
Zastupitelé schvalují následující body:
1. Členové návrhové komise:  
 Ing. Pavel Brůžek,  
 Ing. Mgr. Jiřina Walterová
 Zapisovatel: Ing. Vladimír Zachoval
 Ověřovatelé zápisu:  
 p. Jan Nádvorník,  
 pí. Eva Fajrajzlová
 Účast zastupitelů 8, 1 omluven
2. Schvalují závěrečný účet města  
 za rok 2007 včetně výhrad auditora. 
 Schváleno jednohlasně.
3. Schvalují zpracování žádosti  
 o dotaci k projektu MŠ firmou  
 EC Consulting za cenu 44.100,- Kč  
 včetně DPH + 2,8% z uznatelných  
 nákladů. Schváleno jednohlasně.
4. Schvalují přijetí dotace od KÚ  
 Středočeského kraje na knihovnu  
 ve výši 45.000,- Kč. 
 Schváleno jednohlasně.
5. Schvalují zpracování projektové  
 dokumentace k registraci o dotaci  
 na revitalizaci Tyršova náměstí  
 firmou Rota Group. 
 Schváleno jednohlasně.
6. Schvalují prodej dílu „a“ parc.  
 č. 1111/2 dle geom. plánu  
 č. 738-398/2008 o výměře 93 m2  
 manželům Eiseltovým za cenu  
 3.720,- Kč. Schváleno jednohlasně.
7. Schvalují prodej parc.č. 1111/3  
 o výměře 43 m2 manželům  
 Eiseltovým za cenu 1.720,- Kč.  
 Schváleno jednohlasně.
8. Schvalují prodej parcely č. 36  
 o výměře 16 m2 panu Josefu  
 Maznému za cenu 640,- Kč. 
 Schváleno jednohlasně.

9. Schvalují žádost DD Hostomice  
 Zátor o finanční příspěvek ve výši  
 2.000,- Kč. Schváleno jednohlasně.
10. Schvalují žádost manželů  
 Odlasových na využívání veřejných  
 parkovacích míst na náměstí  
 v Hostomicích.  
 Schváleno jednohlasně.
11. Zastupitelé berou na vědomí  
 informaci o 3. variantách vodovodu  
 a kanalizace v Bezdědicích  
 a Radouši ve vztahu k Hostomicím  
 a stávající čističce.
12. Na základě bodu 11. usnesení  
 schvalují zadání projektových prací  
 na var. III vodovodu a kanalizace  
 v obci Bezdědice a Radouš. 
 Schváleno jednohlasně.
13. Schvalují přepracování územního  
 plánu z roku 2006 a vypracování  
 nového územního plánu, tzn.  
 vyvolání výběrového řízení  
 na zpracování územního plánu. 
 Schváleno jednohlasně.
14. Schvalují ponechání odvolání  
 ohledně soudních poplatků týka- 
 jících se sporu města s p. Škardou. 
 Schváleno jednohlasně.
15. Zastupitelé berou na vědomí infor- 
 maci o dotaci ve výši 4.270.000,- Kč  
 z KÚ na I. etapu kanalizace,  
 z celkového podílu 5.407.000,- Kč  
 bude tudíž činit 1.137.000,- Kč  
 vlastních prostředků.
Zastupitelé berou na vědomí všechny 
body v různém a diskuse.

Zapsal: Ing. Pavel Brůžek, 
v Hostomicích 20.6.2008.
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■ Pracovní sobota se posouvá 
díky státnímu svátku na 12.7.

■ Zasedání zastupitelstva  
se bude konat 16.7. v 18.00 hod. 

v hostomické hasičárně.

■ Na náměstí a v Malostranské 
ulici byly odstraněny pařezy po 
lípách. Na této akci se podíleli:  
Vít Šťáhlavský, Vít Maršálek,  

Jan Nádvorník, bratři Tenčíkové 
a Ing. Chuchler.

■ Starosta Děkuje Hasičům  
za rychlou a obětavou práci při 
odklízení následků po silném 

větru ve středu 25.června.

■ Toto číslo HL jsme  
koncipovali jako dvojčíslo  

na červenec i srpen.  
Tudíž v srpnu HL nevyjdou.

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 18.6.2008

Proč nebyl  
v Hostomicích 
dětský den?
V loňském roce jsme se jako KK 
MěÚ Hostomice zajímali o orga- 
nizaci Dětského dne v Hostomicích. 
Zjistili jsme, že DD každoročně 
pořádá SK Hostomice. 
Nabízeli jsme svoji pomoc se 
zajištěním příprav, ale byli jsme 
odmítnuti. Chtěli pouze finanční
příspěvek a ten dostali. 
Očekávali jsme tedy, že DD bude 
opět v režii sportovců.
Proč tedy nebyl?

za kk EN
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REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ  
V HOSTOMICÍCH
Každého, kdo se rozhlédne po hostomickém náměstí, jistě jeho stav netěší. 
Určitě si umíme všichni představit náměstí upravené, s opravenými chodníky, 
vyřešeným parkováním i odvodem dešťových vod, vhodnějším osvětlením  
a doplněné o městský mobiliář. 
Jistě si vzpomenete, že tato vize byla i součástí volebního programu třech  
kandidátek (ODS, Občané pro Hostomicko a Sdružení Nezávislých Kandidátů 
Radouš). 
Postupně byla zpracovávána koncepce revitalizace náměstí, pan starosta v této 
záležitosti kontaktoval krajského radního pana Podzimka (ODS), který poskytl 
podstatné informace v dané záležitosti a po osobní návštěvě městské radnice  
a seznámení se stavem příprav, pomohl s dalšími kroky. Následně byly osloveny  
3 firmy zabývající se projektovou přípravou takovýchto akcí, z jejichž nabídek
byla vybrána firma Ec.consulting, jejíž nabídka byla jak finančně a termínově,
tak rozsahem vyhovující - od projektových prací přes projednání až po žádost  
o dotace z EU. 
Termín podání žádosti o dotace je na podzim 2008 v říjnu. A že se nejedná o 
malou akci je zřejmé z předpokládaných nákladů na celou akci - cca 130 000 000 
Kč. Proto bude celá revitalizace náměstí rozdělena do etap.
1. etapa (zahájení 2009) - chodníky, parkovací místa, dešťová kanalizace,  
autobusové nádraží, povrchy komunikací včetně dopravního značení a zeleň s 
městským mobiliářem po obvodě náměstí.
2. etapa (po dokončení 1.etapy) - vnitřní parkové plochy a pěší komunikace, 
úprava zeleně včetně stromů a vybudování 2 vodních ploch a kompletní vybavení 
městským mobiliářem. 
Z tohoto stručného výčtu je jasné, že se jedná o zřejmě nejrozsáhlejší investiční 
akci v Hostomicích, to se jistě projeví i určitými nutnými omezeními, nezbyt-
nými z důvodu realizace.
Pochopitelně to však neznamená, že ostatní ulice a prostranství budou ponechána 
ve stávajícím stavu. Naší snahou bude revitalizovat a upravovat postupně jednu 
ulici za druhou. Je ale nutné vědět, že vždy bude jedna z ulic tou první a jedna 
tou poslední, všechny dělat najednou nelze. Za prvé kvůli občanům, za druhé 
kvůli penězům a za další kvůli chodu města. Proto společně doufejme, že dotace 
na náměstí budou „přiklepnuty“ a bude možno začít s revitalizací společného 
veřejného prostoru náměstí, které je vizitkou nás všech.

Petr Lachman

Dopravní značení u školy
Určitě každý z vás zná problémy s přechody u základních škol. Mnohdy slyšíme  
ve zprávách o školákovi sraženém na přechodu u školy a podobné případy. 
My v Hostomicích jsme chtěli takovýmto situacím předcházet, a tak se vedení školy 
a městský úřad rozhodly tyto problémy nějak řešit. Od 1.9.2007 do 31.3.2008 byla 
uspořádána veřejná sbírka, do které přispěli nejen rodiče a občané, ale i některé firmy. 
Za celé období sbírky se dohromady vybralo neuvěřitelných 22.000 korun, což je úcty-
hodná částka. Dopravní značení u naší školy však stálo 74.000 korun, a tak městský úřad 
přes padesát tisíc korun doplatil. 
Dopravní značka s měřením rychlosti je nainstalována na silnici směrem od Bezdědic. 
Pomáhá předcházet nepříjemným situacím. Všem, kteří přispěli, chceme poděkovat.  
Jsme s tím velice spokojeni, ale nám nedalo, a tak se žáci devátých ročníků odebrali  
na zdejší křižovatku a počítali, kolik automobilů Hostomicemi projede. Akce se konala  
2.6.2008 od 8 do 11 hodin a byla velice zajímavá. Statistické měření průjezdnosti  
ukázalo, že za 1 hodinu městem projede průměrně 442 vozů. Ale největší počet náklad-
ních automobilů projede okolo školy v ranních hodinách - a to mezi 7-8 hodinou. 
Věříme, že tato opatření přispějí k bezpečnému pohybu dětí okolo školy a dále občanům 
navštěvující ordinaci MUDr. Jirákové.

Daniela Čížková, žákyně 9.A ZŠ P. Lisého Hostomice

Těší mne zájem spoluobčanů. Kromě 
svých pozemků mnozí sekají trávu  
i na veřejných prostranstvích. Letos 
je to obzvlášť náročné. Vážím si toho, 
že Vám není lhostejné okolí Vašich 
domovů.

Mladí lidé se chtějí vdávat a ženit  
v místě svého bydliště. Nemusí to 
být nutně jen obřadní síň městského 
úřadu, ale i krásné prostředí brd-
ských lesů. Také svatby na souk-
romých zahradách jsou originální  
a pěkné.

Rád bych popřál novomanželům 
Beranovým, kteří uzavřeli sňatek 
v červnu 2008 na radnici v Hosto-
micích  hodně štěstí na společné cestě 
životem.

A všem ostatním spoluobčanům 
slunnou dovolenou a dětem krásné 
prázdniny.

HEZKÉ LÉTO! 

Vít Šťáhlavský, starosta
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Čtvrtek 26. června se stal životním 
mezníkem pro 49 žáků a žákyň  
9. tříd ZŠ P. Lisého v Hostomicích. 
V obřadní síni MěÚ Hostomice se 
za přítomnosti starosty pana Víta 
Šťáhlavského a ředitelky ZŠ paní  
Mgr. Jiřiny Walterové slavnostně  
rozloučili se základní školou. 
Třídní učitelky Mgr. Jiřina Kordu-
lová a Mgr. Milada Hrubá předaly 
všem chlapcům a dívkám šerpy  
a pamětní listy. Popřály jim hodně 
úspěchů na středních školách  
a v učebních oborech, které si vybrali  
a kam po prázdninách nastoupí.
Zástupci tříd poděkovali třídním  
uči-telkám a paní ředitelce za trpě-
livost a pomoc při zvládání učiva 
základní školy. 
Nyní je čekají dva měsíce volna  
a potom... Hodně štěstí !!!

Za KK Eva Nádvorníková

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
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Na začátek trochu opakování: v prosinci 2005 byla 
dokončena přestavba a stavební úpravy stávající MŠ, kval-
ita a cena provedených prací byla ohodnocena forenzním  
auditem a soudně znaleckým posudkem z roku 2007. 
Následně v dubnu 2008 vydává KHS-územní pracoviště 
Beroun stanovisko k žádosti o zápis školského zařízení  
do rejstříku škol a školských zařízení, kterým došlo ke sní-
žení počtu dětí v MŠ na pouhých 38. 
Bylo nutné odmítnout přibližně 23 dětí u letošního zápisu 
z celkově přihlášených 40 dětí (tedy více jak 50%). Je-li toto 
výsledek úprav objektů za 3.500.000 Kč, jedná se o opravdu 
výhodně proinvestované finance města.

Proto jsme využili možnosti a zkusíme získat peníze  
z dotačních zdrojů. Pro rozjezd jednání byla zpraco- 
vána studie (dispoziční, s umístěním na pozemku) úplně 
nové mateřské školky s kapacitou 60 dětí. Odhadované 
náklady činí 12.000.000 Kč a z dotací může být kryto  
až 92,5%, z čehož vyplývá spoluúčast města ve výši přibliž- 
ně 1.000.000 Kč. Z následného prodeje zbylého objektu 
včetně části zahrady (cca 100 metrů čtverečních) je možné 
získat zhruba 3.000.000 Kč, čímž by po uhrazení spolu-
účasti města zbyly 2.000.000 na vybavení MŠ a město Hos-
tomice by mělo vyřešený problém s umisťováním dětí do MŠ 
odpovídající současným požadavkům a na dlouhou dobu.

Petr Lachman

■ MATEŘSKÁ ŠKOLA V HOSTOMICÍCH
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V poslední době patří mezi velmi  
diskutabilní témata podzimní vysazová-
ní stromků v Malostranské ulici, kde 
byla drtivá většina stromů pokácena  
z důvodů výstavby kanalizační sítě a je-
jich špatného stavu.
Jak jsem se zmínil, k vysázení nových 
stromků by mělo dojít ještě tento rok  
na podzim, proto jsem váženého pana 
starostu V. Šťáhlavského a pana V. Mar-
šálka požádal o informace k tomuto  
tématu a o svolení se tímto problémem 
zabývat. Na tomto základu jsem se roz- 
hodl pro krátkou anketu s občany  
ve výše zmiňované ulici, která se konala 
16. června 2008, v níž jsem se zaobíral 
nejen problémy s vysazováním stromků, 
ale dotazoval jsem se také ke spokoje-
nosti občanů s novým způsobem platby 
popelnic „na osobu“ a k výhodám či 
nevýhodám většího množství kontejnerů 
k třídění komunálního odpadu v „našem 
vašem“ městě. 
Otázky, které jsem pokládal občanům, 
byly následující:
1. Jste pro či proti vysázení stromků  
 ve Vaší ulici a proč?
2. Jaké druhy stromů by Vám zde  
 nejvíce vyhovovaly? Jednalo by se  

 o kultivary hlohu, javoru, okrasné  
 třešně a akátu.
3. Jste nyní spokojeni se způsobem  
 placení popelnice „na osobu“ pro  
 vývoz komunálního odpadu?
4. Jste spokojeni s množstvím kon- 
 tejnerů pro třídění komunálního  
 odpadu ve Vašem městě?
Z odpovědí našich obyvatel jsem utvořil 
objektivní závěr a zanechal veškeré jejich 
názory v anonymitě:
1. K první otázce se mi drtivá většina 
obyvatel Malostranské ulice vyjádřilo 
pozitivně, pouze pár občanů, které bych 
sotva spočítal na prstech jedné ruky, 
vidělo problém ve stínění stromů do 
oken a dvorů, proto by si přáli polohu 
vysazení stromu buď přesunout, nebo 
zasadit strom o malé velikosti.
2. Zde se prakticky všichni dotázaní 
shodli v tom, že na druhu stromu příliš 
nezáleží, někteří ještě dodali, že by jim 
nevyhovoval hloh z důvodu zápachu při 
rozkvétání na jaře. Pár občanů mě ještě 
upozornilo, že by jim nejvíce vyhovoval 
strom s malou dorůstající výškou.
3. U tohoto dotazu se 95 % občanů 
vyjádřilo zcela kladně. Jen několik lidí 

se vyjádřilo negativně v tom smyslu,  
že platí více než platili předtím. Dále mě 
také jeden občan upozornil na to, že by 
popeláři měli zacházet s popelnicemi 
šetrněji.
4. Tady mi odpověděli všichni občané 
zcela jednoznačně: „Rozhodně ano“, 
slyšel jsem od všech. Necelá polovina do-
tázaných se však vyjádřila ještě k tomu, 
že rekreanti, či občané z okolních vesnic 
také využívají tyto služby, kontejnery 
jsou tedy brzy naplněny.
V závěru chci ještě upozornit na to, že si 
občané velmi stěžovali na stav trávníků 
a příjezdových cest, které byly zdevas-
továny výstavbou kanalizace. Na mnoha 
místech neroste tráva z důvodu velkého 
množství kamení a na některých místech 
se zem dokonce propadá. Také mne mno-
ho občanů upozornilo na přítomnost 
několika lip, které jen hyzdí okolí a do 
budoucího vzhledu ulice by nezapadaly.
Doufám tedy, že do podzimu se najde 
optimální kompromis pro obě strany, 
abychom byli spokojeni zcela všichni. 
Jsem si téměř jist, že to nebude jedno- 
duché, ale věřím, že s trochou snahy 
dosáhneme absolutní spokojenosti.

Zpracoval David Černý, 17.6.2008

■ VYSAZOVÁNÍ STROMKŮ V MALOSTRANSKÉ ULICI

Rybářské závody
Je časné ráno 31.5.2008 a 29 nadšených mladých rybářů se chystá na letošní rybářské 
závody pořádané MO ČRS Hostomice na Hražbě v Bezdědicích u příležitosti  
mezinárodního dne dětí. Počasí všem přálo, tak vzhůru do boje.
Nejmladším účastníkem je teprve 3 letý Šimon Záhořík. I on si s pomocí svého 
tatínka chytil svou rybu. 5 malým rybářům však v tento den štěstí nepřálo.  
Velké úlovky jistě chytí v nejbližší době a příští rok budou bojovat o přední příčky 
v hodnocení.
Na 1. místě se umístil Petr Houdek, který nalovil ryby v celkové délce 613 cm. Domů 
si odnesl rybářský prut s navijákem. Druhá se umístila rybářka Daniela Brůžková 
s naměřenou délkou úlovků 521 cm a odměnou v podobě téhož rybářského náčiní. 
3. místo obsadila Nikola Čistá s rybami o celkové délce 442 cm. Radost jí udělal 
kufřík s rybářskou bižuterií. Největší ryba se chytila na háček Tomáše Černého. 
Byl to kapr o délce 43 cm. Ani tohoto rybáře odměna v podobě krmiva pro ryby 
a vezírku neminula. Nikdo však neodešel s prázdnou. Díky štědrým sponzorům 
(Sklenářství Kubišta, EnerSys s.r.o., MO ČRS Hořovice, Zednictví Králík Krubner,  
Alteko, P. Meškan-Moderní domácnost, Mandík a.s., Pavel Nový – Stavební firma 
Lhotka, MěÚ Hostomice, K. Veselý, J. Kocman, J. Koten, B. Horák, J. Kafka, 
T. Javorský) byly zakoupeny i další drobnosti. Sponzorům děkujeme.
Sušenka s pitíčkem všem malým rybářům určitě přišla vhod. Pro ty přece jen  
větší rybáře s jinými chutěmi se grilovaly klobásy. Chycení cejni byli rozvezeni  
do okolních potoků a rybníků, ostatní ryby byly vráceny zpět do rybníka. 
Už teď se těšíme na další závod, který se bude konat v příštím roce. Všem přejeme 
hezké prázdniny a velké úlovky.
Petrův Zdar Vendula Brůžková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
■ Ve čtvrtek 29.5. paní učitelky z MŠ  
Hostomice uspořádaly výlet pro rodiče  
a děti do ZOO do Prahy. Největším 
zážitkem pro děti , kromě zvířátek, byla 
plavba parníkem po Vltavě.
■ V pondělí 2.6. připravily paní učitelky 
pro děti ke Dni dětí soutěže v běhu, hodu,  
skoku v pytli a skoku do dálky. Odměnou 
dostaly balíček sladkostí a zmrzlinu  
z cukrárny U Frajerů. Tímto bych chtěla 
poděkovat za sponzorský dar.
■ Ve středu 4.6. děti z MŠ Hostomice 
navštívily Klub Klaun v Berouně, kde  
shlédly divadelní představení Tři zlaté  
vlasy děda Vševěda.
■ Ve středu 10.6 se paní učitelka  
Tereza Mezková rozloučila s dětmi, které 
učila ve školce. Touto cestou bych jí chtěla 
též poděkovat za kvalitní práci u dětí, 
ochotu, obětavost a popřát ji hodně štěstí  
v pracovním a soukromém životě.
■ V pátek 20.6. přišly děti do školky plny 
očekávání, jelikož je čekal spánek přes 
noc ve spacím pytli. Odpoledne jsme jeli  
autobusem do Chlumce, kde jsme hrály 
hry. Do Hostomic jsme šli procházkou 
přes Lštěň. K večeři si děti opekly špekáčky 
a poseděli jsme s mladšími kamarády  
ze školky u táborového ohně. Společně  
jsme hledali poklad a po setmění plnili  
Bobříka odvahy. Ráno po snídani si rodiče  
své děti vyzvedli. Tímto bych chtěla podě-
kovat obchodům Řeznictví U Krkovičky  
a Meškan a Meškan za sponzorské dary.
■ Ve středu 25.6. se sešly předškolní děti 
se svými rodiči na MÚ, kde se slavnostně 
rozloučily s mateřskou školkou. Děti před-
nesly pásmo básniček a písniček. Na závěr 
dostaly upomínkové předměty.

Lenka Kocourová, ředitelka MŠ

OZNÁMENÍ
■ pí. Brůžková z HOSTOMICKÉ VO-
DÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ bude mít 
dovolenou od 21.7 do 1.8. 2008.
■ V Hostomicích ve Školní ul. bylo nale-
zeno 23.6.2008, dětské červené jízdní 
kolo. Kolo je v úschově na MěÚ.
■ Jednota spotřební družstvo v Hořo-
vicích hledá pro prodejnu v Radouši 
prodavačku, nebo je možno si provozovnu 
pronajmout. Bližší informace p. Hrabák 
mobil 731 503 561.
■ Dne 19.7. od 18.00 hodin proběhne 
koncert skupiny Spejbls Helprs na výsta-
višti vedle sportovního areálu.
■ Dne 16.8. od 20.00 hodin se uskuteční 
koncert skupiny Brutus opět na výstavišti.
■ Firma SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal 
a Greiner s.r.o. se sídlem v Jincích přijme 
zaměstnance na HPP na pozice rozpočtář-
obchodník, grafik a elektrikář. Pro více
informací volejte zdarma 800 REKLAM  
(800 735 526) nebo je najdete na www.
svetelna-reklama.cz
■ Svaz žen Hostomice pořádá taneční 
kurzy v restauraci u Frajerů. Přihlášky 
přijímá pí. Menyová - NÁKUPNÍ STŘE-
DISKO - průmyslové zboží. Zahájení 
tanečních kurzů 20. září 2008 v 18.30 hod. 
Srdečně Vás zve Český svaz žen Hosto-
mice.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji za přání k osmdesátým naro- 
zeninám.

Josef Renč

VZPOMÍNKA
■ Dne 29. června tomu bylo 5 let,  
kdy nás opustil náš otec, děda a praděda 
pan Josef Vinš z Hostomic.
Dne 26.května 2008 nás opustila naše 
maminka, babička a prababička paní 
Jarmila Vinšová z Hostomic.

Stále vzpomínají s láskou děti s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 5. a 6.7. MUDr. Krabcová Vladimíra, 
 Beroun, tel. 311 621 973
■ 12. a 13.7. MUDr. Pišvejcová 
Naděžda, 
 Karlštejn, tel. 311 681 533
■ 19. a 20.7. MUDr. Laštovičková  
 Václava, Komárov, tel. 311 572 765

■ 26. a 27.7. MUDr. Neužil Miloslav, 
 Cerhovice, tel. 311 577 559
■ 2. a 3.8. MUDr. Neužilová Jarmila, 
 Komárov, tel. 311 572 135
■ 9. a 10.8. MUDr. Pilbauerová Lenka, 
 Beroun, tel. 311 746 185
■ 16. a 17.8. MUDr. Šedivá Štěpánka, 
 Beroun, tel. 311 611 241
■ 23. a 24.8. MUDr. Krůta Václav, 
 Beroun, tel. 311 625 901
■ 30. a 31.8. MUDr. Růžičková Monika, 
 Zdice, Pal.nám. 895
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na červenec 2008 
■ Středa 2.7. Turnaje v ping-pongu, 
šipkách a jiné hry.
■ Středa 9.7. od 13.00 hod. O krále  
a královnu střelců - střílíme ze vzdu-
chovky na terč.
■ Pondělí 14.7. a Středa 16.7. Den 
s pravěkou keramikou - vyrábíme 
pravěkou a etnickou keramiku, vypalu-
jeme ohněm.
■ Pondělí 21.7. Kurz správného tá- 
borníka - základy tábornictví - učíme 
se uzly, značky a všechno, co má znát 
správný táborník.
■ Středa 23.7. Světýlka - vyrábíme 
svíčky. 
■ Pondělí 28.7. Výlet na Plešivec - sraz 
v 9.00 hod. u Klubu, návrat do 16.00 hod.  
S sebou svačinu, dobré boty, buřtíka  
na opékání.
■ Středa 30.7. Pleteme z pedigu.
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