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■ Domov Hostomice – Zátor 
poskytovatel sociálních služeb

PoDěkování Městu HostoMice 
v našem domově si může každý uživatel vybrat  
z nabídky aktivit, které podporují fyzickou i psy-
chickou pohodu.
každý pracovní den před snídaní se mohou uživate-
lé zapojit do ranní rozcvičky na jídelně domova. 
Prováděné cviky jsou přizpůsobeny možnostem  
a schopnostem uživatelů. uživatelé, jejichž zacho- 
vané schopnosti jim již nedovolují účastnit se 
rozcvičky na jídelně, mají možnost cvičit za pomoci 
aktivizačních pracovnic denně přímo na pokoji. 
toto cvičení zahrnuje procvičování jemné moto- 
riky rukou pomocí rehabilitačních pomůcek, ale  
i nácvik běžných denních činností, např. oblékání, 
zapínání knoflíků, zipu apod. nácvik vykonávání 
běžných denních činností umožňuje uživatelům 
zůstat co nejdéle soběstačnými.
Další důležitou aktivizací je chůze. Pokud již není 
uživatel schopen samostatné chůze ani za pomoci  
hole, francouzských holí nebo různých typů  
chodítek, má možnost využít dohledu a pomoci 
zdravotního personálu. k pravidelnému pohybu 
jsou uživatelé motivováni docházením do jídelny,  
na odpolední kavárnu, vycházkami do bezbariéro- 
vého parku. Pravidelný pobyt venku se týká  
i uživatelů, kteří jsou plně odkázáni na invalidní 
vozík, toto je jim umožněno denně dle vlastního 
uvážení ošetřovatelským personálem.
nově můžeme nabídku pohybových aktivit rozšířit  
o použití nové venkovní houpačky, kterou domov 
zakoupil díky sponzorskému daru Města Hosto- 
mice. Houpačka je přizpůsobena seniorům. Při 
nástupu osoby je zajištěna proti nekontrolovatel-
nému pohybu a při odjištění se pohybuje v prostoru 
omezeném lyžinami tak, aby pohyb nebyl příliš  
prudký a nepříjemný. osoba uvede houpačku do 
pohybu opřením dolních končetin do podlahy, čímž 
jsou posilovány dolní končetiny a zádové svalstvo.  
Je to příjemné posezení a zároveň rehabilitace.  
obyvatelé domova toto zpestření přivítali. 
tímto bychom rádi poděkovali Městu Hostomice 
za spoluúčast na zakoupení houpačky poskytnutím 
sponzorského daru.

vedení domova a aktivizační pracovnice

+ Mons. jaroslav Škarvada
jeho biskupským heslem bylo: 
ut omnes unum sint  
(„Aby všichni byli jedno“, Jan 17,21)
dovolte mi osobní vzpomínku na Mons.  
jaroslava Škarvadu.
Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl s tímto 
báječným člověkem několikrát osobně setkat. 
První setkání proběhlo v r. 1993 na Velehradě  
v rámci celosvětového setkání křesťanské mlá-
deže, které vyhlásil svatý otec Jan Pavel II.  

v Denveru. Otec Škarvada s námi mladými z pražské arcidiecéze strávil  
jeden den, ale ne jako církevní hodnostář, nýbrž jako kamarád, bez ohledu  
na věkový rozdíl i společenské postavení. Ve stejném roce 21. srpna, 
navštívil biskup Škarvada Bezdědice, kde jsme při mši svaté společně  
s ním oslavili svátek Nanebevzetí Panny Marie. Během této mše otec  
biskup vysvětil interiér kostela po opravě. Ve svém kázání přirovnal opravu 
kostela k nepohledné kukle, ze které se vylíhnul krásný motýl. Po mši se  
s otcem biskupem sešli poutníci, kteří do Bezdědic přišli. Jeho přátelský 
přístup, vždy usměvavá tvář a optimistická nálada udělala na přítomné veliký 
dojem. I mě oslovilo jeho bezprostřední chování. Při loučení z Bezdědicemi 
mě Mons. Škarvada pozval na návštěvu do Prahy. Po této návštěvě jsme  
spolu začali udržovat písemný kontakt.
V roce 1994 jsem měl tu možnost v soukromí arcibiskupského paláce  
oslavit 70. narozeniny pana biskupa Škarvady. 
Při jednom z našich neformálních setkání mi otec Jaroslav vyprávěl, že mu 
politická situace v tehdejším Československu znemožnila návrat do vlasti na 
pohřeb jeho otce. V mých očích tehdy čtrnáctiletého kluka to byla obrovská 
nespravedlnost a morální bezpráví tehdejšího režimu. A přesto pan biskup  
o tom mluvil s úsměvem bez jakéhokoli hněvu, nebo nenávisti. Skutečně 
tak, jak se o něm říkalo: „nenapravitelný optimista“. Velmi mě zarmoutila  
zpráva, že 14.6.2010 otec Škarvada zemřel. Vzpomněl jsem si na jeho  
slova, když říkal, že se smrti nebojí, že se vlastně na ni těší, neboť jde domů  
do náruče Krista Pána.

Životopis + Mons. jaroslava Škarvady Thdr.
Narodil se 14. září 1924 v Praze. Teologii studoval za války v teologickém 
učilišti v Čechách, po osvobození pokračoval ve studiích v Římě, která ukončil 
doktorátem. Knězem se stal 12. března 1949 v Římě.
Po internaci kardinála Berana komunistickou mocí a zahájení persekuce 
církve se nesměl vrátit do vlasti a čtyřicet let tak musel zůstat v exilu. Nejprve 
byl čtyři roky kaplanem na Benátsku, pak deset let vyučoval dogmatiku  
v semináři v Chieti. V roce 1965 se stal sekretářem kardinála Berana.  
Od roku 1968 působil v kněžské službě ve prospěch českých krajanů v exilu. 
Tuto službu vykonával i jako nástupce apoštolů, když jej dne 6. ledna 1983 
papež Jan Pavel II. v Římě konsekroval na biskupa. Zároveň byl v letech  
1970-1991 pracovníkem vatikánského Státního sekretariátu.
Slýchali jsme ho tehdy na vlnách Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikán- 
ského rozhlasu, kde se snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení a rozvíjet 
křesťanskou víru. Usiloval o svatořečení Anežky České, na jejíž kanonizaci  
se v roce 1989 aktivně podílel. Po listopadové revoluci se na pozvání  
kardinála Tomáška vrátil domů.
V roce 1991 byl jmenován pražským světícím biskupem a do roku 2001  
zastával též funkci generálního vikáře. V letech 1993 až 2002 byl proboštem 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 2003 mu prezident repub-
liky udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii  
a lidská práva.
Od roku 2003 byl delegátem Svatého stolce pro rytířský Řád křižovníků  
s červenou hvězdou.
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MěSTSKÝ ÚŘad  
InFOrMuje
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční ve středu  
22. září 2010 od 18.00 hod.  

v hasičské zbrojnici v Radouši, 
pokud nevznikne úřední  

potřeba jej svolat.

■ Upozorňujeme,  
že v červenci a srpnu  

nebude pracovní sobota  
na MěÚ Hostomice.  
Další úřední sobota  

proběhne až 4. září 2010.

■ Městská knihovna  
v Hostomicích bude z důvodu 

čerpání dovolené uzavřena  
ve dnech 19.-30. července 2010. 

Posledním půjčovním dnem  
bude pátek 16. července  
v prodloužené otevírací 

době do 17 hodin.

■ Prosíme občany,  
aby respektovali zákaz vodění  

psů na dětská hřiště,  
a to zejména v Bezdědicích  

a v Radouši, kde hřiště  
nejsou oplocena.

■ Redakce Hostomických  
listů vyhlašuje  

prázdninovou literární soutěž 
pro děti do 15 let.  

Napište povídku, úvahu či báseň 
na téma „Hostomicko“.  
Rozsah textu by měl být 

maximálně jedna strana A4.  
Svá díla zasílejte elektro-
nickou poštou na adresu: 
kordulinka@email.cz, a to 

nejpozději do 15. srpna 2010.  
Tři nejzdařilejší díla budou  

publikována v Hostomických 
listech. Doufáme, že se mezi  
vámi najdou budoucí přispě- 
vatelé do našeho periodika!

Přítomni: V. Šťáhlavský,  
V. Maršálek, J. Nádvorník,  
V. Malecký, Ing. V. Zachoval
Omluveni: Ing. P. Brůžek,  
Mgr. J. Walterová, Ing. J. Jirák,  
E. Fajrajzlová

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2010. 
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Prodej pozemku parc. č. 115, k.ú.  
 Bezdědice u Hostomic za cenu  
 40Kč/m2. Hlasování: 5-0-0
c) Mandát p. starostovi pro jednání  
 s Římskokatolickou církví ohledně  
 směny stavebního pozemku  
 parc. č. 186/5 v k.ú. Bezdědice  
 u Hostomic za soubor pozemků  
 bývalého výstaviště v Hostomicích. 
 Hlasování: 5-0-0
d) Bezúplatný převod pozemků  
 parc.č. 183/1 a 183/3 v k.ú.  
 Bezdědice u Hostomic od ÚZSVM  
 do majetku města Hostomice. 
 Hlasování: 5-0-0

e) Dar ve výši 60.000,- Kč Římsko- 
 katolické církvi na opravu kostela  
 v Hostomicích. Hlasování: 5-0-0
f) Uhrazení nákladů na materiál  
 na opravu bytu manželů  
 Rabiňákových ve výši 6.210,- Kč,  
 práce budou provedeny k tíži  
 manželů Rabiňákových - bude  
 proplaceno oproti předloženým  
 dokladům. Hlasování: 5-0-0

2. Bere na vědomí:
a) Zprávu Ing. Zachovala o stavu  
 obecních financí.
b) Informaci od p. starosty  
 o neschválení dotací od Středo- 
 českého kraje na nákup nové  
 hasičské techniky a na výsadbu  
 stromů v Malostranské ulici.
c) Informaci od p. starosty  
 o vyúčtování úvěru na výstavbu  
 vodovodu a kanalizaci.
d) Informaci od školské rady MŠ  
 o problémech v MŠ.
e) Všechny body diskuse.
Usnesení: hlasování: 5-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 6/2010 KOnanÉHO dne 16. ČerVna 2010  
Od 18.00 HOd. V MaLÉ zaSedaCÍ MÍSTnOSTI MěÚ HOSTOMICe

Hnojiště na karlštejnce
Hnojiště na cestě karlštejnce slouží obyvatelům Hostomic a okolí ke zbavování  
se rostlinného bioodpadu. někteří však tuto možnost, jak se zbavit přebytečné 
trávy a podobně, využívají po svém. na hnojišti se hojně vyskytují petláhve, 
naplněné i nenaplněné pytle, dráty, provázky. není tomu tak dlouho, co byla 
na hnojišti nalezena mrtvá těla ovcí! Hnojiště není oficiální. Místo toho, aby 
byli občané, kteří hnojiště užívají, rádi, že můžou někam svůj odpad ze zahrad 
odvézt, využívají dobré vůle města Hostomice, na jehož pozemku hnojiště stojí, 
a nechávají po sobě na hnojišti i to, co na něj nepatří. Hnojiště není skládka. 
tudíž na něj nepatří zdechliny, suť, plasty… komise životního prostředí nechává 
hnojiště několikrát do roka navršit bagrem za účelem zmenšení objemu a zkom-
postování.
Hnojiště není jediné místo, které je ponořeno do odpadků. stačí se jen rozhlédnout 
kolem sebe a s každým mrknutím oka odpadky přibývají. Lhostejnost lidí  
ke svému okolí a životnímu prostředí je čím dál větší. sandra svobodová
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Den dětí v Radouši
v sobotu 29.5. slavily děti v Radouši u koupaliště svůj svátek. odpoledne plné dobré  
zábavy i poučení pro ně připravili hasiči z Radouše a Hostomic společně s MěÚ  
v Hostomicích. Malé i větší děti zkoušely na deseti stanovištích svoji šikovnost  
a obratnost. Za splněné úkoly je čekaly sladké i věcné odměny. Malovaly na domeček 
z kartonu, vozily se na raftu pod dohledem záchranářů. velkým zážitkem pro spoustu 
dětí bylo svezení na poníkovi Juráškovi a větších koních Bakovi a silvě, které přivedla 
chovatelka Lucie Holíková - Maršálková s dcerou veronikou. občerstvení pro všechny 
přítomné bylo připraveno ve velkém stanu a pro děti bylo zdarma. společně s rodiči  
si děti nenechaly ujít veselé divadelní představení skupiny šermířů Černá růže.
Místní hasiči předvedli všem přítomným záchranu tonoucího v koupališti a poskyt- 
nutí první pomoci. svoji šikovnost ukázalo i družstvo žen - hasiček. Profesionální  
hasiči z Hořovic vyprošťovali raněného z hořícího auta. Předvedli moderní techniku, 
kterou při své práci používají.
vyvrcholením odpoledne bylo podpálení papírového domečku, příjezd houkajících 
hasičských aut a rychlé uhašení požáru.
Hlavní poděkování za uspořádání pěkného odpoledne patří skvělé partě hasičů  
z Radouše. eva nádvorníková

dětské rybářské závody
V už skoro letním počasí se v sobotu 5.6.2010 v Bezdědicích u zdejšího rybníka  
Hražba sešel rekordní počet malých rybářů. Jejich cílem bylo nachytat co nejvíce 
ryb. Nebylo lehké zvítězit, když konkurentů bylo tolik. Z počátku všech čtyřicet osm 
účastníků nadšeně sedělo u prutů. To však netrvalo dlouho. Ke konci závodů u prutů 
seděli spíše tatínkové a dětičky si poblíž hrály. 
Jelikož v týdnu nebyla o déšť nouze, voda v rybníku byla velmi zakalená, proto nebylo 
tak velké množství úlovků. Každý mladý rybář však byl odměněn. Díky sponzorům 
byla nakoupena bohatá odměna. Ti nejlepší si odnesli pruty s navijáky a mnoho 
dalších rybářských potřeb. Sponzorský dar věnovali: firma Mandík, Alteko, pila 
Frýdl, Stavebniny-Krasanovský, Kluiber, Renata Kůtová, Truhlářství Kůta, EnerSys,  
MěÚ Hostomice, MO ČRS Hořovice, Sklenářství Kubišta, Royal Diamond,  
Melichar - autodoprava, BATPRO, Králík a Krubner, Iveta a Roman Králíkovi,  
Pavel Nový, Klempířství Mrázek, KSČM Hostomice, Malecký V., Čistý M., Rybářské 
potřeby D. Jonák a pánové Kafka, Potenec a Koten přispěli drobnými dary.
Na prvním místě se umístil Michal Ladman. Jeho výhrou byl prut ,,dělička“  
s navijákem. Na druhém místě skončil a s sebou domů si odnesl prut s nožem Václav 
Holý. Radost určitě udělal prut i Jakubu Chvojkovi, který svými úlovky docílil třetího 
místa. Krabičku vybavenou rybářskými potřebami dostal Ondra Mezek za chycení 
největší ryby. Číst si z knížky a hrát pexeso může Jakub Černý, jako nejmladší účastník 
rybářských závodů.
Moc děkujeme sponzorům a už se těšíme na příští rok. Petrův zdar!

vendula Brůžková, Ms ČRs Hostomice
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■ Slavnost v Hostomicích
Deštivé počasí posledních dní dělalo vrásky hostomickým 
baráčníkům, kteří se připravovali na oslavu 85. výročí svého 
vzniku. Když se koncem prvního červnového týdne protrhaly 
mraky a vysvitlo sluníčko, všem se ulevilo. Slavnost výročí byla 
naplánována na 5. června. Dopoledne se na sále v restauraci  
U Frajerů sešlo 48 „sousedů a tet“, což je baráčnické oslovení. 
Od 9 hodin byla hostům podávána baráčnická pocta (chléb 
se solí) a probíhalo vítání hostů. Vlastní slavnostní zasedání 
započalo nástupem baráčnických praporů z jednotlivých obcí, 
vítáním hostů a posmrtnou vzpomínkou. Děti z MŠ v Hosto-
micích pod vedením paní ředitelky Lenky Kocourové obohatily 
program o kulturní vložku sestávající z tanečků, písní a básniček. 
Poté následovala vzdělavatelská zpráva tetičky Libuše Kůtové  
o přírodě, pranostikách a léčivých bylinách. Rovněž připomněla 
výstavu krojů „Co slušelo našim prababičkám“ v Roztokách  
u Prahy. Tetička syndička Olga Brůžková přečetla zápis z oslav 
80. výročí založení, dále zprávu z kroniky z roku 1927 psanou 
tehdejším syndikem sousedem Sašou Lisým a krátkou zprávu  
o naší současné činnosti. Soused rychtář Jiří Novák ve své zprávě 
připomněl, že věkový průměr členů je čím dál vyšší, členská 
základna se sice trochu zvýšila, ale stále je nás málo. Také  
vyzvedl velmi dobrou spolupráci s MěÚ v Hostomicích  
a majitelkou restaurace U Frajerů paní J. Frajerovou. V závěru 
poděkoval všem přítomným za účast. 
Po krátké přestávce následovaly zdravice hostů. Pan starosta 
Vít Šťáhlavský předal šek od nadačního fondu LETOROSTY, 
založeného panem senátorem Jiřím Oberfalzerem (ODS),  
OB Příbram „Škvrňov“ předala pletenou stuhu a finanční dar, 
OB Březnice stuhu a OB Řevnice a OB Březové Hory finanční 
dar. Všem zástupcům jednotlivých spolků byl předán pamětní 
list. Župní rychtář v závěru zasedání připomněl dodržování 
baráčnických tradic. Slavnostní zasedání bylo zakončeno 
baráčnickou hymnou „Baráčník být“.
Odpoledne se uskutečnil průvod krojovaných – dětí u májky  
a ostatních zájemců. Rovněž byla položena kytice k pomníku 
padlých v 1. světové válce. Někteří účastníci se byli podívat  
na „lípu svobody“, kterou zasadili hostomičtí baráčníci  
dne 2.4.1977. V jejích kořenech je ukryta zpráva pro budoucí 
generace.
V odpoledních hodinách se ještě uskutečnilo vystoupení dětí 
z MŠ Hostomice, byla zatančena Česká beseda a proběhlo  
vystoupení dětského pěveckého sboru Kopretina pod vedením 
pana učitele Petra Kafky.
Hudební skupina Třehusk hrála do pochodu i k poslechu. I když 
se všechno nepovedlo dle našich představ, doufáme, že občané 
naši snahu ocenili. Poděkování patří hlavně panu Jiřímu Nová-
kovi, který většinu věcí zajišťoval sám.
Děkujeme všem našim příznivcům, podnikatelům, občanům, 
MěÚ a panu senátorovi Oberfalzerovi za peněžité a věcné dary  
na podporu naší neziskové obce baráčnické.

olga Brůžková, syndik oB Hostomice, Xviii. župa
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Fotbalová přípravka
vydařenou sezónu zažila fotbalová přípravka Hostomic.  
v podzimní šestičlenné základní skupině skončili mladí  
fotbalisté na druhém místě se ziskem 61 bodů a skóre 58:19 
a postoupili do jarní semifinálové skupiny. v semifinálové 
skupině se jim opět dařilo a stejně jako na podzim skončili 
na druhém místě se ziskem 43 bodů a skóre 35:47, a tím 
se kvalifikovali na finálový turnaj oP přípravek, který se 
konal v Berouně. ve finálovém turnaji obsadila hostomická 
přípravka v silné konkurenci 5. místo, a tím pádem i celkové 
pěkné 5. místo mezi fotbalovými přípravkami na okrese.

Martin Fatka

HaSIČSKÝ MeMOrIáL
Jako loni se i letos pořádal 2. ročník hasičské soutěže s názvem Memo-
riál Zasloužilých hasičů Radouš. Celá akce proběhla v sobotu 12.6.2010  
od 9.00 hodin až do ranních hodin nedělních.
Příprava začala již v pátek ráno od 8.00 hodin, kdy bylo potřeba postavit 
stany, pódium pro kapelu, připravit občerstvení, soutěžní disciplíny atd. 
Přes noc hlídalo několik členů z SDH Radouš připravené věci, aby v so-
botu proběhlo vše bez problémů. Soutěžilo se v lehce netradičním pojetí 
soutěžních disciplín – požární útok a štafeta. Po přihlášení a vyplnění  
osobních údajů všech družstev, která se dostavila, se mohlo začít. Na hasič-
ský memoriál do Radouše přijelo cca 150 dobrovolných hasičů a hasiček.
Družstva žen začala soutěžit od 9.00 hodin. Celkem se zúčastnilo 5 družstev 
z toho na 1. místě se umístilo družstvo SDH Běštín, na 2. místě družstvo 
z Drahlovic, na 3. místě se umístily ženy z Radouše. Na 4. místě se umís-
tily ženy ze Skřiple a na 5. SDH Osov. Pořadí výsledků a předání pohárů 
vyhlásil starosta Hostomic Vít Šťáhlavský. Během celé akce bylo k dispo- 
zici občerstvení, které právě v tento okamžik nejen hasiči, ale i přítomní 
návštěvníci a fanoušci nejvíce ocenili. 
Muži začali soutěžit ve 13.00 hodin s počtem 12 družstev. Družstva mužů  
se umístila v tomto pořadí: Vyhráli muži z Běštína B. Na 2. místě se umístili 
muži ze Lhotky. 3. se umístili domácí muži z Radouše - starší. 
Další pořadí: 4. Bavoryně, 5. Drahlovice, 6. Komárov, 7. Radouš - junioři,  
8. Lochovice, 9. Běštín A, 10. Liteň, 11. Osov. Na posledním místě jako  
vloni VPÚ Hořovice. 
Po skončení soutěžních disciplín byli i oni ohodnoceni pohárem a diplo- 
mem, který předal opět starosta Vít Šťáhlavský. Za správnost průběhu  
této soutěže odpovídali jako hlavní rozhodčí Josef Chvojka, další rozhodčí: 
Josef Veselý, Bohumil Fajrajzl, Jaroslav Horázný a Miroslav Rosol. 
Po skončení soutěže bylo připraveno pro hosty bohaté občerstvení.  
Hezké počasí zlákalo návštěvníky ke zhlédnutí těchto hasičských disciplín  
i ke zchlazení se v koupališti.
Celodenní klání bylo zakončeno posezením s hudbou pro všechny příchozí. 
O příjemné zpestření tohoto večera se postarala hudební kapela Dynamic  
z Broum, která hrála pro příchozí hosty známé hity 70.-90. let. 
Oba putovní poháry si odvezli jak muži, tak ženy z Běštína. Budou  
je vlastnit do příštího memoriálu, který bychom chtěli znovu uspořádat  
25. června 2011.
Pořadatelé děkují sponzorům a všem, kteří spolupracovali na uskutečnění 
celé víkendové akce. Děkují hasiči.



CO Se u náS děje

 7

Město Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice
vypisuje Výběrové (konkursní) řízení na obsazení místa ředitele 
/ ředitelky Mateřské školy Hostomice, příspěvková organizace, 
Bubenická 105, 267 24 Hostomice

požadavky na uchazeče:
■ Způsobilost k právním úkonům (kopie občanského průkazu)
■ Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost daná § 6, odst. 1, písm.  
 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (ověřené kopie  
 dokumentů dokladujících požadovanou kvalifikaci)
■ V případě, že uchazeč získal výše uvedenou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce  
 než v českém je nutno prokázat znalost českého jazyka některým ze způsobů  
 uvedených v § 4 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
■ Bezúhonnost (originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 90 kal. dnů)
■ Zdravotní způsobilost k výkonu funkce ředitele / ředitelky mateřské školy  
 (originál posouzení zdravotní způsobilosti k práci vydaného lékařem ve smyslu  
 Věstníku Ministerstva zdravotnictví (reg. v částce 2/1968) ve znění pozdějších  
 předpisů ne starší 90 kalendářních dnů)
■ Minimálně 7 let praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo minimálně  
 4 roky v řídící činnosti v ob-lasti předškolního vzdělávání (strukturovaný  
 profesní životopis obsahující čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů  
 s úředně ověřeným podpisem uchazeče)
■ Zpracování stručného školního vzdělávacího programu pro Mateřskou školu  
 Hostomice na školní rok 2010-2011 v rozsahu cca 4 stran textu na formátu A4.
■ Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
■ Znalost ekonomiky a právních norem týkajících se obsazované funkce
■ Písemně učiněné čestné prohlášení uchazeče o tom, že ve smyslu platných  
 ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasí se  
 shromažďováním jím poskytnutých osobních údajů v souvislosti s výběrovým  
 (konkursním) řízením na obsazení místa ředitele / ředitelky Mateřské školy  
 Hostomice (s úředně ověřeným podpisem uchazeče).
■ Písemný závazek uchazeče, že v případě obsazení místa jeho osobou získá  
 nejpozději do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele / ředitelky  
 mateřské školy znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele  
 škol ve smyslu §5, odst. 2 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
 (s úředně ověřeným podpisem uchazeče)

nabízíme:
■ Odměňování v souladu se zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením  
 vlády ČR číslo 564/2006 Sb., nařízením vlády ČR číslo 74/2009 Sb., nařízením  
 vlády ČR číslo 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  
 službách a správě a s nařízením vlády ČR číslo 469/2006 Sb., kterým se stanoví  
 katalog prací a kvalifikační předpoklady
■ Za výborně odvedenou práci získání motivujícího osobního příplatku  
 i mimořádných odměn
■ Zajímavé a perspektivní zaměstnání
■ Samostatnost v organizaci předškolního vzdělávání a v řízení příspěvkové  
 organizace

předpokládaný nástup: září 2010

Lhůta pro poštovní podání přihlášek:
■ Konečným termínem pro přijetí přihlášky uchazeče je 3.8.2010 ve 12.00 hodin
■ Přihláška bude do uvedeného termínu poštou doručena na adresu: Městský úřad 
Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice
■ Přihláška s požadovanými doklady bude uchazečem podána v zalepené obálce 
označené ,,NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky 
Mateřské školy Hostomice“ s uvedením jména a adresy uchazeče v levém horním rohu

Termín pro otevírání obálek:
■ 4.8.2010 od 8.00 hodin v kanceláři starosty Města Hostomice

Termín pro ústní pohovory s vybranými a písemně pozvanými uchazeči:
■ 16.8.2010 od 12.00 hodin v určené místnosti Městského úřadu Hostomice

Termín pro vyhlášení výsledků výběrového řízení:
■ 16.8.2010 v 18.00 hodin

vít Šťáhlavský, starosta, v Hostomicích dne 30.6.2010

o náměstí
tak něco přece jen se už stalo. návrhy došlé 
do soutěže s dlouhým názvem „Revitalizace 
tyršova náměstí v Hostomicích“ byly od-
bornou porotou přepečlivě vyhodnoceny. 
s nevídanou péčí zváženy na lékárnických 
vahách všechny plusy a mínusy a stanoveno 
pořadí prvních třech a dvě ocenění za zvláštní  
přínos. Je to jen část cesty k moderní kultivaci 
našeho náměstí, ale určitě velmi důležitá.
ta cesta však začíná daleko dříve. Jak snahu 
dávno minulou viděl známý filozof a básník 
egon Bondy, který pobýval v „hostomickém 
exilu“ před komunistickou persekucí na konci 
sedmdesátých let minulého století, vyplývá  
z následující ukázky z Bondyho textu „Leden 
na vsi“, který má podtitul „Dopis Ladislavu 
Radoňskému, Marxovi a ateismu“. 
Zde na straně 35 (vydání torstu z roku 2007) 
píše se toto:
„… na druhý den jsem opět nespal, tentokrát 
pro mírnou úplavici, asi z ledového břicha 
a vody. nicméně, když jsem se prošel, či  
proklouzal po návsi a prohlédl si všechny  
pomníky obce, která soutěží o titul nejkrás-
nější obce středočeského kraje, spěchal jsem 
domů psát.*
*) ty pomníky stojí v řadě za sebou na návsi. 
Začínají nahoře Janem nepomuckým, pak  
je nadživotní srp a kladivo z překližky, ale srp 
se nepodařilo vyřezat do kulata, tak je jenom 
do hranata, pak je Mariánský sloup, potom 
je velký poutač přehlídky úspěchů JZD, které 
dosti kuriózně nenese obvyklý název: „JZD 
Xii. – či jiného sjezdu ksČ“ nebo „vítězného 
února“ či „osvobození Rudou armádou“,  
ale jméno jedné mytologické postavy z čes- 
kých bájí (!), pak sádrová hlava prezidenta 
Gottwalda v poloviční velikosti na dosti níz-
kém soklu, potom zničehonic deset praporů 
různých barev, pak další poutač přehlídky 
úspěchů Mnv a na nejdolejším konci na 
vysokém soklu kulomet. to má být asi zvlášť 
významný symbol, ale nevím čeho. snaha 
učinit obec nejkrásnější ve středočeském 
kraji je tu nepopiratelná, leč obyvatelé jsou 
přesto zarmouceni: podle nařízení okresního  
výboru ksČ se na pohlednicích nesmí  
objevovat kostel – a ten naneštěstí stojí upro-
střed návsi obklopen zmíněnými pomníky 
úspěchů. tedy nelze tu krásu fotografovat  
a rozesílat poštou.“
Možná patří se citovat ještě poslední odstavec 
celé knížky. Zde na straně 110 uvedeného  
vydání píše se toto:
„tak, jak jsem vždycky odmítal, aby báseň 
měla nějakou pointu, tak i tuhle knihu jsem 
dal dohromady bez ladu a skladu, aby ji nikdo 
nemohl považovat za nic apelativního. chtěl 
bych, aby mne všichni viděli v celé blbosti  
a že nemám žádný nárok na to, abych něko-
mu něco říkal. k apelování a poučování  
jsou jiní, kteří se na to cejtěj. Mně se  
nepodařilo ani zbavit se kouření.“

v. Zachoval
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■ jarO eVrOpY 2010 na zŠ paVLa LISÉHO HOSTOMICe
I v letošním roce se zapojila naše škola do projektu EU Jaro  
Evropy. Cílem celé akce bylo získat co nejvíce informací  
o státech EU, uvědomit si výhody i nevýhody integrace našeho 
státu do EU, umět vyjádřit, jaký vliv má EU na každodenní 
život občanů.
Do projektu se zapojili všichni učitelé i žáci školy téměř  
ve všech vyučovacích předmětech. Věnovali jsme se mnoha 
tématům, z nichž nejdůležitější jsou Biodiverzita (rozmanitost 
ekosystému, různorodost života na Zemi), Boj proti chudobě  
a sociálnímu vyloučení (Haiti, ekonomická a finanční krize, 
nemoci), Změna klimatu, Objevujeme země EU.
36 žáků naší školy se koncem května zúčastnilo dvoudenního 
poznávacího zájezdu do německy mluvících zemí – Německa 
a Rakouska. Prohlédli si malebné oblasti Horního Rakouska  
a Bavorska, navštívili mimo jiné i solný důl a zámek  
Herrenchiemsee.
Žáci 9. tříd statisticky zpracovali rozlohu států EU, zjistili  
informace o Schengenském prostoru a Eurozóně. Při výtvarné 
výchově hoši 9. třídy vytvářeli plakát Hurá do Evropy, dívky  
se věnovaly práci na téma Architektura měst Evropy. Všichni 
měli možnost ověřit si své znalosti v Testu o EU. 
Osmáci zkoumali hustotu zalidnění v EU, zabývali se rozvo-
jem člověka v rámci evropských vztahů, zkoumali ekonomický 
rozvoj a význam fyziky, při hodinách Ov zjišťovali pracovní 
podmínky a práva zaměstnanců ve státech EU.
Sedmáci se při hodinách zeměpisu zapojili do akce Objevu-
jeme země Evropy. Ve skupinách si připravili pěkné prezentace 
doplněné ukázkami na interaktivní tabuli, obrázky, tanečními 
ukázkami. Připravené práce předvedli svým vrstevníkům.  
V hodinách přírodopisu zase pátrali po ohrožených rostlinách 
evropského významu, zabývali se flórou Evropy. Děvčata  

ze 7. třídy se zaměřila na kroje a oblečení obyvatel zemí EU, 
chlapci na sportovní kluby. Žáci 7. tříd vytvořili medailonky 
některých evropských autorů dětské literatury.
V 6. ročníku děti malovaly stavby Evropy, kreslily evropské 
rostliny, prezentovaly zvolené evropské státy, vyráběly glóbus 
a vyprávěly si o životě lidí v EU. 
Ve školní družině vytvořily děti turistického průvodce  
v šestidenním projektu Po Evropě křížem krážem. Zhotovily  
národní kroje a dresy. Zdařilá je jejich kolektivní práce  
Cestujeme balónem nad Evropou.
V anglickém jazyce žáci 3. a 5. třídy popisovali zvířata, rost- 
liny, potraviny. Osmáci se věnovali při hodinách němčiny 
tradičním pokrmům v německy mluvících státech, deváťáci  
se dozvěděli o studiu v Německu, o jazykových kurzech, 
zjišťovali informace o památkách UNESCO v ČR i státech EU. 
Zajímavé bylo skládání Puzzle států EU.
Nejmenší žáky seznámily paní učitelky s pohádkami zemí EU.
 Děti ze 3. třídy vytvořily ve skupinách pěkné obrázkové 
přehledy o rostlinách, houbách i živočiších Evropy a doplnily 
je obrázky.
Čtvrťáci připravovali prezentace o sousedních zemích EU.
Žáci 5. ročníku v aktivitě Vaříme s Evropou připravili jedno-
duché vaječné pokrmy podle receptur různých evropských 
zemí. Z víček od PET lahví zhotovili symboly EU. Namalovali 
zvířata a vyhledávali jejich názvy v různých jazycích.
Žáci pečují o Strom přátelství, vysazený v předzahrádce školy.
Jednotlivé aktivity byly zdokumentovány, pro nový školní rok 
připravíme ve vestibulu u šaten výstavku prací. Některé z nich 
si lze na nástěnkách již teď prohlédnout.

Mgr. Jiřina kordulová
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den otevřených dveří na zŠ pavla Lisého Hostomice
Dne 2.6.2010 se na naší škole konal den otevřených dveří. Rodiče žáků  
i ostatní občané si mohli prohlédnout prostory školy, projít jednotlivými 
učebnami, prohlédnout si na chodbách i ve třídách výstavky a nástěnky  
s nejrůznějšími pracemi žáků, zhlédnout na interaktivní tabuli v učebně země-
pisu fotografie dokumentující aktivity školy. Žáci 7. ročníku nabízeli ve cvičné 
kuchyni hostům malé pohoštění, které sami připravili.
V 16 hodin byla v tělocvičně zahájena školní akademie. Pořadem provázeli  
V. Černá a T. Dědek. Starší žáci předvedli ukázky z hodin tělesné výchovy,  
zarecitovali báseň, zahráli na harmonium. Diváky uchvátili starší žáci a žákyně 
ukázkami latinských tanců. Potlesk sklidil soubor Kopretina, hoši se svým break 
dance a klasická balada Polednice v moderním pojetí žáků 8. ročníku. Úspěch 
mělo rovněž pásmo tanců, písní a scének dětí ze školní družiny a disko tance 
žáků 6.-8. tříd. Zajímavé bylo vystoupení členů kroužku karatistů. 
Dne otevřených dveří se zúčastnilo více než 200 návštěvníků, mezi nimi  
i pan Vít Šťáhlavský, starosta obce. Věříme, že občané získali z pobytu ve škole 
dobrý dojem. Mrzí nás, že někteří diváci nedokázali vyčkat do samého závěru, 
kdy paní ředitelka všem poděkovala a akci oficiálně zakončila.

Mgr. Jiřina kordulová 

cesta za dobrodružstvím
Dne 10.6. nastoupili žáci 3. a 4. třídy 
hostomické školy do autobusu, který  
je odvezl do westernového městečka 
HALteR vALLeY v Dnešicích u Přeš-
tic. Děti zde prožily příjemný den. 
viděly ukázky kovbojských dovedností, 
typických pro dobu divokého západu, 
indiánské tance, byly svědky přepadení 
banky a šerifa partou banditů a samy 
si mohly vyzkoušet řadu indiánských  
a kovbojských disciplin.
Po náročných výkonech všem vytrávilo 
a špekáčky opečené na ohni chutnaly 
znamenitě. v rázovitém obchůdku si 
všichni nakoupili suvenýry podle svého 
vkusu, takže po návratu do Hostomic 
vystupovali z autobusu kovbojové v ko- 
žených kloboucích s kolty zavěšenými 
proklatě nízko a válečně pomalovaní  
indiáni ozbrojení luky a šípy. Počasí  
nám přálo, sluníčko svítilo celý den  
a výlet se všem moc líbil. 
Poděkování patří i panu Jínovi, který 
nás bezpečně odvezl tam i zpět.

Mgr. věra kalátová
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■ Předškoláci z „hasičárny“ oslavili spolu s učitelkami a paní ředitel-
kou svátek dětí. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. Utkala  
se mezi sebou dvě družstva: Sluníčka a Berušky. Za odměnu děti  
losovaly tombolu a dostaly sladkosti. Romana Paulová 

■ Loučení se školkou
18.6.2010 proběhlo na zahradě MŠ Hostomice 
loučení se školním rokem 2009-2010. Děti, rodiče 
a paní učitelky si opékali vuřty a společně si hráli. 
Občerstvení pro děti zajistilo pekařství Meškan  
a řeznictví U Krkovičky - pan Soukup. Tímto  
bych jim chtěla velice poděkovat. Předškoláci se  
nejvíce těšili na spánek ve školce, na to, až se setmí 
a oni budou moci plnit bobříka odvahy. Všechny 
děti byly moc statečné, spaní ve školce se jim  
líbilo a rády by je v budoucnu zopakovaly.

Romana Paulová

■ Školní výlet
Dne 10.6.2010 se děti z Mateřské školy Hostomice podívaly na po-
hádkový hrad Točník. Děti se zde povozily na ponících, plnily úkoly  
na stanovištích. Po celou dobu nám dělaly společnost průvodkyně: 
malým dětem divoženka a předškolním dětem princezna. Výlet se 
vydařil a dětem se líbil. Lenka kocourová 
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MŠ HostoMice  
- konec školního roku 2009/2010
tak se rok s rokem sešel a opouštějí nás naši předškoláčci, 
kteří nastupují do první třídy, a naopak k nám zavítají  
nové děti, na které se moc těšíme. 
Rády bychom shrnuly školní rok 2009/2010, který byl velmi 
nabitý. v září 2009 se otevřela nová část školky pro předškolní 
děti v hasičárně za přispění práce mnoha rodičů, starosty  
i zastupitelů, kteří vlastnoručně kreslili obrázky na zdi  
a dovybavovali školku. tímto bychom rádi poděkovaly 
ještě jednou všem, kteří se na tom podíleli. na podzim roku  
2009 se ještě našli dva mladíci, kteří zcela zadarmo opravili 
omítku na školce, takže ji již nehyzdí neidentifikovatelné  
útvary, ale dětmi oblíbený krteček a jeho kamarádi.  
od začátku r. 2010 byla se souhlasem rodičů i pedagogů 
zřízena Školská rada (ŠR), která se skládá ze 3 zástupců 
rodičů a 2 města a školky, dohromady zde tedy je 7 zástupců. 
ŠR byla zřízena hlavně z důvodu možnosti dialogu mezi 
zřizovatelem, školkou a rodiči, kteří díky této instituci měli 
možnost řešit jakékoli dotazy, připomínky a nápady přes 
ŠR. Po půl roce se ukázalo, že díky ŠR se přišlo na množství 
nedostatků, které bude třeba řešit i v příštím roce, ať již 
bezpečnostních či hygienických. naštěstí máme před sebou 
prázdniny, a tudíž i možnost se s těmito nedostatky poprat  
a zbavit se jich. tímto apelujeme na rodiče, aby kdykoli  
kontaktovali kteréhokoli zástupce rodičů s jakoukoli 
věcí, kterou by chtěli řešit. Budeme se vám snažit pomoci  
a uděláme pro to vše.
Během roku se velmi osvědčily kroužky - ať již hudební, 
keramické, pohybové, angličtina a zajisté v nich bude MŠ 
chtít pokračovat i v příštím roce. Děti měly také možnost 
dojíždět na plavání a do solné jeskyně, což mnohé z nich  
plně využívaly i za přispění manželů kühle, kteří nám  
solnou jeskyni poskytli zdarma. kulturní vyžití měly děti 
nejen ve školce (Čarodějnice, Den matek, Den dětí), ale i na 
Příbrami, kam jezdily do divadla. celodenní výlet si užily, 
i přes velmi horké počasí, na hradě točník, kde pro ně byl 
připraven bohatý program. Školní rok byl zakončen opékáním 
vuřtů a spaním ve školce, kde byla pro děti připravena i stez-
ka odvahy, kterou si děti užily. 
Příští rok 2010/2011 bude také plný změn, které školku 
čekají. Ať již možným navýšením školkovného, možnou 
změnou školního řádu i části personálu, pravidel docházky 
dětí do školky, větším kontrolováním nemocných dětí atd. 
novinkou pro rodiče bude i to, že se bude rušit stokoruno-
vý příspěvek na kulturní a jiné akce, protože se neosvědčil, 
a tudíž se vrátíme zpět k placení divadla a jiných aktivit  
v hotovosti. všechny informace, týkající se provozu a chodu  
školky dostanou rodiče na třídní schůzce, která bude  
poslední týden v srpnu před nástupem dětí do školky, kde 
dostanou vytištěný školní řád, pravidla omlouvání dětí atd. 
Přesné datum této schůzky bude vyvěšeno na MÚ. 
Přáním pěkného prožití prázdnin a spoustou zážitků 
se s vámi pro tento školní rok loučí za zástupce ŠR  
Daniela Zengerle, Jitka Budilová a Dagmar kühle

rOzLOuČenÍ S pŘedŠKOLáKY
23. června 2010 se konalo na MěÚ slavnostní rozloučení  
s předškoláky MŠ Hostomice. 
Letos opustí MŠ 19 předškolních dětí. Holčičky a kluci se na 
tento ,,výjimečný" den velmi těšili, připravili si pro své rodiče  
a známé pásmo básniček a písniček. Paní učitelky spolu  
s panem starostou rozdali dětem na památku šerpy s logem 
,,Mateřská škola Hostomice" a drobný dárek. Popřáli dětem jen 
to nejlepší a příjemný vstup do nové etapy života. 
Myslím, že tyto děti jsou na vstup do základní školy připraveny 
velmi dobře a věřím, že budou zvládat bez problémů všechny 
svoje školní povinnosti. Za MŠ Hostomice Romana Paulová

■ den dětí v MŠ
Díky kouzelným skřítkům, kteří nám přichystali pohádkovou 
„honbu za pokladem“ jsme Den dětí prožili netradičně. I přes 
to, že nám počasí nepřálo, jsme se vydali na dlouhou cestu 
plnou překvapení a plnění úkolů. A co nám skřítci za odměnu 
přichystali? Poklad v podobě sladkého překvapení!

tereza Mezková a Monika Šebková 
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OznáMenÍ
■ Srpnové posezení v Bezdědicích
V pondělí 16.8. vás zve STP k přátelskému 
posezení na hřiště do Bezdědic. Lze jet  
autobusem ve 13.25 z Hostomic do 
Radouše, pěšky po Karlštejnce kolem 
koupaliště do Bezdědic (asi 1,5 km), sraz 
kolem 14. hodiny na hřišti v Bezdědicích. 
Uzeniny k opékání s sebou, občerstvení 
zajištěno. Těšíme se na Vás! výbor stP
■ rozhledna Studený vrch
V červenci a srpnu 2010 bude otevřeno 
každou sobotu a neděli a dále ve státní 
svátky vždy od 10.00 do 17.00 hodin. 
Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.  
Za vaši návštěvu předem děkujeme.

sdružení za ekologický rozvoj krajiny o.s. 
velký chlumec a turisté severních svahů Brd

■ TaneČnÍ KurSY 2010 
ve Společenském domě Hořovice 
MLáDEŽ: pátky od 10.9.2010 
Začátečníci H7: 19.00-21 hod. 
V ceně je 15 večerů  
(12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples) 
DOSPěLÍ: středy od 6.10.2010 
Začátečníci Z1H: 18.00-19.50 hod. 
Pokročilí P1H: 20.10-22.00 hod. 
V ceně je 11 večerů (9 lekcí a 2 prodloužené) 
ZáPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
■ Masáže pavlína duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
· klasická masáž 
· detoxikační medová masáž 
· baňkování 
· lymfatická masáž 

· lymfatická masáž obličeje 
· masáž horkými lávovými kameny
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže..

VzpOMÍnKa
■ Dne 2. července uplyne jeden rok, kdy 
nás náhle opustila naše milovaná maminka 
a babička paní anna jozífková. Kdo jste  
ji znali, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkují dcery  
Jana, Martina a ivana s rodinami.

■ 15. července uplynou dva roky ode dne,  
kdy nás navždy opustila naše maminka, 
babička, prababička a tchyně paní Marie 
drvotová. Prosíme, vzpomeňte s námi. 

Rodiny vršanských, Šťáhlavských, 
košťálkova a Drvotova.

■ Dne 9.7.2010 uplyne jeden rok od 
úmrtí naší milované maminky a babičky 
paní růženy eiseltové. 

s láskou vzpomínají synové s rodinami.

pOděKOVánÍ
■ Vyjadřujeme dík a uznání našemu 
hasičskému sboru za perfektní zásah  
při požáru objektu v sousedství našeho 
domku, za záchranu našeho bydlení. 

M. a v. vršanští
■ Rád bych touto cestou poděkoval 
paní Heleně Lapáčkové, která našla před 
samoobsluhou moji kabelku s doklady.  
Též děkuji paní M. Doubravové. 

J. kubišta
■ Děkujeme touto cestou majitelce  
„Restaurace U Frajerů“ Jarušce Frajerové 
za vzorně upravenou tabuli a obsluhu při 
setkání žáků ročníku 1933. 

Zdena křivánková, Jaroslav smetana

zuBnÍ pOHOTOVOST
Červenec 2010
■ 3. a 4.7. MUDr. Tesařová Simona 
 Loděnice, tel. 311 672 253
■ 5. a 6.7. MUDr. Tischová Monika 
 Liteň, tel. 311 684 138
■ 7. a 8.7. MUDr. Valta Richard 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■ 9. a 10.7. MUDr. Třesohlavá  
 Magdalena, Beroun, tel. 311 621 497
■ 11.7. MUDr. Veselá Marie 
 Hudlice, tel. 311 697 659

■ 17. a 18.7. MUDr. Veselá Vladimíra 
 Beroun, tel. 311 612 291
■ 24. a 25.8. MUDr. Zímová Marie 
 Hostomice, tel. 311 583 140
■ 31.7. MUDr. Závorová Iva 
 Žebrák, tel. 311 533 447
Srpen 2010
■ 1.8. MUDr. Závorová Iva 
 Žebrák, tel. 311 533 447
■ 7. a 8.8. MUDr. Vrbová Dagmar 
 Beroun, tel. 311 624 375
■ 14. a 15.8. MUDr. Asina Iuliia 
 Beroun, tel. 311 746 372
■ 21. a 22.8. MUDr. Aušteda Josef 
 Broumy, tel. 311 585 165
■ 28. a 29.8. MUDr. Holický Jaroslav 
 Beroun, tel. 311 625 510

KLuB BeTLÉM
program na červenec 2010
■ 5.7. pondělí, 9.00-12.00 hod.
jdeme na výlet okolo Litavky
■ 5.7. pondělí, 12.30-18.00 hod.
Malujeme vše, 
na co se o prázdninách těšíme
■ 12.7. pondělí, 9.00-11.30 hod.
povídání pro malé muzikanty
■ 12.7. pondělí, 12.00-18.00 hod.
zpíváme za každého počasí
■ 19.7. pondělí, 9.00-18.00 hod.
příprava na dětský Larp
■ 24.7. sobota, 10.00-20.00 hod.
dětský Larp na plešivci
Sraz pod Plešivcem na Lhotce - cesta  
od restaurace U Hejduků.
■ 26.7. pondělí, 9.00-18.00 hod.
putování za čokoládou
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