přišl i opravdu v hojném počtu. Byla to velká
výzva, velký úkol a je radost konstatovat, že
všichni kluci a ve velké většině to byli hráči, vše
zvládl i na jedničku s hvězdičkou. I tady se
ukázalo, že nejen na hřišti jsou dobrou partou,
ale že spolu dokážou i věci j im dosud neznámé.
Nesmíme taky zapomenout na ty, kteří nejsou

tak vidět a přesto odvádějí pro klub spoustu
prospěšné a potřebné práce. Velké poděkování
nás všech patří manželům Jitce a Mírovi
Ciprovým za jej ich práci a čas, který věnují
udržování čistoty v kabinách, praní dresů,
spoustu neviditelných oprav které se vyskytnou
ať už výměna laviček nebo natírání, oprava
oplocení, zároveň i udržování házenkářského
hřiště a celkové okolí. Dále děkujeme panu
Karlovi Veselému za údržbu hrací plochy,
traktůrku - sekačky, který je stále v dobrém
stavu. Poděkování zaslouží též všichni členové
výboru našeho SK, trenéři a samozřejmě hráči,
ti všichni se podílí na samotném chodu klubu

DĚKUJEME

Na místě je poděkování i našim sponzorům, kteří
nezištně klubu pomáhali a pomáhají buď
materiálně nebo finančně.
Jsou to zejména: OÚ Hudlice, Zíma - Pila,
Elektro Kolman, Pozemní stavitelství Josef Malý,
Kozlovna Beroun, Starnet, Party - Servis,
www.Hromosvod.net.

Na úplný závěr bych jménem klubu SK
Hudlice chtěl popřát všem občanům našich
krásných Hudlic pohodové a bohaté vánoční
svátky, do nového roku 2023 pak hlavně
pevné zdraví, štěstía k tomu splněníaspoň
části vašich přání, které jistě máte.

Mějte se rádi

Sportu zdar a fotbalu zvlášť,
za SK Hudlice předseda Sklenička Václav



Předání sponzorského
daru od SK Hudlice

ylo pro náš Domov seniorů milým potěšením, když nás
navštívi l i sportovci z SK Hudlice, kteří v rámci oslav za-B

ložení klubu SK Hudlice uspořádali dražbu dresů a výtěžek
z této dražby věnovali našemu domovu. Dvacet tisíc, které
přivezl i osobně fotbalisti tohoto klubu převzala ředitelka do-
mova PhDr. Jitka Synková a budou použity pro aktivizační
činnost našich seniorů. Za celý domov přejeme týmu hodně
sportovních úspěchů.
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Po delší době bych Vás chtěl seznámit
s činností, kulturními a sportovními akcemi, které
naše jednota v letošním roce uspořádala a jaké
akce bude pořádat v roce 2023. Snažíme se
zabezpečovat tradiční kulturní i sportovní akce
pro naše občany, zejména pro naše děti. Je to
vnímáno již jako samozřejmost, že tyto akce
zabezpečuje Sokol. Bylo by spravedlivé větší
zapojení i ostatních spolků a sdružení.
Samozřejmě hodláme i nadále zabezpečovat
naše akce ve prospěch našich občanů a dětí.
V letošním roce jsme zabezpečil i pořádání těchto
akcí, turnaj neregistrovaných hráčů stolního
tenisu, dětský den - pohádkový les, dětské
čarodějnice, 3. ročník Hudlicefestu 2022,
rozloučení s prázdninami, zabezpečil i jsme
v sokolovně svátek žen. Tradiční dětský karneval
nám nevyšel bohužel z důvodů covidových
opatření. Obdobné akce chceme uspořádat
i v roce 2023, tzn. Dětský karneval v termínu
leden - únor 2023, Turnaj neregistrovaných
hráčů stolního tenisu v termínu březen - duben
2023, v dubnu Dětské čarodějnice, na konci
května Dětský den, koncem června 4. ročník
Hudlicefest 2023, na konci srpna Rozloučení
s prázdninami. V případě zájmu naší obce
zabezpečíme v sokolovně Svátek žen.
Zabezpečení všech těchto akcí stojí spoustu
starostí a volného času pořadatelů, to ocení

pouze ten, kdo takové akce pořádal. O přesných
termínech těchto akcí budete včas informováni.

Chtěl bych se jen krátce
zmínit o akci Hudlicefest
2023. Bude to již náš
4. ročník. Hlavním cílem je
pomoci postiženým dětem
a neziskovým organizacím,
které tuto oblast zajišťují.
ZZaajjiissttiillii jjssmmee pprroo nněě zzaa pprrvvnníí ttřřii rrooččnnííkkyy
cceellkkeemm 660099 660000 KKčč aa 22 550000 €€.. Kromě toho
dostaly od nás spoustu hodnotných, věcných
darů. Pro mne je to velké zadostiučinění, že
dokážeme takto potřebným lidem v těžkých
životních situacích pomoci. Všechno je to ale
o partě nadšenců, kteří chtějí pomáhat
a organizovat tyto akce.

Za to jim patří mé velké poděkování!

Na úplný závěr mi dovolte, abych popřál
všem členům Sokola a našim občanům
krásné prožitívánočních svátků a v příštím
roce vše nejlepší, hlavně zdraví a osobní
spokojenost.

Rudolf Hrkal
starosta TJ Sokol Hudlice
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ŠŠiippkkaařřii –– HHrroocchh tteeaamm HHuuddll ii ccee

Zdravíme všechny občany a chtěl i bychom je
seznámit s naší činností. Náš oddíl má nyní
7 členů. V loňské sezóně jsme se umísti l i na
2. místě v 1 . l ize Středočeského kraje. Máme
v plánu uspořádat turnaje až bude otevřena
hospůdka, letošní turnaj jsme nemohli
uskutečnit, kvůl i její zavření. Pravidelně

propagujeme náš sport při akci “Rozloučení
s prázdninami“. Také máme jedno stanoviště na
dětském dni.
Nakonec bychom chtěli všem popřát hezké
a klidné vánoce a mnoho zdraví v novém
roce.

Vše nejlepší přejí Hroši Hudlice
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SS..KK.. HHuudd ll ii ccee -- ooddddííll hháázzeennéé

Oddíl házené při SK Hudlice z.s. eviduje celkem
47 aktivních hráčů, kteří pravidelně trénují.
Většina hráčů jezdí na turnaje a starší žáci na
mistrovská utkání Středočeské ligy staršího
žactva. V současné době máme družstvo
přípravky a družstvo minižactva. Tato družstva
hrají v sestavě 4+1 hráč na poloviční hřiště
a hrají formou osobní obrany. Družstvo mladšího
žactva se už intenzivně připravuje na hru 6+1
hráč, aby se v příštím roce mohlo zúčastnit
několika turnajů. Družstvo staršího žactva je
přihlášené v soutěži u Středočeského svazu
házené. V této soutěži hrají družstva smíšená -
chlapci a dívky. Hraje se házená v sestavě 6+1
hráč na celé hřiště.
Letošní házenkářskou sezónu 2022/2023 jsme
zaháji l i j iž tradičně letní intenzivní přípravou a to
na konci srpna. Děti z řad MINI žáků, přípravky
a mladších žáků se zúčastni ly dopoledních
tréninků na našem venkovním hřišti . Všechna
družstva si to velice užila a mezi hráči jsme
přivítal i mnoho nových členů naší házenkářské
základny.
Od září jsme pak začali pravidelně trénovat
dvakrát týdně a připravovat se na první podzimní
turnaje. V podzimní části sezóny družstvo
minižactva odehrálo 2 velké turnaje v Praze
a děti si vedly naprosto skvěle. Máme za sebou
vítězné zápasy a šťastné děti, které zazáři ly na
hřišti .
A co se týká našich nejmenších házenkářů
a házenkářek v kategori i PŘÍPRAVKY, tak
v letošním roce máme opravdu širokou základnu
v celkovém počtu 22 dětí. Trénujeme 2x týdně.
Celkem často je j ich plná tělocvična a to je tam
pak hodně veselo. V těchto okamžicích je velmi
vítaná pomoc některých maminek a také starších
hráček, za kterou samozřejmě děkujeme. Děti
jsou šikovné a rychle se učí. Hra je baví
a celkově si trénink užívají a těší se na něj.
Naši nejmenší se již zúčastni l i i dvou turnajů
v l istopadu 2022 v hale TJ ASTRA Praha ZMZ
a Lions Hostivice - Břve. Pro většinu to byla první
zkušenost a musíme říci, že si vedl i opravdu moc

dobře. Rychle se ve hře otrkal i a hrál i s radostí
i s nadšením. Výsledky byly vynikající, i když
samozřejmě nějaká ta prohra též byla. Ale ta
žádnou hráčku ani žádného hráče neodradila
a do příštího zápasu šl i do hry ještě s větším
nasazením a touhou zvítězit. Po vítězných
zápasech byli rozzáření a už se těšil i na další.

Posledním týmem oddílu je družstvo starších

žáků a žákyň. Hrajeme mistrovskou soutěž
starších žáků, kde hrají smíšená družstva.
Mistrovské zápasy se hrají turnajově. Hrajeme
2x20 minut.

(pokračování na str. 16)



V září jsme pořádali mistrovský turnaj na
domácím hřišti v Hudlicích. Odehrál i jsme dva
zápasy s týmem LIONS Hostivice a TJ Sokol
Praha Vršovice. Náš tým předvedl skvělý výkon
a krásné házenkářské akce na domácím hřišti .
Domácí publikum bylo skvělé a hra s týmem
Vršovic velice napínavá do poslední chvíle.
Zápas s týmem Vršovic jsme i díky velké
podpoře domácího publika zaslouženě vyhrál i
21 :20. Další zasloužené výhry SK Hudlice -
Poděbrady 22:21 , SK Hudlice - Spartak Příbram
29:21 , SK Hudlice - Sokol Vršovice 20:1 3.
Soutěž je j iž opravdu na vysoké úrovni a turnaje
hodně náročné, tak se radujeme z každé výhry.
Co více si přát? Přejme si tedy snad jen tak dál
a držme palce, ať nám nadšení a radost ze hry
vydrží i v budoucnu.

Děkuji všem trenérkám za trpělivost, vedení
a skvělou práci při trénování.

Děkujeme za přízeň všem členům naší základny
a také za podporu rodičů našich svěřenců.

Velké díky patří našim sponzorům OÚ Hudlice,
Mezi Hrady z.s. , Česká unie sportu, MŠMTČR.

Samozřejmě máme stále místo i pro nové členy,
tak rádi uvítáme mezi námi nové sportovní
nadšence.

SK Hudlice, z.s., oddíl házené přeje všem
svým členům a občanům krásné a klidné
prožitívánočních svátků a v roce 2022 hodně
zdraví, štěstí, spokojenost a osobnípohody.

trenérky házené
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(pokračování ze str. 15)

1 . kolo Hudlice

2. kolo Mělník

3. kolo TJ Kobylisy

4. kolo Hostivice

5. kolo Úvaly

6. kolo Příbram

7. kolo Úvaly

Podzimní turnaje



SSppoolleekk RReezzeeddaa

Klub dětí a rodičů v Hudlicích v zimním čase
S prodlužujícími se večery na začátku l istopadu
se opět začali v našem klubu scházet
rodiče s malými dětmi. V letošní zimní sezóně je
Klub dětí a rodičů v Hudlicích v podkrovních
prostorách obecního úřadu otevřen každou
středu od 1 5:30 do 1 8:00 hodin. Stačí v provozní
době klubu zazvonit u vchodu OÚ na „zasedací
místnost“ a můžete s dětmi strávit příjemné
odpoledne v herně plné hraček, stavebnic
a výtvarných potřeb. Po domluvě můžeme opět
zorganizovat nějaké společné tvoření nebo třeba
zpívání. K dispozici je i čaj a káva. Pro jistotu se
předem podívejte na Facebook do skupiny
Hudlice Dětem , kde jsou aktuální informace
k provozu klubu. Doporučujeme se do této
skupiny připoj it, i pokud zrovna nemáte úplně
malé děti, najdete zde různé informace
o kulturním dění v obci a nabídky společných
aktivit.

Ohlédnutí za letním táborem Rezeda u kopyta
Rezeda letos kromě pravidelné činnosti klubu
pro nejmenší uspořádala v termínu 6. až 1 3.
srpna také oblíbený letní tábor s koňmi pro školní
děti . Tábor se již po šesté konal v Penzionu
U Kopyta v Pavlíčkách na Českolipsku, na
statku s koňmi v krásné krajině pískovcových
skal. Letos se tábora zúčastni l rekordní počet 20
dětí od 7 do 1 5 let převážně z naší obce a navíc
ještě 5 maličkých dětí táborových vedoucích. Jak
by také ne, do Školy čar a kouzel v Bradavicích
by přeci chtěl aspoň na chvíl i jet studovat téměř
každý! Tábor byl nabitý celotáborovou hrou,
každý den jsme prožil i to nejdůležitější s jednoho
dílu knižní série J. K. Rowlingové
o čarodějnickém učni Harry Potterovi.

Díky finančnímu příspěvku obce Hudlice jsme
pro děti mohli připravit mnoho autentických
kouzelnických rekvizit, takže pohádková fantazie
byla opravdu působivá. Před táborem dostal i
všichni poštou pravý dopis z Bradavic o při jetí ke
studiu. Hned po příjezdu si děti ještě s rodiči
nakoupily za zlaté galeony z Gringottovy banky
vše potřebné vybavení na Příčné ulici : zbrusu
nový hábit, hůlku, přísady do lektvarů, psací

potřeby, kouzelnické knihy i plyšového mazlíčka.
Večer se zúčastni ly zahajovací hostiny ve velké
síni vyzdobené v barvách všech čtyř kolejí.
V dalších dnech se děti pravidelně zúčastňovaly
péče o kouzelné tvory (čištění a sedlání koní), po
němž následoval jezdecký výcvik. Po obědě
probíhala výuka s příslušnými profesory v oboru
starodávných run, byl inkářství, děj in čar
a kouzel, lektvarů, hvězdopravy, jasnovidectví,
zdravovědy i obrany proti černé magii . Pak
následovaly různé hry s využitím Pobertova
plánku, šifrovaných nápisů, hádanek
a samozřejmě se pilně nacvičoval famfrpál na
košťatech. Studenti získali postupně kámen
mudrců, našl i a zniči l i deník Toma Raddla, na
výletě v Prasinkách objevil i obraceč času, získali
zlaté vejce, našl i všechny rel ikvie smrti
a nakonec objevil i a zniči l i zbývající viteály, čímž
přemohli Pána zla a zachránil i kouzelnický svět
před zkázou. Mezitím zvládl i složit i zkoušky
Náležité kouzelnické úrovně a zvítězit ve školním
poháru, který si letos odnesl Havraspár. Při
závěrečné hostině se celá síň rozsvíti la v barvě
vítězné koleje a všichni si pochutnal i na
domácích dobrotách, protože dětem na táboře
i sami vaříme a pečeme. Cenu tábora se
snažíme držet při jatelnou i tím, že všichni
vedoucí pracují dobrovolnicky zdarma, za což
bych jim chtěla ještě jednou moc poděkovat. Je
to náročná práce, ale i zábava pro nás všechny.
Na závěr jsme rodičům zazpívali Bradavickou
hymnu na nápěv Ódy na radost a děti předvedly
v sedlech koní své jezdecké dovednosti na
jízdárně.
Příští rok se bude tábor s koňmi konat na
stejném místě od 29. července do 5. srpna
2023. Tentokrát se vypravíme do
Středozemě s malým statečným hobitem Bilbo
Pytlíkem podle knihy J. R. R. Tolkiena Hobit.
Přihlášky zveřejníme v únoru, přednost mají děti ,
které s námi byly v loňském roce.

Krásné prožití vánočních svátků v klidu
a v pohodě a plno inspirativních setkání
v novém roce za Spolek Rezeda přeje

Kristýna Hulová, předsedkyně
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Advent či l i období očekávání příchodu Spasitele
světa Ježíše Krista, které trvá čtyři týdny před
Vánocemi, je tradičně období prožívané jinak
než předešlý čas podzimních radovánek -
posvícení, tanečních zábav, svateb a hodokvasů,
tedy čas veselého odpočinku od zemědělské
práce. Advent přináší j iné hodnoty, j iný čas
odklonu od běžných povinností v čase klidu
a ticha. Je časem přesunu energie do sféry
myšlení a duchovního povznesení. Vznikla celá
řada zvyků, obyčejů a norem chování pro toto
období. Na celé adventní období je v křesťanské
věrouce předepsána zdrženlivost v jídle, pití
a hlučné zábavě, tedy půst. Skrz to se ozývaly
tradice starší, reflektující příchod zimy a útlumu
života. Místo veřejných zábav se chodilo na
přástky po chalupách, kde se u lehké ruční práce
vyprávělo i zpívalo, někdy se rozpusti lá mládež
i pusti la do tance, což bylo nerado viděno.
K tomuto času patří v české tradici
neodmyslitelně ranní bohoslužby zvané roráty,
kdy se lidé scházejí v kostelech ještě před
rozbřeskem při svíčkách k tiché modlitbě a zpěvu
adventních písní, z nichž nejznámější dala
tomuto obřadu jméno: Rorate coeli - Rosu dejte
nebesa shůry. V běžném denním rozvrhu však
byl advent obdobím příprav na svátky, které
zahrnovaly kdysi stejně jako dnes úklid domu,
výzdobu, pečení cukroví, někdy zabijačku.
Křesťanským prožíváním času v tomto období,
víc než kdy jindy v roce, prosvítaly starobylé

pohanské víry v sílu přírody, kosmu a jej ich
magické působení. V čase konce roku se
objevují duše předků vstupující mezi živé, aby
nás kontrolovaly, napravovaly i odměňovaly. Tak
se totiž chovají masky, které zvyky adventu
doprovázejí. Tito démoni pohanského světa
vystupují prostřednictvím postav křesťanského
kalendáře jako jsou Barbora, Mikuláš, Lucie,
Ambrož. V našich končinách se udržel nejdéle
obyčej obchůzek Mikuláše s čertem a andělem,
který zpovídá, odměňuje i trestá děti. Termín
mikulášské nadílky se drží starého kalendáře,
kdy den začínal nocí, slaví se tedy v předvečer
svátku, který připadá na 6. prosince. Svatý
Mikuláš je postavou reálnou, ži l ve 4. století
v Myře blízko současné Antál ie v Turecku.
Proslavi l se jako dobrodějný biskup a stal se
oblíbeným světcem celé Evropy, který se
v podobě Santa Klause dostal v 1 8. století až do
Ameriky, z níž se nyní vrací zpět
a s původnějším Mikulášem se trochu přetlačuje.

Přeji vám všem, abyste si mezi vánočními
přípravami našli i chvilku na tiché adventní
rozjímání v duchu tradice, neboť koloběh
přírodních dějů v tomto obdobík tomu přímo
vybízí.

Podle knihy Jiřiny Langhammerové České tradice
v proměnách času zpracovala Kristýna Hulová.

Advent v tradicích našich předků
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Vážení občané a přátelé,
uvědomil jsem si, že po proběhlém adventním
rozsvěcením vánočního stromu a vánočním mini
trhu na kluzišti je čas napsat článek do
posledního letošního zpravodaje. V tomto roce
jsme pořádali první po covidovou Selskou
slavnost sečení sena. Kdo se přišel podívat,
nebo se dokonce zúčastni l , myslím prožil hezké
nedělní dopoledne i s občerstvením.
S Rezedou jsme v květnu také pořádali „Férovou
snídani“, která má za úkol podpořit nejen lokální
zemědělce, ale hlavně malopěstitele
v rozvojových zemích. Taková kvalitní káva nebo
čokoláda je přeci pochoutka☺ .
Začátkem srpna proběhla údržba a prořezávka
sadu. Pan Bauer svým zásahem prodloužil
životnost původních stromů a poradil v údržbě
těch nových, nedávno vysazených, aby se také
dožily úctyhodných let. V příštím roce budeme
opět dosazovat a vylepšovat sad, aby byl nejen
zdrojem ovoce, ale také pohody a místem
k relaxaci.
Další naší pravidelnou akcí je moštování v naší

moštárně. V letošním roce jsme vymoštovali
4453 litrů. Myslím, že to je docela slušné číslo.
Podaři lo se ho dosáhnout i díky
spolupráci s myslivci, kteří odebíral i vyl isovanou
sušinu na příkrm zvěře. V průběhu moštovací
sezóny jsme ještě stihl i uspořádat
o posvícenském víkendu výstavu výpěstků. Byla
malá, ale naše☺ .
A na závěr roku jsme podpoři l i neziskovou
organizaci „Dobrodílo“ prodejem jej ich produktů
na vánočním tržišti . Spolu s jej ich mýdly jsme
nabízeli i domácí svíčky vyrobené paní Janou
Merhautovou.
Tím je myslím završen letošní rok pro
zahrádkáře v Hudlicích. Věřím, že ten příští bude
ještě pestřejší a že přinese spoustu dobrého,
které musí vyvážit to špatné, co se kolem nás
děje. A to je i moje přání do nového roku všem,
nejen členům a přátelům zahrádkářskému svazu.

Tak hodně zdravía spokojenosti v roce 2023
za Český zahrádkářský svaz v Hudlicích přeje

Martin Kodet

MMyyssll ii vveecckkýý ssppoolleekk HHaabbrroovvýý ppoottookk
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Myslivecký spolek Habrový potok působí
v katastru obcí Hudlice, Nižbor, Otročiněves
a Nový Jáchymov již více než 40 let. V současné
době čítá naše členská základna 42 členů
a honitba se rozkládá na ploše 1 642 ha. Hlavní
činností spolku je výkon práva myslivosti , dle
schváleného plánu mysliveckého hospodaření.
Nedílnou součástí tohoto práva je nejen regulace
stavu zvěře, ale i péče o ní, zejména její
přikrmování v zimních měsících. Dalšími
činnostmi spolku jsou spolupráce na pořádání
různých vzdělávacích, kynologických a kulturních
akcí a výpomoc s lesnickými pracemi (např.

spolupořádání dne dětí, pořádání zkoušek psů
loveckých plemen nebo stavba oplocenek
v obecním lese).
Rádi bychom připomenuli , že není vhodné zvěř
přikrmovat čerstvým pečivem či různými
sladkostmi a zbytky - po požití způsobuje zvěři
poruchy trávení a průjmy. Taková zvěř rychle
zeslábne a často hyne. Nejvhodnějšími krmivy
jsou suché seno bez plísní, oves, kukuřice,
ječmen, kaštany, žaludy a dále dužnatá krmiva
(jablka, mrkev, řepa) a pro doplnění minerálů
kamenná sůl.

(pokračování na str. 20)
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Ordinační doba o vánočních svátcích

pátek 23.1 2. 2022 neordinujeme

úterý 27.1 2. 2022 8:00 - 9:30 hodin
středa 28.1 2. 2022 8:00 - 9:30 hodin
čtvrtek 29.1 2. 2022 8:00 - 9:30 hodin
pátek 30.1 2. 2022 8:00 - 9:30 hodin
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Děkujeme všem přátelům přírody za
pomoc s její ochranou, udržováním
čistého životního prostředí a respektu ke
zvěři, která je její nedílnou součástí.
Touto cestou bychom za Myslivecký
spolek Habrový potok - obvod Hudlice

rádi popřál i všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně
zdraví, spokojenosti a osobní pohody.

Za MS Habrový potok - obvod Hudlice napsal
Michal Vičan

(pokračování ze str. 19)

Přání k Vánocům

Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 hlavně zdraví.



Vážení spoluobčané,
rok 2022 pomalu končí a s ním, doufejme, i všechna bývalá koronavirová opatření. Na měsíc prosinec
jsme pro Vás ještě připravil i 1 7.1 2. 2022 tradiční zájezd do termálního bazénu a na vánoční trhy do
Weidenu, 1 8. 1 2. si můžete přiblížit předvánoční atmosféru zájezdem do Prahy na muzikál Janka
Ledeckého Vánoční zázrak a konec roku tradičně spojíme s výšlapem na Krušnou horu 26.1 2. 2022.

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2023
Datumy a akce se mohou během roku změnit nebo doplnit - sledujte články ve Zpravodaji , hlášení
obecního rozhlasu, plakáty na vývěsních tabulích obce a webová stránky Hudlic.
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KKuu ll ttuurrnníí kkoommiissee

Leden v plánu divadlo v Praze - upřesníme

Únor 1 8.2. Masopust

v plánu divadlo - upřesníme

Březen 3.3. Oslava Svátku žen

25.3. Zájezd do Weidenu

Duben 7.4. Velký pátek na Mámince

22.4. Otevírání studánek

Květen 21 .5. pouť

26.5. Muzejní noc v areálu domku J. Jungmanna

27.5. Staročeské máje

Červen vícedenní zájezd - termín a program upřesníme

Červenec 8.7. Jungmannovy Hudlice - 250 let od narození J. Jungmanna

Srpen

Září 23.9. zájezd do Polska Kudowa Zdroj + program

Říjen 8.1 0. posvícení

Listopad 4. - 5.1 1 . zájezd do sklípku na Moravu

1 9.1 1 . pietní akt u hrobu J. Jungmanna na Olšanech

Prosinec 2.1 2. rozsvícení vánočního stromu

8.1 2. zájezd na adventní trhy do Drážďan

1 6.1 2. termální bazén a vánoční trhy Weiden

26.1 2. výšlap na Krušnou horu

V plánu činnosti kulturní komise je ještě uspořádat jednodenní zájezd, vítání občánků, přednáškové
besedy, doplníme termíny divadelních a muzikálových představení v jarních a podzimních měsících.
Naší hlavní prioritou budou v roce 2023 Jungmannovy Hudlice, kdy společně oslavíme 250 let od
narození našeho slavného rodáka Josefa Jungmanna.

Závěrem přeji za členky kulturníkomise všem občanům klidné a pohodové vánočnísvátky,
šťastné vykročenído roku 2023 a mnoho bohatých zážitků na našich kulturních akcích.

Tejnorová Jiřina
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Vážení spoluobčané, ráda bych vás informovala,
že v začátku nového roku dojde v prostorách
autobusové zastávky v ulici Jungmannova (směr
Králův Dvůr) k otevření první KNIHOBUDKY
v naší obci.
S myšlenkou umisťovat knihy do veřejného
prostoru přišel v roce 2009 americký umělec
Todd Bol a vytvoři l projekt „Little Free Library“
(v doslovném překladu „malá bezplatná
knihovna“). Český projekt KnihoBudka vznikl
v létě roku 201 3, kdy bylo původním cílem
přestavět sedm starých telefonních budek na
malé veřejné knihovny, a první knihobudka byla
slavnostně otevřena 9. ledna 201 4 v areálu
pražské nemocnice IKEM. K tomuto projektu se
následně připoj i lo více organizací, měst a obcí,
a tedy knihobudky můžeme nalézt j iž téměř po
celé republice.
KnihoBudka funguje na základě bezplatného
půjčování a výměny knih. Pokud vás kniha
v knihobudce zaujme, jednoduše si j i půjčte.

Když knihu přečtete a už ji potřebovat nebudete,
můžete j i vrátit, ale také nemusíte. V případě, že
vás kniha zaujala, chcete si j i nechat nebo ji
darovat někomu jinému, můžete tak učinit. Knihu
můžete vrátit i do j iné knihobudky. Dále pokud
máte doma knihy, které už nechcete, můžete je
do knihobudky odnést, a tím udělat radost
někomu jinému, kdo si je rád přečte. Do
knihobudky nemusíte nosit pouze knihy, ale
určitě se zde najde prostor i pro časopisy CD či
DVD filmy.
Pravidla knihobudky jsou na rozdíl od pravidel
veřejných knihoven podstatně volnější. Jediným
pravidlem je knihu si přečíst☺ . Nicméně vás
prosíme, abyste se ke knihám chovali hezky,
nenechávali je mimo vyhrazený prostor, než je
k tomu určený (v knihobudce). Knihy, které
chcete do knihobudky darovat noste kompletní
(ne s vytrhanými a chybějícími stranami).
Doufám, že se vám tento projekt bude líbit
a potěší nejedno čtenářské oko.

Obcí zrekonstruovaná kaplička sv. Jana
Nepomuckého byla slavnostně otevřena za
přítomnosti starosty Pavla Hubeného dne 1 .1 2.
2022. Interiér zdobí sochy Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého. Obraz pro kapličku
namalovala naše občanka Kateřina Medová.
Při této příležitosti proběhlo její tradiční adventní
nasvícení. Kulturní program zajisti la ZŠ Hudlice.
Pod vedením paní učitelky Aleny Spilkové
vystoupil i žáci 1 . třídy, žákyně Valerie Stojková
a paní Ivana Hochelová.
Kapličku nechali postavit na své náklady rodiče
našeho významného rodáka Josefa Jungmanna,

jako poděkování, z vděčnosti za své děti.
Kapličku právě proto přezdívanou dětmi
„kapličkou vděčnosti“, se staral i v době Vánoc
a Velikonoc žáci naší ZŠ. A právě v době
blížícího se 250. výročí narození J. Jungmanna
nám přináší místo kl idu a rozjímání.
Od 1 5:00 hodin dne 23.1 2. do 24.1 2. 2022 si
můžete domů přinést Betlémské světlo, stačí vzít
si vlastní svíčku nebo svíti lnu a posvátným
světlem prozářit své domovy.

Mgr. Šárka Oličová Bohinová

Slavnostní otevření kapličky

Betlémské světlo bude k dispozici v Kapličce vděčnosti Jana Nepomuckého
od 23.12. 2022 15:00 hodin do 24.12. 2022 24:00 hodin.

Vpřípadě zájmu je možné si plamínek odnést již od 18.12. 2022
v podvečerních hodinách po domluvě: Za Humny 474, Oličovi (tel. 602217168)
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Slavnostní otevření zrekonstruované kapličky
sv. Jana Nepomuckého dne 1 .1 2. 2022
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Rozsvícení vánočního stromu



Zubní pohotovost
Pohotovostní služby stomatologů v Berouně

• 3. – 4. 1 2. MUDr. Kozlerová Irena, Beroun, Plzeňská 1 880,

telefon: 737 1 71 408

• 1 0. – 11 . 1 2. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 11 3,

telefon: 311 625 901

• 1 7. – 1 8. 1 2. MUDr. Kurťáková Katarína, Beroun – Závodí, Pod Haldou 64,

telefon: 777 742 971

• 23. 1 2. MUDr. Lavgaev Matsak, Beroun, Plzeňská 1 880,

telefon: 604 252 21 3

• 24. 1 2. MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825,

telefon: 605 251 083

• 25. 1 2. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, Průmyslová 61 4,

telefon: 728 349 403

• 26. 1 2. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice, Na Blížce 1 75,

telefon: 311 577 559

• 27. 1 2. MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, Buzulucká 1 08 (Buzuluk),

telefon: 311 572 389

• 28. 1 2. MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, Havlíčkova 1 732/3,

telefon: 727 836 81 8

• 29. 1 2. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA,

telefon: 311 51 2 11 9

• 30. 1 2. MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Čs. Armády 895,

telefon: 311 685 674

• 31 . 1 2. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Havlíčkova 20,

telefon: 311 611 241

• 1 . 1 . MUDr. Šlesingerová Iva, Beroun, Tř. Politických Vězňů 40,

telefon: 311 746 372

Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11 :00 hodin

LLéékkaařřsskkáá sslluužžbbaa -- ppoohhoottoovvoosstt
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ZUBNÍ POHOTOVOST
Oblastní nemocnice Kladno, a. s. , Vančurova 1 548
Web: www.nemkladno.cz
Tel.: +420 31 2 606 574

Dům zubní péče – Kladno, Sportovců 2311
Web: www.kladno.pekarek.eu
Tel.: +420 31 2 240 440

Městská poliklinika Praha 1 , Spálená 1 2
Web: www.prahamp.cz
Tel.: +420 222 924 268

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 – vchod AB,
Stomatologická klinika VFN a 1 . LF UK, U Nemocnice 2
Web: www.vfn.cz
(provádí pouze zákroky na doporučení z pohotovosti , úrazy atd. )
Tel.: +420 224 962 723, +420 224 962 725, +420 224 963 1 38

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84
Web: www.fnmotol.cz
Tel.: +420 224 433 654, +420 224 433 659 (pouze dětské)

Oblastní nemocnice, Příbram, I I . Pol ikl inika, Tř. Osvobození 387
Tel.: +420 31 8 626 791

Masarykova nemocnice Příbram , Dukelských hrdinů 200
Web: www.nemorako.cz
Tel.: +420 31 3 525 111 (211 , 311 )

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Beroun - Závodí

Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461

Web: www.uszssk.cz

Tel.: +420 311 622 1 97

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Hořovice

Nemocnice Hořovice, záchranná služba, K Nemocnici 1 1 06

Web: www.nemocnice-horovice.cz

Tel.: 1 55



Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost

Nemocnice Hořovice, dětská příjmová ambulance, K Nemocnici 1 1 06
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: +420 311 542 351

Oblastní nemocnice, a. s. Kladno, dětské oddělení, Vančurova 1 548
Web: www.nemkladno.cz
Tel.: +420 31 2 606 111

Oblastní nemocnice, a. s. Příbram , dětské oddělení, U Nemocnice 84
Web: www.nemocnicepribram.cz
Tel.: +420 31 8 641 380

Akutní chirurgická ambulance

Nemocnice Beroun - Závodí, Prof. Veselého 461
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: +420 311 745 328, +420 311 745 339, +420 311 745 111

Nemocnice Hořovice
Web: www.nemocnice-horovice.cz
Tel.: +420 311 542 664

Interní ambulance příjmová

Nemocnice Beroun , Prof. Veselého 493, Beroun - Závodí
Web: www.nemocnice-beroun.cz
Tel.: +420 311 745 21 9
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