Volnočasové aktivity
na Hořicku
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Milí čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a už je tu opět čas školních povinností.
Do školy chodí většina dětí ráda, ale určitě neuškodí zvolit i pro volný čas příjemnou odpolední činnost, kterou nabízejí volnočasové organizace na Hořicku. Některé
aktivity a zájmové kroužky organizací, které měly zájem se do této propagace zapojit,
představujeme v našem zpravodaji.
Časopis volně navazuje na tradiční setkání volnočasových organizací ve
Smetanových sadech konané vždy v první školní den. Akci NUDA? Neznáme!
připravuje Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II („MAP II“) již šestým
rokem a hlavním cílem je nabídnout rodičům a jejich dětem přehled některých
možností, jak lze příjemně a smysluplně trávit volný čas.
Věříme, že i letos si z nabídky vybere každý zájemce.
Přejeme úspěšný školní rok 2022/2023 všem rodičům a jejich dětem.
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Tenisová školička
PHONE-VOLUME 603 591 340 (Ing. Samek)

Je Ti 7 – 9 let a chceš si zkusit tenis? Nevíš,
jak držet raketu a jak správně odehrát míček?
Budeš si moci vše zkusit a rozhodnout se,
zda se tomuto krásnému sportu budeš chtít
věnovat více.

Tak neváhej a kontaktuj nás!
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Sportovní zařízení
města Hořice
www.sporthorice.cz/bazen

S

portovní zařízení města Hořice bylo zřízeno v srpnu roku 2003 jako příspěvková organizace města Hořice. Toto zařízení zajišťuje sportovní, relaxační a
regenerační služby v podobě sauny, masáží, squashe, solária, kuželny a plaveckého bazénu. Dále je v areálu vybudováno dětské hřiště, kurt na plážový volejbal
a minihřiště s umělou trávou. Postupem času zařízení převzalo do správy všechna
dětská hřiště na území města. V současné době je pod správou SZMH fotbalový areál
na Gothardě, sportovní hala a sokolovna v Erbenově ulici a volejbalový kurt v ulici
Sadové.
Co se týká aktivit spojených s vodou, nabízíme hodiny aqua aerobiku, plavání pro
těhotné, individuální výuku a plavání pro seniory. Velký úspěch si získalo každoroční
Halloweenské plavání, kdy bazén ožije v záři svíček duchy a strašidly. Během roku
probíhají 2 turnusy plaveckých kurzů po 15 lekcích. Veškerou instruktáž a vedení
provádí naše plavecká škola, která má hlavní náplň během roku plaveckou výuku
předškolních a školních dětí včetně středních škol. Výkonnostní plavání zaštiťuje plavecký oddíl Rejnok. Mimo svátky a prázdniny probíhají pravidelné tréninky 3x týdně.
Nejmenší plavce je možno přihlásit na kojenecké plavání již od 6 měsíců až do 3let.
Každý rok také nabízíme 3 příměstské tábory pro děti ve věku 4-12 let. Během
letních prázdnin slouží zázemí bazénu k soustředění plaveckých a jiných sportovních
klubů.
Filozofií plavecké školy je naučit děti kladnému vztahu
k vodě, odstranit strach z neznáma skrze hry, rozvoj vrozených schopností a dalších aktivit. Ke každému plavci
se snažíme mít individuální přístup, který zajišťuje, že si
z plavání odnese co nejvíce metodicky správných dovedností a pozitivních návyků. Největší radost máme z dětí,
které přišly se strachem a odporem k vodě a odcházejí
s tím, že si věří, vodě důvěřují a umí se v ní přirozeně
pohybovat.
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Orientační běh
www.obhorice.cz

K

lub orientačního běhu TJ Jiskra Hořice sdružuje zájemce o sport, který v sobě
kloubí pohyb v přírodě s logickým myšlením a dává tak dospělým, ale hlavně
dětem alternativu k dnešnímu způsobu trávení volného času. V této brožuře
najdete základní informace o organizaci klubu. V případě Vašeho zájmu, neváhejte
kontaktovat trenéry pro více informací.
Co je orientační běh?
Orientační běh (OB) je běh (chůze) po předem stanovené trati a kontrolách, které
jsou umístěny v lesním prostoru. Běžec se v terénu orientuje podle speciální mapy
pro OB, kterou si do správného směru
nastavuje pomocí buzoly, obdoby klasického kompasu. Průchod kontrolou
je pak zaznamenáván elektronickým
čipem, který má závodník připevněn
na ruce. V cíli jsou data stažena a určeno pořadí závodníků, o jejichž pořadí
rozhoduje nejen rychlost běhu, ale
hlavně správná orientace v prostoru
a výběr těch nejvhodnějších postupů
na jednotlivé kontroly. Orientační běh
má pak své zimní (LOB) či cyklistické
obdoby (MTBO).
Pro koho je orientační běh vhodný?
Pro všechny zájemce o pohyb v přírodě bez rozdílu věku, s rekreačními nebo závodními ambicemi. Pro děti do věku osmi let je nutné situaci konzultovat s trenéry (viz
kontakty), případně je vhodná spolupráce s rodiči, kteří mohou mladého běžce v lese
doprovázet.
Jak probíhá trénink?
Mapový trénink (tedy v lese) probíhá zpravidla jednou týdně. Z Hořic je organizována
doprava do bližších terénů v okolí města, nebo i vzdálenějších v případě společného tréninku s některým ze spřátelených klubů OB. Na tréninku jsou vždy přítomni
zkušení trenéři, dle jejichž pokynů akce probíhá. Všichni účastníci obdrží vytištěnou
mapu (buzolu a čip v případě potřeby). Zkušenější běžci již pak samostatně absolvu-
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jí předpřipravené tratě, nováčkům a mladším
závodníkům se věnují trenéři, kteří je osobně
zasvěcují do tajů orientačního běhu. Doprovázejí je i v terénu a mohou tak ihned korigovat
jejich případné chyby. Společně jsou probírány
postupy a diskutovány jejich možné varianty.
Po ukončení tréninku jsou účastníci následně
opět dopraveni zpět do Hořic. V zimním období tréninky probíhají v tělocvičně, kde jsou
aktivity soustředěny na rozvoj pohybových
dovedností, hry a zdokonalování mapových
znalostí. Na základě věku orientačního běžce je vhodný další doplňkový sport pro rozvoj pohybových či vytrvalostních vlastností.
Závodní činnost
V průběhu roku jsou po celé ČR pořádány desítky soutěží v orientačním běhu, které
dovolují běžcům poměřit síly, motivovat je k dalším výkonům, ale zároveň i navázat
osobní přátelství, která jsou zvláště v dnešní době tak důležitá! Po osvojení si základních dovedností v orientačním běhu se člen klubu může účastnit i těchto akcí.
Jednodušší i složitější závody jsou vhodně rozděleny do kategorií dle věku běžců, ale
i jejich schopností tak, aby se nepoměřovali úplní začátečníci a ostřílení borci v jedné
kategorii. Úplně ti nejlepší se pak mohou účastnit i mezinárodních závodů. Účast na
takové akci však záleží již nejvíce na závodníkovi samotném, jeho píli a chuti se prosadit. Příkladů vhodných k následování je v klubu hned několik!
Jak je organizována doprava?
Doprava na tréninky či závody je organizována trenéry a pro členy klubu je zcela
zdarma. V případě nutnosti ( neočekávaný výpadek některého z organizátorů ) jsou
pak osloveni rodiče dětí, v případě jejich pomoci je jim následně poskytnut příspěvek
na pohonné hmoty.

zola a čip jsou v období prvního půlroku půjčovány z klubových zásob. Se vzrůstající
výkonností se člen klubu sám může následně rozhodnout pro speciálnější vybavení,
které jeho výkonnost dokáže dále podpořit. Pro několik prvních tréninků není ani
vyžadováno plnohodnotné členství v klubu tak, aby si každý případný zájemce mohl
tento krásný sport vyzkoušet a v klidu se rozhodnout, jestli v něm chce pokračovat
a dále se rozvíjet.
Klubové příspěvky, financování klubu
Roční příspěvky členů klubu jsou 300,- Kč/člen (2022). Tato částka je však pouze
zlomkem peněz potřebných pro financování klubu. Další peníze jsou čerpány z grantů, dotací, sponzorských darů, nejpodstatnější částkou je pak pravidelné pořádání
jednoho ze závodů seriálu Východočeského poháru v orientačním běhu. Tato akce je
organizačně velmi náročná a je již dlouho před termínem konání připravována některými členy klubu. V době konání je pak více než potřebná pomoc všech členů klubu
a rodičů dětí. Takto získané peníze jsou v průběhu roku použity na nákup klubových
potřeb, podporu sportovců (startovné vybraných závodů, příspěvek na dresy), tisk
map, úhradu dopravy atd.
Informace o dění v klubu
Všechny informace o dění v klubu jsou zveřejňovány na našich webových stránkách.
Přes tyto stránky probíhá také přihlašování na jednotlivé závody a následně na nich
lze nalézt i výsledky jednotlivých závodníků.

Hýbej se s námi. Pomalu nebo
rychle…, ale se zájmem!

Potřebné vybavení pro orientační běh
Pro orientační běh není potřeba žádného speciálního vybavení a velkých investic do
startu! Triko, dlouhé kalhoty (tepláky či elasťáky), jakékoliv vhodné běžecké boty. Bu-
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Rebels Gym
www.rebelsgym.cz
YOUTUBE Odkaz na YouTube kanál
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V Rebels Gym rozvíjíme pohybové dovednosti a mentální nastavení dětí. Učíme je
správným pohybovým návykům, spolupráci,
vyšší sebedůvěře a lásce k pohybu a sportu.
Tréninky vedou certifikovaní instruktoři hravou a bezpečnou formou.
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Studio Pohybu
www.cviceni-linda.cz
FACEBOOK-SQUARE Odkaz na Facebook

Studio Pohybu je zaměřené na skupinové
lekce pro děti i dospělé. Každé léto pořádáme sportovní a taneční soustředění. Pro
dospělé nabízíme Hormonální jógu, cvičící
wellness víkendy, výživové poradenství a
fitness plány.
Podrobnější informace ohledně kurzů a celé
nabídky Studia Pohybu naleznete na našich
webových stránkách.
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Volejbalový oddíl přijímá děti od 6ti let. Nejmladší se učí nejrůznější dovednosti s míčem

Volejbal
PHONE-VOLUME 732 944 757 (Vondrouš Martin)
PHONE-VOLUME 604 285 357 (Milada Bártová)

a již po několika týdnech tréninků se zúčastňují
okresních soutěží v tzv. přehazované, starší děti
již trénují odbíjení prsty a postupně se učí všechny základní volejbalové prvky.
Tréninky probíhají 2 × týdně v úterý a ve čtvrtek.
Na jaře a na podzim trénujeme venku na antukových kurtech na Orlovně, v zimním období v hale
TJ Jiskra a v hale gymnázia. 2 × ročně pořádáme
pro děti volejbalové soustředění, v červnu ve
sportovním areálu Pecka a v září v Krkonoších.

Neváhejte a kontaktujte nás.
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Turisťáček Hořice
https://turistacek-horice.webnode.cz
FACEBOOK-SQUARE Odkaz na Facebook
YOUTUBE Náborové video
YOUTUBE Tábor PO ČERVENÉ 2022
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N

a začátku dubna jsme pod laskavou záštitou KČT, odboru Hořice založili nový
mládežnický oddíl volnočasové turistiky. Kroužek Turisťáček má v současné
době slušnou základnu mladých lidiček, kteří se těší, až jednou převezmou
otěže a navážou nejen na krásnou tradici stylového „Žižkáče,“ na jehož přípravě se
rovněž podílíme. Každý týden se před budovou sokolovny tvořily zástupy nadšených
dětiček s batůžky, jejichž rodiče byli rádi, že se v Hořicích, jediném městě v celém
jičínském okrese, podařilo i takovýmto způsobem po 2 letech covidového martyria
„rozhýbat holky a kluky.“
Jsme v kontaktu s hlavními představiteli Oblasti KČT Královéhradeckého kraje a
připravujeme se na setkání s úpickou mládeží a na další možnosti seberealizace.
Naše programy jsou pestré, plné her a soutěží se zaměřením na sport a vybudování
kladného vztahu k přírodě. Společně se vydáváme se skřítkem Turisťáčkem po celé
naší krásné vlasti a to nejen během setkání na kroužku, ale i v rámci tzv. víkendových
výletů. Moc rádi mezi sebou uvítáme i aktivní rodiče a nové přátele našeho oddílu,
turistické nadšence, kteří mají pro strach uděláno a jsou pro každou srandu.
O letních prázdninách připravujeme příměstské tábory, které nabízí zajímavou alternativu pro místní děti. Pro více informací nás sledujte na našich webových stránkách,
popř. na přidruženém FB profilu Turisťáček Hořice. Staňte se i Vy našimi fanoušky
a followery, ať Vám nic neujde a jste stále v obraze!
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NAJÍT KAMARÁDY, ZAŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ
Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činnost, kterou v přírodě můžete
podnikat. Zkrátka, když chcete krajinu poznat skutečně do nejmenších podrobností, musíte ji projít pěšky. Budeme chodit nahoru, dolů, cestou, lesem, vodou, v noci,
ráno, s úsměvem, se svačinou... Naučíme se, že má cenu o něco se snažit, zapojovat
se, spolupracovat a být součástí přírody. Turisťáček, to je kolektiv stmelený společnými zážitky. Najdeme zde kamarády, o kterých víme, že se na ně můžeme vždy spolehnout. Tato přátelství, postavená na společných hodnotách, mnohdy vydrží celý život.
A JAKÁ JE ČINNOST KROUŽKU?
• poznáváme přírodu a učíme se žít
v souladu s přírodou
• hrajeme hry a soutěže nejrůznějšího
charakteru
• sportujeme
• čteme z mapy, uzlujeme, rozděláváme
oheň
• luštíme šifry, zpíváme s kytarou, opékáme špekáčky
• stopujeme, stanujeme
• začínáme s geocachingem
• motivujeme děti pomocí příběhů
a pohádek

kalendářní rok. (Děti, které se účastnily v minulé sezoně a jsou řádně registrovány,
tedy platí částku 550 Kč.) Získanými financemi zajišťujeme chod oddílu, nákup odměn
aj. Kromě toho mladí turisté získají svou vlastní členskou kartičku s registrací do klubu KČT, oddíl Hořice. S tímto souvisí pak všechny výhody, které najdete na oficiálních
stránkách Klubu českých turistů – slevy na startovné, dopravu apod. https://kct.cz/
vyhody-a-slevy
LEKTOŘI: Soňa Vrabcová, Lenka Bartoníčková a Tomáš Sůva

• trávíme čas bez počítačů, mobilů
a televize
• jsme dobří kamarádi do pohody i nepohody
• plánujeme výlety a výpravy po okolí
• učíme se základům ekologie, první
pomoci a jak se zachovat v krizových
situací
• zkoušíme netradiční rukodělné činnosti - korálky, kůže, proutky

S těmi nejšikovnějšími se pak vydáme do Jestřebích hor na turistický závod všestrannosti mládeže.
PŘIHLÁŠKY a KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY
Od září do června se budeme scházet pravidelně každou středu v čase od 16.00 do
17.30 h, a to opět v budově sportovní haly TJ Jiskra Hořice, Erbenova 1081. Kroužek
je vhodný pro všechny děti od 6 do 15 let. Způsob přihlašování je prostý. Na webových stránkách v připraveném online formuláři vyplníte základní údaje a pak na místě
setkání uhradíte poplatek 700 Kč, v rámci něhož odvádíme částku 150 Kč na účet
KČT, díky čemuž bude každý účastník pojištěn proti případnému úrazu na celý jeden
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Dům dětí a mládeže
www.ddmhorice.cz

D

ům dětí a mládeže Hořice má více než 30letou tradici. Jsme školským zařízením, příspěvkovou organizací města Hořice. Nabízíme sportovní, pohybové,
rukodělné, technické, taneční, výtvarné a hudební zájmové útvary. S pravidelnou zájmovou činností začínáme koncem září. Sídlíme v Žižkově ulici, ale využíváme pronájmu dalších prostor ve městě. O prázdninách především nabízíme příměstské i pobytové tábory. Na kroužky k nám dochází děti, školáci, ale i dospěláci.
Aktivní trávení volného času je jednou z forem primární prevence rizikového chování.
Společně s účastníky jsme se radovali z toho, že jsme se opět mohli celoročně společně setkávat, tvořit a sportovat. Volnočasové aktivity pomáhají rozvíjet talent, nadání,
tříbit volbu povolání u žáků navštěvujících základní a střední školy, jsou jednou z
forem celoživotního učení. Naším posláním je inspirovat, motivovat a poskytovat
prostor pro osobní rozvoj každého jedince. V 70 zájmových útvarech se schází zhruba
600 účastníků. Nabízíme dopolední dílny pro MŠ a ZŠ, výlety, dílny pro veřejnost, letní táborovou činnost, sportovní víkendy, rukodělné dílny, vzdělávací semináře. Možná
jste si spolu s námi užili Dětský karneval, Den Země, Čarodějnou noc, Dětský den.
Přihlašování na většinu našich činností probíhá elektronicky prostřednictvím našich
webových stránek.
Těšíme se na vás
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Rodinné centrum Konvička – „Co zaléváme, to roste.“

RC Konvička
www.rckonvicka.cz
FACEBOOK-SQUARE Odkaz na Facebook
ARROW-ALT-CIRCLE-DOWN Prezentace

O

d konce roku 2018 vytváříme prostor a aktivity pro rodiče s malými dětmi.
RC Konvička je členem Sítě pro rodinu, z.s., a tak se snaží v Hořicích naplňovat její vize: posilovat hodnotu rodiny, vytvářet podmínky pro společnost
přátelskou rodině a stavět na hodnotách sdílení, spolupráce, podpory a vlivu. Poskytujeme pravidelné aktivity pro malé děti s rodiči i celé rodiny, workshopy s různým
zaměřením, tématické přednášky a besedy, pikniky, výlety, táboráky, divadélka pro
děti a další.
Maminky v kondici - cvičení pro rodiče s dětmi - maminky (ale i tatínkové) cvičí pod
vedením zkušené fyzioterapeutky za přítomnosti dětí.
Tvořílek - tvoření pro nejmenší (různé techniky a materiály) a pobyt v herničce vhodný pro rozvoj jemné motoriky a estetického vnímání.
Hýbánky - hudebně pohybové aktivity pro děti - cvičení, zpívání, tanec, opičí dráha a
hry pro všestranný rozvoj dětí.
Volná hernička - volný program v herničce, vhodné pro první socializaci a změnu
denní rutiny, příjemné setkání.
V rámci těchto aktivit si mohou děti také pohrát v herničce a rodiče spolu sdílet své radosti i starosti. Herničku
lze po domluvě využít na volnočasové aktivity pro děti
nebo třeba pro narozeninovou oslavu.
Aktuality můžete sledovat na Facebooku, na webových
stránkách nebo nás můžete navštívit v prvním patře sportovní haly
v Hořicích (Šalounova 2164).
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Spolek Montessori
Hořice při ZŠ Na Habru
www.montessori-horice.cz
ARROW-ALT-CIRCLE-DOWN Prezentace
ARROW-ALT-CIRCLE-DOWN Montessori školička

S

polek Montessori Hořice sdružuje rodiče dětí docházejících do Montessori tříd
státní základní školy Na Habru v Hořicích. Spolek úzce spolupracuje se školou
a přispívá k vytvoření vhodných podmínek pro fungování a rozvoj Montessori
tříd. Rodiče pomáhají s organizací mimoškolních aktivit pro děti i dospělé, výrobou
pomůcek a dobrovolně se zapojují do činností souvisejících s propagací Montessori
pedagogiky v našem regionu. Organizují přednášky, besedy, setkání pro zájemce
o Montessori vzdělávání i širokou veřejnost.
Dlouhodobým cílem spolku je vybudovat
a podporovat školu v komunitním duchu od
první do deváté třídy. Proto se spolek snaží
zapojovat rodiče do vylepšování prostředí
tříd i dalších společných prostor. V průběhu
roku spolek připravuje několik odpoledních setkání pro děti a rodiče. Celé rodiny
mají možnost zúčastnit se každoroční
podzimní stmelovací víkendové akce se
zajímavými aktivitami i dostatkem prostoru na seznamování.
Spolek Montessori Hořice pomáhá s organizací Montessori školičky. Jejím cílem
je připravit děti hravou formou na významnou životní změnu a vybavit je schopnostmi, díky kterým bude vstup na základní školu snadný a přirozený. Montessori školička
se pořádá v prostorách Montessori tříd.
Každé setkání je zaměřeno na určité téma
nebo rozvíjení určité dovednosti. Na začátku se
společně setkáváme na elipse, představujeme
si téma, pomocí cvičení rovnováhy zklidňujeme tělo i mysl a pokračujeme svobodnou
volbou aktivit. K dispozici jsou dětem cvičení z
praktického života, pomůcky pro rozvoj smyslů,
jazyka, matematiky a oblasti “poznáváme svět”
(geografie, vnímání času, botanika a zoologie).

26

27

TJ Jiskra Hořice
www.horickyfotbal.cz

28

F

otbalový tým TJ Jiskra Hořice stabilně patří k nejúspěšnějším v kraji. V Hořicích
má již více jak stoletou tradici. Zázemí místních fotbalistů se nachází na Gothardě a stadion prošel náročnou rekonstrukcí. Slavnostní zahájení jeho obnoveného provozu proběhlo v září 2021.
Fotbalisté TJ Jiskra Hořice (starší žáci) byli oceněni v anketě Sportovec města Hořice
za rok 2020 v kategorii Kolektiv.
Výborné výsledky místních fotbalistů jsou také dílem vedení a trenérů.
Každým rokem jsou přijímáni noví zájemci o tento tradiční sport a pokud k nim patří
i vaše dítě, pak se více dozvíte na webových stránkách.
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Florbal FBK Hořice
www.florbalhorice.cz
FACEBOOK-SQUARE Odkaz na Facebook
Instagram-Square Odkaz na Instagram

J

sme florbalový klub s téměř 25letou historií spojenou se začátky florbalu v
České republice. Aktuálně máme rekordní počet 10 přihlášených družstev
hrajících mládežnické soutěže v Královéhradeckém a Pardubickém regionu.
Jsme jedním z největších sportovních oddílů v Hořicích, naše členská základna nyní
čítá více než 160 členů.
V klubu působí téměř dvě desítky zkušených trenérů a sportovních nadšenců. Máme
mezi sebou nejen bývalé hráče, rozhodčí, medailisty z mistrovství světa a účastníky
olympiády, ale i zodpovědné rodiče, kterým záleží na vztahu jejich dětí ke sportu.
Díky celoročním školením a vzdělávacím akcím dětem nabízíme dynamické a nezapomenutelné zážitky. Prioritou jsou pro nás naši svěřenci a florbal, ale jsme známi i tím,
že pořádáme různé neflorbalové akce, rodinné výlety a výzvy. Můžete nás potkat v
zimě na horách a v létě na vodácké výpravě. Velkou novinkou byl letošní příměstský
tábor pro 40 dětí, který byl během jediného dne naplněný a který svou kvalitou a
pestrostí nadchl všechny účastníky.
Z historických úspěchů zmiňme juniorské mistrovství republiky žáků, druhé místo v
2. lize žen nebo třeba individuální úspěchy našich odchovanců, kteří to dotáhli až do
nejvyšších soutěží – mužské superligy a ženské extraligy.
Od září nás čeká náročná sezóna, kdy do soutěží nastoupí i naši nejmladší členové
(minipřípravkáři od 4 let). Dále svou sezónu odstartují 3 družstva přípravky, 2 družstva elévů a po jednom družstvu mladších žáků, starších žáků a
také dívek elévek a našich nejstarších dorostenců.
Ideou klubu jsou spokojené a sportující děti, které pohyb baví a ze
kterých vyrostou féroví lidé s láskou ke sportu. I proto se řídíme
našimi 3R hesly: Rozum, Radost a Respekt.
Ve svém znaku hrdě nosíme zlatého draka.
I ty se staň drakem!
Přijímáme nové členy
v průběhu celého roku.

30

31

Podporujeme vzdělávání
na Hořicku

www.maphorice.cz
MAP Hořice neodpovídá za zde uvedené texty a obrázky,
které si organizace dodaly. Ostatní obrázky z Freepik.com.

