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Žáci ZŠ P. Lisého v Hostomicích připravili dne 3. dubna 
2009 na náměstí v Hostomicích velikonoční jarmark. 
V hodinách výtvarné výchovy a praktických činností  
vyrobili pomlázky, věnečky, pletené náramky, bižuterii,  
zdobili kraslice a pekli perníčky. K mání byly také  
školní noviny. 
Děkujeme rodičům za pomoc a pěkné předměty, 
kterými přispěli k příjemnému výtěžku 12.150,- Kč. 
Prostřednictvím žákovské rady mohou děti spoluroz-
hodnout o využití této částky a přednést nápady, jak 
zpestřit vyučování či prostředí školy.

H. Nesnídalová, ZŠ Hostomice

Velikonoční jarmark v Hostomicích
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Původní Janův přídomek byl z „Pomuku“. Jan Nepomucký studoval právnic-
kou fakultu v Padově. Od r. 1380 byl notářem generálního vikariátu pražského 
arcibiskupství. Také zastával kněžskou službu v kostele sv. Havla v Praze. Před 
rokem 1398 ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval do prestižního úřadu 
kanovníka vyšehradské kapituly. 
Výše zmíněný arcibiskup neměl dobrý vztah s králem Václavem IV. Jejich 
spory vyvrcholily v okamžiku, kdy Jan z Jenštejna trval na tom, aby jeden  
z královských oblíbenců byl po právu potrestán. Václav IV. se ze všech sil 
snažil omezit moc tohoto církevního hodnostáře. Měl v úmyslu vytvořit nová  
biskupství, a to z kladrubského kláštera. Ale mniši si po smrti svého opata  
zvolili nového představeného. Jejich volbu svou úřední mocí stvrdili Jan  
Nepomucký a Jan z Ještejna. Tím byl králův plán zmařen. Václav IV. měl velkou  
touhu se pomstít, a tak si na arcibiskupa s jeho doprovodem počkal a zajal 
je. Oni, již zmínění přátelé, mezi nimiž byl i Jan Nepomucký, byli vyslýcháni  
a mučeni. Nepomucký i z důvodu, který je všeobecně znám, a sice ten,  
že odmítl vyzradit  zpovědní tajemství, které mu svěřila královna Johana, 
manželka Václava IV. Po tvrdé tortuře zmučené tělo Jana bylo zašito do pytle  
a shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Podle legendy se v místě, kde spočinula 
pod hladinou Janova hlava, objevilo pět hvězd. Tato událost se odehrála  
v Praze dne 20.4.1393. Česká ikonologie mu pět hvězd a jazyk přisoudila jako 
jeho atributy. 
Jan Nepomucký byl svatořečen 16.5.1729 papežem Benediktem XIII. Tohoto 
světce si velice oblíbil vesnický lid. Jeho sochy zdobí převážně mosty, ale nachá-
zí se snad v každé obci. Jedna z prvních soch v našem kraji byla postavena  
ve Všeradicích r. 1665 a v Osově r. 1726. Hostomičtí postavili světcovu sochu 
z dobrovolné sbírky občanů v r. 1726, socha se nachází v horní části Tyršova 
náměstí. V bezdědickém kostele Nanebevzetí Panny Marie nechali radoveští 
sedláci r. 1750 postavit oltář, který je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.  
Na oltáři je světcova socha, která pochází z kostela sv. Havla v Praze. Před tímto 
oltářem je pohřben občan z Hostomic, p. Černý. Jeho rodina nechala zhoto-
vit repliku paládia Země české (ochranný obraz P. Marie), který byl součástí  
výzdoby oltáře. Vít Šťáhlavský

Od 1. dubna 2009 zavádí Domov  
V Zahradách Zdice, poskytovatel so-
ciálních služeb, příspěvková organizace 
Středočeského kraje, novou službu pro 
seniory. Touto službou chceme uspokojit 
poptávku po pobytech na určitý časový 
úsek. Jedná se o pobytovou odlehčovací 
službu (dříve tzv. přechodný pobyt).  
Posláním při poskytování odlehčovací 
služby je poskytnutí potřebné pomoci 
lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným 
převzetím péče o seniory jim chceme 
umožnit nezbytný odpočinek nebo 
poskytnout čas k řešení osobních 
záležitostí.
Služba u nás je poskytována formou 
pobytové služby nepřetržitě 24 hodin 
denně. Pro klienty jsou k dispozici dva 
jednolůžkové pokoje vybavené k to-
muto účelu nábytkem a příslušenstvím. 

Samozřejmou součástí vybavení pokoje 
je i TV přijímač. Službu je možné sjednat 
na základě „Smlouvy o poskytnutí so-
ciální služby“ maximálně na dobu dvou 
měsíců. Klienti pobytové odlehčovací 
služby mají možnost využívat všechny 
prostory domova a podle své vůle se mo-
hou zúčastňovat všech aktivit pořádaných 
domovem.
Cena za službu obsahuje ubytování,  
úklid, stravování, praní a vlastní sociál-
ní službu dle potřeby klienta. Jedná se  
o pomoc při zvládání péče o vlastní oso-
bu, pomoc při hygieně, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc  
při uplatňování práv a aktivizační činnosti.
Úhrada za pobyt v zařízení: tj. úhrada za  
sociální služby (denní sazba za ubytování 

+ stravu x počet dní) + úhrada za zvole-
nou variantu péče (denní sazba za vari-
antu x počet dní)
a. Sociální služby: 1. Ubytování (lůžko/ 
 den) – 180 Kč; 2. Celodenní strava  
 – normální (snídaně, oběd, večeře)  
 – 135 Kč, - diabetická (snídaně, oběd,  
 večeře, II. večeře) – 150 Kč
b. Péče: denní sazby úhrady dle zvolené  
 varianty (závislosti klienta na pomoci  
 druhé osoby) – Varianta A – 160 Kč,  
 Varianta B – 258 Kč, Varianta C  
 – 334 Kč, Varianta D – 417 Kč
Bližší informace: sociální pracovnice  
pí Vilhámová – tel. 311 690 274, email: 
vilhamova.zdenka@seniori-zdice.cz,  
internetové stránky: www.seniori-zdice.cz

Ivana Rabochová, 
ředitelka Domova V Zahradách Zdice

280. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO

■ Nová služba pro seniory
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Malecký,  
V. Maršálek, Mgr. J. Walterová,  
J. Nádvorník, Ing. P. Brůžek,  
Ing. J. Jirák,  E. Fajrajzlová
Omluven: Ing. V. Zachoval

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Závěrečný účet města Hostomice  
 za rok 2008 - bez výhrad. 
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Příspěvek Šachovému klubu ve výši  
 4.000,- Kč na jubilejní desátý  
 ročník bleskového turnaje,  
 který se koná 30.8.2009. 
 Hlasování: 8-0-0
c) Nákup pozemků od Úřadu pro  
 zastupování státu ve věcech  
 majetkových - parc.č. 1419/1  
 (výměra 7 m2), č. 1419/2 (57 m2)  
 a 1419/3 (8 m2) v k.ú. Hostomice  
 - lesní půda za cenu 4.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
d) Příspěvek ZO Českého svazu  
 včelařů na léčení včelstev, ve výši  
 2.900,- Kč. Hlasování: 8-0-0
e) Příspěvek SK Hostomice  
 na mládežnickou kopanou ve výši  
 26.000,- Kč. Hlasování: 7-0-1
f) Návrh odboru dopravy v Berouně  
 na zřízení zón omezení parkování  
 v obvodu obce Hostomice vozidel  
 nad 7,5 t, bez časového omezení.  
 Hlasování: 8-0-0
g) Zábor veřejného prostranství  
 při opravě obvodového pláště  
 na kostele stolce svatého Petra  
 - bezúplatně. Hlasování: 8-0-0
h) Provedení revize komínového  
 tělesa v č.p. 169 a případné  
 napojení krbových kamen v bytě  
 manželů Rabiňákových. 
 Hlasování: 8-0-0

2. Ukládá:
a) Panu starostovi vstoupit v jednání  

 s Českými dráhami ohledně  
 obnovení zrušených železničních  
 přejezdů u Bezdědic.
b) Panu starostovi zjistit na Českém  
 červeném kříži počet dárců krve  
 z Hostomic ohledně výše příspěvku  
 na aktivity v zdravotní oblasti.
c) Panu starostovi zajištění osazení  
 zábran kolem hlavní silnice  
 na náměstí k zamezení parkování  
 vozidel na zelených plochách.
d) Ukládá panu starostovi vstoupit  
 v jednání s firmou Šindler ohledně  
 poničené cesty u hřiště.
e) Ukládá panu starostovi dodání  
 materiálu na oplocení dětských  
 hřišť - Bezdědice, Lštěň a Radouš.
f) Ukládá panu Nádvorníkovi  
 zorganizovat opravu pramene  
 „Kříkavák“ za dobrovolné pomoci  
 spoluobčanů.
g) Ukládá panu starostovi podat  
 informaci o stavu placení poplatků  
 za popelnice.
h) Ukládá panu Maršálkovi zajištění  
 cenové nabídky na výsadbu stromů  
 v Malostranské ulici.
i) Ukládá panu starostovi vstoupit  
 v jednání s firmou Rumpold  
 ohledně doby vyvážení odpadu  
 - ne v pozdních nočních hodinách.

3. Bere na vědomí:
a) Odvoz uhynulých ovcí kafilérií  
 na náklady města ve výši 674,- Kč.  
 Policie ČR případ odložila bez  
 zjištění chovatele, který uhynulé  
 ovce vyhodil.
b) Pronájem skladu (po posouzení  
 stavu) u objektu č.p. 169 paní  
 Laštovičkové a Pavlasové  
 na uskladnění palivového dřeva.  
 Nájemnice protihodnotou  
 za nájemné sklad vyklidí  
 a provedou drobné opravy.
c) Všechny body diskuse.
Usnesení: hlasování: 8-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 4/09 KONANÉHO DNE 22. DUBNA 2009  

OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HOSTOMICÍCH
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

INFORMUJE
■ Dne 22.4.2009 se na 

Městském úřadu v Hostomicích 
konalo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 

Bylo přivítáno 12 dětí:  
Josef Plecitý, Monika 

Kantůrková, Jiří Parkán,  
Jan Vorel, Jan Časar, Amélie 

Kalibánová, Matěj Soustružník, 
Daniel Grunt, Magdalena 
Polišenská, Petr Mikitinec,  

Filip Kéri a Veronika Vačková.  
Kulturní program předvedly 
děti z MŠ pod vedením paní 
ředitelky Lenky Kocourové.

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

se koná 20.5.2009  
od 18.00 hodin v hasičské  

zbrojnici v Radouši.

■ SBÍRKA PRO DIAKONII  
BROUMOV bude probíhat vždy  

v pondělí v těchto termínech: 
4.5., 11.5., 18.5., 25.5.  

od 14.00 do 16.00 hodin. 
Oblečení musí být vyprané  

a zabalené v pytlích.

■ Ve středu 6.5.2009  
proběhne OČKOVÁNÍ PSŮ:  
Radouš: 15.00 - 15.30 hod. 

Bezdědice: 15.30 - 15.45 hod. 
Lštěň: 15.50 - 16.15 hod. 

Hostomice: 16.15 - 17.00 hod.

■ Ve dnech 16. a 17. května 
proběhne v Hostomicích 
FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ. 

Dobrovolníci na obsluhu frézy 
se mohou po dvojicích  

přihlásit na tel.: 602 208 496.
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■ Velikonoce ve Lštěni
Letošní oslavy Velikonoc se ve Lštěni velmi povedly. Nepříznivé počasí, které nás 
při koledování v loňském roce provázelo, vystřídaly dny plné slunce vyzývající  
k práci na zahrádkách, k prvnímu posezení u kávy venku a doplnění energie. 
O velikonočním pondělí se skupinka chlapců a dívek sešla u rodiny Rybákových  
a bylo vidět, že někteří z nich se nemohli rána ani dočkat. Oproti době před 
několika lety, kdy chodilo koledovat pouze pět dětí, se jejich počet zčtyřnásobil, což  
je velmi pozitivní zpráva. A v příštím roce se rozroste minimálně o dalších sedm. 
Po odříkání koledy a rozdání obarvených vajíček a laskomin přišli na řadu muži, 
kteří ženy ve stavení pro omlazení vyšupali a dali si malého panáčka na zdraví.  
A takto se pokračovalo dům od domu. Velikonoce jsou v osadě malou  
společenskou událostí. Je to doba, kdy vyjdou stálí obyvatelé i chataři ze svých 
domů, a protože se všichni znají přinejmenším od vidění a neviděli se pár měsíců, 
sdělují si navzájem, co je u nich nového. Pro nové obyvatele je to navíc i jedna  
z možností, jak se seznámit a začít se sžívat se svým novým bydlištěm.

Irena Šíchová, Lštěň

KDO BYL KAPITÁN  
OTAKAR JAROŠ
Nepochybuji o tom, že každý 
Hostomák ví, kde je u nás ulice 
pojmenovaná na jeho počest. Ale 
určitě mnoho našich obyvatel 
neví, kdo to vlastně ten kapitán 
Otakar Jaroš byl. A především 
těm je určen tento můj nevelký 
článeček.

Narodil se 1.8.1912 a zemřel 
8.3.1943. Po okupaci nacis- 
tickým Německem odešel v létě 
1939 do Polska, kde vstoupil 
do tzv. Čs. legionu. V září 1939 
přešel s dalšími příslušníky této 
jednotky do SSSR. 

Roku 1942 stál u zrodu 1. čs. 
samostatného praporu v SSSR. 
Jako velitel 1. roty se začátkem 
března 1943 vyznamenal hrdin-
nou obranou obce Sokolovo pro-
ti útoku nacistických vojsk, při  
níž padl. Jako první cizinec byl  
v roce 1943, tedy ve druhé světo-
vé válce, vyznamenán titulem 
„Hrdina Sovětského svazu“.

Já osobně mám ke kapitánu 
Otakaru Jarošovi zvláštní vztah 
– za doby své vojenské prezenční 
služby jsem po 2. světové válce 
sloužil u „1. spojovacího pluku  
hrdiny Sov. svazu kapitána  
Otakara Jaroše“. Byl to elitní  
spojovací pluk, nazvaný jeho 
jménem. Ostudu jsem tam 
rozhodně nedělal, dosáhl jsem 
nejvyššího odborného označení 
„radista 1. třídy“. Jsem na to 
dodnes patřičně hrdý.

Jan Vorel
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JARO EVROPY 2009  
na ZŠ Pavla Lisého  
v Hostomicích
V březnu letošního roku bylo ve Štrasburku slavnostně 
zahájeno Jaro Evropy 2009. Kampaň vybízí studen-
ty a žáky základních škol, aby se zapojili do aktivit 
směřujících k posílení vědomí o evropských problé-
mech.
I v letošním roce se do tohoto projektu zapojili žáci  
a učitelé naší základní školy. Získali tak mnoho nových 
vědomostí o státech Evropské unie, přesvědčili se  
o nutnosti spolupráce mezi zeměmi, zjistili potřebné  
informace o politické situaci v Evropě. Pracovali 
jednotlivě i ve skupinách. Využívali mnohé informační 
zdroje – internet, tisk, encyklopedie, televizi i roz-
hlas, interaktivní tabuli a jiné. Besedovali, soutěžili, 
zpracovávali statistické údaje, vytvářeli různé kresby  
a přehledy, zpívali a cestovali. 
Vznikly hezké práce, např. koláže Významné osobnosti 
evropských států, práce Česká republika předsedá EU, 
přehledy o spolupráci zemí, grafy týkající se rozlohy 
států a jejich vstupu do Evropské unie, plakáty výz- 
namných památek jednotlivých zemí, jejichž smyslem 
bylo poznávat jiné kultury, práce Dům EU – moder-
ní architektura, v níž mohly děti plně uplatnit svoji 
kreativitu, plakát Evropa sjednocuje, koláž z plastových 
víček na téma ČR předsedá EU, Jarní květy z odpadního  
materiálu – činnosti směřující k ochraně životního 
prostředí. 
Mezi zajímavé aktivity patřilo i Jablonecké putování, 
akce dotovaná EU, při níž účastníci LVVZ poznávali  
památky Jablonce nad Nisou, beseda se starostou  
města Vítem Šťáhlavským Zpátky do školy, jejímž 
smyslem je posílit spojení mezi mladými Evropany  
a zodpovědnými činiteli, akce Jak zpívá Evropa, Písně 
evropských národů, Evropa spěje k jednotě, Přínos 
evropských vědců světové vědě. Velmi zajímavá byla 
vědomostní soutěž o EU. Při praktickém vaření vytvářeli 
žáci typická národní jídla, tvořili plakáty Jídelníček  
evropských zemí. V hodinách cizích jazyků se děti 
seznámily s tradicemi některých států. Pečují o Strom 
přátelství, vysazený v předzahrádce školy před pěti 
roky.
Žáci získali nové poznatky v oblasti zeměpisu, ekologie,  
literatury, dějepisu, politiky, filmové tvorby, hudby 
i pracovních činností. Práce dětí i fotografie dokumen-
tující jejich činnost vystavujeme ve vestibulu školy.
Rádi bychom žáky motivovali k tomu, aby se učili se 
zájmem cizí jazyky, aby získali schopnost dobře a slušně 
komunikovat a diskutovat a aby dovedli spolupracovat.

Mgr. Jiřina Kordulová
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■ Exkurze do ČT
Dne 7. dubna se žáci především 8. ročníků naší školy 
zúčastnili školní exkurze do České televize Praha a navští-
vili Muzeum Policie ČR. 
V České televizi byli žáci seznámeni s celým komplexem  
budov, dozvěděli se něco o vzniku televize, tvorbě progra-
mové nabídky, navštívili některá studia. 
V muzeu věnovali pozornost především současné krimina-
listice, zejména chlapce zaujala sbírka zbraní a střeliva. 
Školní exkurzi přálo i krásné jarní počasí, takže všichni byli 
velmi spokojeni.

Bc. Eva Bakulová, ZŠ Hostomice
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■ Děti a paní učitelky z mateřské školy před Velikonoci 
vyráběly různé ozdoby a dárky pro rodiče na nadcházející  
svátky jara. Též jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější kraslici, 
kterou pořádala KK Hostomice. 
■ Na pátek 17.4. byla naplánována brigáda pro rodiče. Tento 
den nás zradilo počasí, proto byla brigáda přesunuta na pondělí 
20.4. Během odpoledne se zde zapojilo 13 rodičů do natírání 
průlezek a domečků. Touto cestou bych chtěla poděkovat  
paním učitelkám, paní Klánové a rodičům za pomoc.
■ Dne 22.4. dopoledne jsme si ve školce vyprávěli, že dnes 
má svátek naše Země a jak se o ni starat a pečovat. Při této 
příležitosti jsme se zapojili do sběru odpadků na náměstí  
v Hostomicích a školní zahradě. 
■ Dne 29.5.v 10.30 hodin proběhne v MŠ Hostomice hudební 
divadelní představení O vařečce Kordulce a panu Kryšpínovi. 
Vstupné je 30,- Kč. Zveme i děti, které nechodí do školky. 
■ Dne 2. června 2009 pojedou děti ze školky (mohou i rodiče) 
na výlet do Mirotic do Westernového městečka. Děti si zde 
prohlédnou indiánské muzeum, mohou se projet na koních 
a je zde připraveno plno jiných atrakcí spojených se životem 
indiánů. Vstupné je 95,- Kč, 15,- Kč na zmrzlinu a 190,- Kč 
na autobus. Kdo byste měl zájem o výlet a nechodíte ještě  
do školky, můžete se též zúčastnit. Objednejte se telefonicky  
na čísle 311 584 194 nebo osobně ve školce do poloviny května. 

Lenka Kocourová, ředitelka MŠ
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KULTURNÍ AKCE
■ ČZS – ZO Hostomice
Jako každý rok i letos budeme v sobotu 
9. května od 8.00 do 11.00 hod. pořádat  
BURZU VÝPĚSTKŮ květin i zeleniny.  
Pokud bude přívětivé počasí, burza se 
uskuteční na náměstí, jinak v areálu 
chovatelů. Za ZO Libuše Kůtová
■ Dne 8. května 2009 se od 8.00 hodin  
koná u koupaliště v Radouši SOUTĚŽ  
V POŽÁRNÍM SPORTU. Všichni občané  
jsou srdečně zváni, aby podpořili 
soutěžící.
■ ZÁJEZD DO JIŽNÍCH ČECH
STP v Hostomicích připravilo na čtvrtek 
2. července 2009 pro své členy i ostatní 
občany celodenní zájezd do jižních Čech. 
Navštívíme poutní místo Klokoty, prohléd-
neme si lázeňské město Bechyni. Odjezd 
v 8.00 od ZŠ, plánovaný návrat kolem 
17. hodiny. Zájemci se mohou přihlásit  
v papírnictví u školy. Člen 100,- Kč, nečlen 
150,- Kč.
■ INTERAKTIVNÍ TABULE NA ZŠ 
PAVLA LISÉHO
STP v Hostomicích pořádá v pondělí 
25.5.2009 setkání členů a příznivců STP 
se žáky 9. třídy u interaktivní tabule. 
Přijďte se podívat do učebny chemie,  
kde vás žáci seznámí s možnostmi využití 
IT, předvedou, jak tato pomůcka funguje  
a jejím prostřednictvím poskytnou infor- 
mace o místech na jihu Čech, kam STP 
plánuje celodenní výlet v červenci. Žákyně 
6. tříd připraví pro zúčastněné malé 
pohoštění ve cvičné kuchyni ZŠ. Sraz  
ve 13.30 hod. na školním dvoře. Přezůvky  
s sebou. Těšíme se na vás!
■ Restaurace U Frajerů Vás srdečně zve 
16.5.2009 od 20.00 hod. k příjemnému 
POSEZENÍ U VÍNEČKA S KOZLOV-
KOU. Je připraven bohatý program (vtipy, 
scénky, zpěv) a občerstvení. Vstupenky pro 
velký zájem v předprodeji (dvouhodinová 
estráda). Vstupné 250 Kč.
■ OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY
ke 160. výročí založení hostomické
knihovny:
Út, Čt a Pá - 13.00-17.00 hod.
So a Ne - 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

OZNÁMENÍ
■ TANEČNÍ KURSY  
ve Společenském domě Hořovice 
MLÁDEŽ: pátky od 11.9.2009 
Začátečníci Z6: 18.00-20.00 hod. 
Začátečníci Z8: 20.15-22.15 hod. 

DOSPĚLÍ: středy od 7.10.2009 
Začátečníci: 18.00-19.50 hod. 
Pokročilí: 20.10-22.00 hod. 
ZÁPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
■ BBkurzy v Hostomicích 2009
září 2009 – únor 2010
· výuka angličtiny ve skupinkách 
· vždy v pátky nebo soboty dvakrát  
 měsíčně (blok 4 x 45 minut)
· pro úplné začátečníky, falešné začá- 
 tečníky a mírně pokročilé
Bližší informace na www.bb-kurzy.cz  
nebo volejte 603/868 460.

VZPOMÍNKA
■ Dne 30. května uplyne již 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan Jaroslav Šebek  
z Radouše. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkují sestry, synovci a neteř s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
■ Kulturní komise při MěÚ Hostomice 
děkuje všem, kteří se zúčastnili soutěže  
o nejhezčí kraslici.

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na březen 2008 
■ 6.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Přijďte si vytočit keramický hrneček pod 
vedením lektorky.
■ 6.5. středa, 13.00-17.00 hod.
Vyrábíme s dětmi přáníčka maminkám  
k svátku.
■ 11.5. pondělí, 13.00-16.00 hod.
Malujeme do soutěže za hezkého počasí 
venku. Odměníme 3 nejlepší práce z každé 
kategorie. Bližší informace o soutěži podají 
pracovnice Klubu.

■ 13.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Přednáška: Dárcovství kostní dřeně  
a krve. Přednáší Phdr. Věra Reichlová  
z hematoonkologické kliniky v Motole.
■ 13.5. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna. Bezplatné právní pora-
denství.
■ 18.5. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna.
■ 18.5. pondělí, 14.00-16.00 hod.
Vycházka do okolí: sbíráme byliny. Sraz 
ve 14.00 hod. v Klubu.
■ 20.5. středa, 14.00-17.00 hod.
Vyrábíme květinový papír.
■ 25.5. pondělí, 14.00-16.00 hod.
Malujeme na kameny.
■ 27.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Kurz knižní vazby.
■ 27.5. středa, 14.00-17.00 hod.
Vyrábíme květinový papír.
■ 1.6. pondělí, 13.00-17.00 hod.
Oslavujeme den dětí. Odpoledne plné 
soutěží a her na zahradě.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 7. a 8.5. MUDr. Třesohlavá  
 Magdalena, Beroun, tel. 311 621 497
■ 9. a 10.5. MUDr. Valta Richard, 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■ 16. a 17.5. MUDr. Hentsch František, 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 23. a 24.5. MUDr. Veselá Vladimíra, 
 Beroun, tel. 311 612 291
■ 30. a 31.5. MUDr. Vrbová Dagmar, 
 Beroun, tel. 311 624 375
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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