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Milí spoluobčané,
dovolte mi,
abych vám popřál
radostné prožití
vánočních svátků.
V tento čas jsou si
lidská srdce nejblíž.
A proto buďme
k sobě navzájem
ohleduplní a vstřícní
a to především
v této nelehké době.
Vít Šťáhlavský,
starosta

co se u nás děje

Vítání občánků 2021
I v letošním roce jsme přivítali naše nové občánky. Vítání proběhlo
14.10.2021 v obřadní síni hostomické radnice. Kvůli epidemii koronaviru
se konalo až na podzim a opět bez tradičního vystoupení dětí z naší mateřské školy.
Ze stejných důvodů nebylo možné ani společné focení. Přivítali jsme 16 nových
občánků – 7 děvčat a 9 chlapců. K rodičům a příbuzným promluvil pan místostarosta Ing. Vladimír Zachoval.
Protože bylo nutné dodržet všechna protiepidemická pravidla, bylo vítání pro
všechny zúčastněné náročnější. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se
vítání účastnili, že všechna pravidla dodržovali.
Všem dětem přejeme, aby prožily krásné a spokojené dětství naplněné radostí
a láskou. Rodičům přejeme, aby jim byla odměnou za jejich starostlivost láska
jejich dítěte.
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Lampionový průvod
6.11.2021 proběhl v ulicích Hostomic a na samotném náměstí,
před hasičskou zbrojnicí, lampionový průvod. Letošní akce se nesla
v duchu pohádky Princezna ze mlejna. Na jednotlivých zastávkách se
odehrávaly scénky z této pohádky
a každý návštěvník mohl na vlastní
oči vidět čertíka, vodníka, čarodějnici a mnoho dalších pohádkových
postav.
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čování, vyrábění kostýmů a kulis, za
což patří obrovské poděkování každému, kdo se jakýmkoliv způsobem na
této akci podílel.
Byli jsme mile překvapeni, kolik letos
na průvod dorazilo lidí. Doufáme, že
se i přes drobné nedostatky všem líbil
a těšíme se na další akce.
Více fotografií možno vidět na Facebooku - Hasiči Hostomice.

Před začátkem průvodu i po jeho
skončení bylo na náměstí možno dát
si něco na zahřátí, případně něco zakousnout u stánku Dobroty Kačena
a posedět v hasičárně, kde bylo přeci
jen tepleji než venku.

Další velké poděkování patří našim partnerům, bez kterých by se
akce neobešla, takže DÍKY vedení
města Hostomice, Dobroty Kačena,
Kulitrans s.r.o., Sunnymont, WXW
Components s.r.o.

Samotnému průvodu předcházely dlouhé týdny příprav, organizování, nacvi-

Za Sbor dobrovolných hasičů
Hostomice Michal Šinágl
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Vážení spoluobčané,
jménem Sboru dobrovolných hasičů Hostomice mi prosím dovolte popřát Vám v této nelehké době především mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti, popřát Vám též hodně trpělivosti, a samozřejmě též spoustu osobních i pracovních úspěchů a životního optimismu v nadcházejícím roce 2022.
Doufejme a věřme, že nový rok bude pro nás pro všechny klidnější
a přátelštější než rok minulý a že se budeme s Vámi se všemi moci
setkávat jen při radostných událostech a kulturních akcích, které
pro Vás již nyní připravujeme. Dále bych za Sbor dobrovolných hasičů velice rád poděkoval všem občanům, firmám a městu Hostomice
za podporu a přízeň v roce 2021.
Za Sbor dobrovolných hasičů Hostomice starosta sboru Petr Šinágl.
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hostomice se uskuteční v průběhu měsíce února. Konkrétní datum v předstihu upřesníme.
SDH Hostomice

Poděkování
Akce vánoční strom proběhla dne
27.11.2021. Děkujeme všem, kteří

Zveme vás
Přátelé, hasičský ples SDH Hostomice je naplánovaný na 22.1.2022.
Samozřejmě bude záležet na epidemiologické situaci. V případě jakékoli
změny vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

Český svaz chovatelů Hostomice
přeje všem občanům Hostomic, sponzorům naší chovatelské
výstavy a nečlenům, kteří nám při výstavě pomáhali, pěkné
prožití svátků vánočních a dobré zdraví v roce 2022.

se této akce zúčastnili a obětovali
svůj volný čas a prostředky pro
vytvoření vánoční atmosféry v našem
městě.
Jmenovitě děkujeme paní Křížkové za
zprostředkování vánočního stromu
a občerstvení. Panu Jiřímu Doubravovi, Adolfu Hubatému a Zdeňku
Krubnerovi za technickou pomoc při
transportu a usazení stromu. Velké
díky patří všem hasičům a dobrovolníkům, kteří se zapojili při všech přípravách jak vánočního stromu, tak výzdobě a osvětlení našeho náměstí.

Veřejné zasedání zastupitelstva Města Hostomice
se bude konat 16.12.2021 od 18.00 hodin v budově radnice.
Městský úřad v Hostomicích bude uzavřen
od 21.12.2021 do 31.12.2021.
5

co se u nás děje

KROUŽEK MLADÝCH
HASIČŮ
Během měsíce listopadu jsme nacvičovali a připravovali adventní vystoupení, které bylo zrušeno
z důvodu vládních opatření.
O naše vystoupení nepřijdete, budete ho moci shlédnout na
sociálních sítích. Během nácviku jsme si užili mnoho legrace
a spoustu hezkých chvil.
Všechny děti z kroužku Mladých hasičů společně s vedoucími vám touto cestou přejí krásné Vánoce, šťastný nový rok a
na shledanou v lepších časech.

Zásahy dobrovolných hasičů
V měsíci listopadu jednotka Hostomice vyjela ke 2 událostem.

Druhou událostí byl blíže nespecifi-

Prvním výjezdem byl údajný požár
10.11.2021 kolem 21.30 hod. v lese na
kopci Housina.

20.25 hod. v Hostomicích.

Oznamovatel ohlásil plameny a kouř
z lesa. Jednotka vyjela s vozem CAS
32 T 148 v počtu 1+2. Po dohodě
s velitelem zásahu profesionálních
hasičů Hořovice se jednotky sešly
u přibližného místa ohlášení a po
průzkumu zjistily, že nikde nehoří
a událost byla překvalifikována na planý poplach a jednotky se vrátily zpět na
základnu.

se o drobné zahoření v domě, které
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kovaný požár dne 20.11.2021 kolem
Jednotka vyjela po vyhlášení poplachu
s CAS 32 T 148 v počtu 1+2. Jednalo
bylo uhašeno před naším příjezdem.
Jednotka poskytla první předlékařskou
pomoc majitelce domu a po příjezdu profesionálních hasičů z Dobříše
a zdravotnické záchranné služby Hořovice majitelku předala do jejich péče.
Po příjezdu vyšetřovatele se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Poděkování
starosty
Rád bych touto cestou
poděkoval dobrovolným hasičům Hostomice za pořádání kulturních akcí v našem
městě v roce 2021, a všem
spolkům v našem městě za
jejich činnost v této nelehké
době.
V neposlední řadě děkuji
JSDH Hostomice za spolupráci v r. 2021.
Vít Šťáhlavský, starosta
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41. výstava
králíků, holubů
a drůbeže

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobročinnou

3.		 Bezhotovostním převodem
		 (od 1. do 31. ledna 2022):

sbírkovou akcí v Česku. Do její

❚ pomocí QR kódu

organizace a průběhu koledování

❚ bankovním převodem na číslo účtu
66008822/0800, variabilní symbol
777911969

se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček
vyberou desítky milionů korun,
jež pomohou statisícům potřebných lidí.
Od roku 2017 se koná Tříkrálová sbírka i v Hostomicích a bohdá se uskuteční i v příštím roce. Vzhledem k nejisté
situaci způsobené pandemií covidu-19
je plánováno několik způsobů, jak
bude sbírka probíhat:
1.		Koledováním do zapečetěných
		kasiček (od 1. do 16. ledna 2022):

❚ přenosných – pokud to epidemická
situace dovolí, budou po Hostomicích
tak jako kdysi chodit koledníci v kostýmech tří králů
❚ stacionárních – tak jako v lednu
2021 budou k dispozici v hostomickém
kostele a v zahradnictví u pana Odlase
na Tyršově náměstí v Hostomicích
2.		 Online kasičkou (od 1. prosince
		 2021 do 30. dubna 2022):

❚ zasláním bezhotovostního příspěvku bankovním převodem přes formulář na webových stránkách Tříkrálové
sbírky https://www.trikralovasbirka.cz

4.		Dárcovskou SMS na číslo 87 777
(časově neomezeno):

❚ DMS KOLEDA 30 – cena DMS je
30 Kč, příjemce obdrží 29 Kč
❚ DMS KOLEDA 60 – cena DMS je
60 Kč, příjemce obdrží 59 Kč
❚ DMS KOLEDA 90 – cena DMS je
90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč
Výtěžek celostátní sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Z výnosu hostomické sbírky (tj. možnosti č. 1 a 3) bude stejně
jako letos 65 % poskytnuto zapsanému
ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu.
Věříme, že Tříkrálová sbírka 2022
bude moci proběhnout s co nejmenšími omezeními,
a předem děkujeme za vaši štědrost.
Kašpar, Melichar
a Baltazar

s okresní soutěží králíků Českého
svazu chovatelů se konala v sobotu
16. října 2021 v chovatelském areálu v Hostomicích.
Výstava byla omezena pouze na výstavu králíků. Drůbež ani holubi na výstavě nemohli být na základě výskytu
ptačí chřipky v Trhových Dušníkách
na Příbramsku.
Bylo vymezeno KVS pro Středočeský
kraj ochranné pásmo a město Hostomice bylo ještě v tomto pásmu. Výstava byla obsazena chovateli z našeho
i okolních okresů. Odbornými posuzovateli ČSCH bylo celkem posouzeno
112 králíků.
Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl
udělen na kolekci plemene Kastorex
Josefu Záhoříkovi - ZO Hostomice.
Pohár „Druhá nejlepší kolekce králíků“ byl udělen na kolekci plemene
Vídeňský šedý Petru Vacurovi - ZO
Zaječov.
Pohár „Třetí nejlepší kolekce králíků“
byl udělen na kolekci plemene Burgundský Jaroslavu Mázdrovi - ZO Zdice.
Pohár „Nejlepší králík výstavy“ byl
udělen na králíka plemene Malý světlý
stříbřitý Elišce Tesařové - ZO Jince.
Výstava se díky hezkému počasí a omezenému sortimentu zvířat vydařila
a líbila se dospělým i dětským návštěvníkům. Výstavní prostory svými výpěstky a výrobky ze zahrádek vyzdobily drobné pěstitelky z Hostomic.
Velký dík patří všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli. Hlavně členové
naší organizace včetně mladých chovatelů, rodinní příslušníci a všichni, kteří
nám pomáhají.
Také velký dík patří MěÚ Hostomice
a všem sponzorům, kteří podpořili
výstavu.
ZO ČSCH Hostomice
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V Hostomicích vyrůstá mladý jezdecký talent
Už jako malý miloval Honzík Perníček koně. V každé
ZOO, na poutích a různých atrakcích se chtěl na poníku
povozit. Ve 2 letech poprvé jezdil na lonži na malinké
poničce u kamarádky Jarušky a byl nadšený.
Honzíkovy skutečné jezdecké začátky však začaly až na
rodinné farmě v Herouticích v únoru roku 2020, kde se
pomalinku začal seznamovat se skutečným jezdectvím,
práci s koněm jak na jízdárně tak ve stáji, vždy pod vedením
své babičky a tety.
Honzíkova citu a talentu si všiml jeho děda. Jak on říkával:
,,Má krásný sed a klidnou holeň“, což se u takto malých dětí
vidí jen zřídka. Děda pomohl najít Honzíkovi skvělého pony
parťáka - Dourella (Ďulíka) a začal Honzíka učit prvním
skokovým zkušenostem.
V 7 letech začal Honzík s Dourellem jezdit první drezurní
a skokové hobby závody. V květnu tohoto roku složil Hon-

zík úspěšně jezdeckou zkoušku ZJV (jezdci mohou tuto
zkoušku složit až po dovršeném 8. roce) a tím se mu otevřela
cesta k účasti na oficiálních závodech. V červenci 2021 mu
byl pořízen druhý poník Laky, se kterým se věnuje parkurovému skákání.
V současné době se Honzík závodně účastní obou disciplín,
s Dourellem převážně drezur a s Lakym parkurů.
V letošní sezóně se Honzík účastnil mnoha závodů. Mezi
jeho nejvýznamnější a nejcennější umístění patří:
3. místo na oblastním mistrovství v kategorii Pony drezury
9. místo MČR Pony drezury
9. místo MČR skoky Pony
4. místo MČR drezura pony družstva
5. místo Český pohár drezury pony
2. místo parkurové skákání, kde startoval i s dospělými
Nyní v listopadu se zúčastnil prvních mezinárodních závodů
v Šamorínu na Slovensku, kde startoval jako nejmladší
účastník a ve všech třech závodních dnech absolvoval
všechny parkury čistě vždy mezi 10.-11. umístěním. Letošní
sezóna byla již ukončena a začne příprava na další rok.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří Honzíkovi
v jeho kariéře pomáhají, úžasným poníkům, bez nichž by to
také nešlo a především dědovi, který už tu bohužel nemůže
být s námi, ale věříme, že právě on na Honzíka „tam shora“
dohlíží.
Vzhledem k tomu, že parkur i drezura patří k olympijským
disciplínám, držme Honzíkovi palce, třeba ho někdy v budoucnu na olympiádě uvidíme.
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MŠ hostomice

Listopadové oslavy v naší školce
Přesto, že se teď hodně kulturních
akcí pro školky ruší, snažíme si to
s dětmi ve školce co nejvíce užít. Hned
na začátku listopadu jsme si mohly
povědět co to jsou ,,Dušičky“ a užít si
i dětem bližší svátek Halloween.
Děti chodily do školky v různých maskách, měly připravené úkoly, maminky nám přichystaly samé mlsnoty a tak
jsme si celý týden hezky užily. Rodičům děkujeme za spolupráci a krásné
kostýmy dětí.
Další svátek, který nás provázel celý
týden, byl svátek svatého Martina. Učily jsme se české tradice a pranostiky.
U modrásků si vyzkoušely upéct svatomartinské rohlíčky, a protože se dě-

tem moc povedly, hned všechny s chutí
snědly. Konec podzimu jsme také oslavily zamykáním lesa, které nám trochu
zkomplikovalo počasí, ale nakonec vše
děti zvládly. Cestou jsme se zastavily na
návštěvě v záchranné stanici živočichů
ve Velkém Chlumci. Nejen, že jsme se
dozvěděly jak se postarat o zraněná
zvířátka nebo nalezená mláďátka, ale
děti si prohlédly i zvířata, která jsou
v péči stanice. Poznávaly peříčka různých ptáků a mohly si nějaké odnést
na památku. Všem se nám tam moc
líbilo.
Teď se připravujeme na prosinec, na
který se děti nejvíce těší. Přijdou se
k nám podívat čerti a pak už začne příprava na Vánoce.
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zŠ HOSTOMICe / SK HOSTOMICe

Žáci ZŠ spolupracují se seniory
na úterý 9.11.2021 připravil výbor STP v Hostomicích ve cvičné
kuchyni zŠ pro své členy posezení
s vánočním tvořením.
Spolu se seniory se akce zúčastnilo
i 6 žáků 8.B, kteří členům STP pomáhali při zhotovení drobných výrobků.
Senioři si mohli vyrobit závěs z keramických srdíček podlepených modrotiskem, vonný balíček s levandulovou
koupelovou solí, ozdobit si skleničku
se švestkovými povidly, vyrobit si andělíčka z březového polínka, nazdobit
si perníčky, odnést si malou květinu se
zápichem. Pro všechny bylo připrave-

no i občerstvení – závin, jednohubky,
perník, káva, čaj. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na této akci. Atmosféra byla
příjemná. Škoda, že účast nebyla větší.
Výbor STP

Poděkování
zŠ Pavla Lisého děkuje firmě alarm absolon panu V. rybákovi
za dar - termovizní
kameru, kterou škola
obdržela jako pomoc
pro boj s coronavirem.

Sk Hostomice z.s oznamuje
Děkujeme sponzorům našeho klubu, fanouškům,
trenérům, hráčům, funkcionářům a rodičům
za podporu v roce 2021.
Přejeme Vám spokojené Vánoce a do nového roku 2022
především pevné zdraví, štěstí a hodně pohody.
Doufáme, že Vás potěšíme i v nadcházejícím roce.
Srdečně přeje a děkuje SK Hostomice z.s
10

HOSTOMICKÉ LISTY

sk hostomice

Josef Holub
oslavil
jubileum
Během domácího utkání s Tmaní,
které se konalo v sobotu 6.11.2021,
oslavil svoje jubileum člen výboru
SK Hostomice pan Josef Holub.
Výbor klubu pogratuloval Pepíčkovi před začátkem utkání a před
nastoupenými týmy mu předal dárkový koš společně s dresem našeho
klubu.
Tím nejlepším dárkem byl ovšem
předvedený výkon našeho mužstva,
který zaznamenal jednoznačnou
výhru s výsledkem 8:2!
Pepíčku, ještě jednou Ti gratulujeme k tvým narozeninám a věříme,
že budeš i nadále pro klub SK Hostomice vykonávat svoji vynikající
práci. Přejeme hodně štěstí, zdraví
a úspěchů!

Nejlepší výkon sezóny
SK Hostomice – TJ Tmaň 8:2
Po katastrofálním výkonu v minulém týdnu proti Újezdu si
chtěl tým napravit reputaci v předposledním utkání sezóny,
a to když přivítal na svém hřišti souseda v tabulce TJ Tmaň.
Musíme říci, že reparát se povedl na výbornou a kluci předvedli nejlepší výkon sezóny. Trenéři byli nuceni lehce improvizovat a v sestavě proto vzniklo několik změn. Po delší době
se představil v hostomickém dresu Václav Štyler mladší.
SK Hostomice: D. Špicl - J. Hadrava, M. Šereda, T. Fatka, M. Císař - L. Šereda (M. Lisý) J. Spousta [K], V. Štyler,
K. Hejduk, D. Krajči - J. Kačírek
Skóre utkání otevřel již v 9. minutě David Krajči 1:0! Následoval ho chvíli nato Kamil Hejduk a poslal náš tým do vedení 2:0! Poté jsme nedokázali zastavit útok hostů, a ti snížili
na 2:1. O tři minuty později posunul naše vedení kapitán
Jan Spousta, který tak započal svůj první hattrick v hosto-

mickém dresu: 3:1! Bláznivá úvodní 25-minutovka skončila
pátou brankou v utkání bohužel do naší sítě - 3:2. Do kabin jsme ale přesto šli s dvoubrankovým vedením, když Jan
Kačírek využil svoji šanci 4:2!
Druhý poločas byl již zcela v naší režii a nedali jsme hostům
žádnou šanci. Jan Spousta během 20. minut zkompletoval
svůj hattrick a naše vedení bylo již 6:2! Kluci si hru užívali
a bavili diváky. Míč létal ze strany na stranu a předváděli
jsme několik krásných kombinací. Na konci utkání se prosadil skvěle hrající Václav Štyler ml. a potvrdil tím svůj parádní výkon. Naše nově utvořená stoperská dvojice M. Šereda T. Fatka pracovala bezchybně s pomocí krajních beků a nepouštěla hosty do žádné šance. Tečku za utkáním stanovil
náš nejlepší střelec Honzík Kačírek a upravil skóre zápasu na
celkových 8:2!!!
Děkujeme klukům za perfektní výkon a gratulujeme. Jste
machři!
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SPOLeČenSKá ruBrIKa

betlémské
světlo
V letošním
roce si můžete

„Bet-

lémské světlo“ vyzvednout
19. prosince od 17.00 hod.
v Bezdědicích v kostele
nanebe vzetí

Panny

Marie.

VZPoMínkY

ZUbní PoHotoVoSt

■ Dne 11. prosince si připomeneme
nedožité
100. narozeniny
tatínka, dědečka,
a pradědečka pana
josefa Šnajdra,
tesaře z Hostomic.

Prosinec 2021
■ 11. + 12. MUDr. Joukl Jan
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel: 728 349 403
■ 18. + 19. MUDr. Tomková Martina,
Beroun, Větrná 984
tel: 774 117 578
■ 24. MUDr. Trtková Eva
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel: 602 448 894
■ 25. MUDr. Valta Richard
Žebrák, Hradní 68
tel: 311 533 384
■ 26. MUDr. Třesohlavá Magdaléna
Lochovice 308
tel: 723 556 474
■ 27. MUDr. Veselá Vladimíra
Beroun, Švermova 1591
tel: 601 371 200
■ 28. MUDr. Mynko Leonid
Beroun, Talichova 825
tel: 605 251 083
■ 29. MUDr. Zaytsev Dmitry
Beroun, Havlíčkova 1732/3
tel: 727 836 818
■ 30. MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32/22
tel: 311 513 313
■ 31. MUDr. Aušteda Josef
Broumy 73
tel: 311 585 165
Pohotovostní služba stomatologů
je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Za tichou vzpomínku děkují
dcery Dáša a Milada s rodinami.
■ Dne 26. listopadu jsme si připomněli
nedožité 90. narozeniny naší maminky
a babičky paní anny Šosové z Hostomic 79.
S láskou a úctou
vzpomíná syn Václav s rodinou.

Historie betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit
tmu… Takhle nějak si to museli říkat
i pracovníci rakouského rozhlasu
v Linci, když v roce 1986 přemýšleli,
jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě.
Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099)
vyzval v té době evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených
křížů, které si připevňovali na oděvy,
se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo
se na ni najmout i několik mládenců
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu
přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří
v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy
věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo
několik otrhaných a zubožených postav,
v jejichž čele šel jeden s hořící svící.
Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova
do války proti mohamedánům. Všichni
ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma.
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Ochránili ho v každém počasí, vezli ho
po souši i po moři, jen aby splnili svůj
slib. Ve středověku to tak bylo první
a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před
Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně
a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich
ovšem netušil, že za pár let se z tohoto
nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu
ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě
byla určena především pro ně. Z fondů
sbírek se prostředky uvolnit nemohly
a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se
svojí žádostí na leteckou společnost AUA
a cestovní kancelář Raiﬀeisen. Tak bylo
zajištěno, že jedno dítě a malý televizní
štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousty
povolení, navíc pro natáčení v zemi tak
dbající na bezpečnostní opatření, jako je
právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout
včas. A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
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