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Vzpomínka na obûti
2. svûtové války
Pietní akt u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války se konal
dne 6. května za účasti příslušníků zdického Sboru dobrovolných hasičů
a skautů, kteří při položení věnců stáli čestnou stráž u památníků padlých z 1. i 2. světové války. Po státní hymně, která dodala slavnostní ráz
a vážnost vlastnímu pietnímu aktu, promluvil ke zdickým občanům starosta města Mgr. Miroslav Holotina.
V proslovu zdůraznil, že nejhroznější konflikt v dějinách lidstva, jakým
byla 2. světová válka, představoval na světových bojištích účast 70 zemí.
Povoláno bylo do vojenské služby 110 milionů osob a během šestiletého válečného utrpení zahynulo více jak 50 milionů lidí. Hrůzy války těžce narušily
citový, mravní i hmotný život desítek milionů lidí, kteří válku přežili.
Vzhledem k tomu, co způsobil fašismus a nacismus světu, varoval starosta
města před oživováním neonacistických a neofašistických myšlenek, kterého
jsme v současné době nechtěnými svědky.
Závěrem svého vystoupení vyslovil dvě přání. První, aby historici při hodnocení 2. světové války postupovali vždy pravdivě a objektivně, aby nedocházelo k deformacím pohledu na tuto dějinnou tragickou událost z důvodů
politických změn, ke kterým po osvobození v naší zemi docházelo. Tím druhým přáním je, aby dnešní i budoucí generace se poučily a nikdy už nepřipustily opakování hrůz a utrpení, které sebou přinesla 2. světová válka.
Závěrem je s politováním nutno konstatovat, že se pietního aktu nezúčastnilo více občanů, zvláště pak představitelů společenských organizací, politických stran, kulturních a školských zařízení.
Josef Hůrka

Pamětní medaile vydané SBS u příležtosti 60. výročí ukončení 2. světové války převzali čtyři zdičtí občané (zprava v 1. řadě) pan Zdeněk Střela, paní
Marie Holečková, (zprava v 2. řadě) pan Karel Jungmann, pan Milan Smutný,
který převzal medaili za svoji matku paní Zdeňku Smutnou. Medaile předal
starosta města Mgr. Miroslav Holotina spolu s předsedou OV SBS panem
Václavem Malečkem a panem Františkem Honzíkem.
Foto: - sm -

Koncert na Zdickém námûstí
V nedûli 19. ãervna Spoleãensk˘ klub Zdice

poﬁádá 1. leto‰ní koncert
na Zdickém námûstí.
Po roce se Vám opût pﬁedstaví skupina T¤EHUSK
se sv˘mi staropraÏsk˘mi písniãkami.
Nebude chybût ani dal‰í doprovodn˘ program.
Zaãátek v 15 hodin.

SPOLEČENSKÝ KLUB
ZDICE pořádá
ZÁKLADNÍ KURZY
SPOLEČENSKÉHO TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu: sobota 3. 9. 2005 od 15 hod.
Závěr kurzu: sobota 10. 12. 2005
Cena kurzu: 1.000,- Kč
Taneční mistři: Emil Kain a Marie Kainová
Hudební doprovod: Jiří Klatovský
Přihlášky: SPOLEČENSKÝ DŮM ZDICE,
tel.: 311 685 186
Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.

Vernisáží v pondělí 30. května byla zahájena výstava krásných dětských
výtvarných prací provedených různými technikami. Výstava je otevřena až do
5. června, vždy od 14 do 17 hodin.
Foto: Jana Smíšková.

Zdické noviny informují
Slavnostní převzetí medailí
Svaz bojovníků za svobodu udělil čtyřem zdickým občanům medaile vydané k 60. výročí ukončení 2. světové války. Medaile byly paní Zdeňce
Smutné, paní Marii Holečkové, panu Karlu
Jungmannovi a panu Zdeňku Střelovi předány
starostou města Mgr. Miroslavem Holotinou
a zástupci SPB na slavnostní akci, která se uskutečnila v pátek 20. května v 10 hodin v obřadní síni zdické radnice.
Vyjde publikace "Zdice - rodáci a občané"
Pravděpodobně koncem září vyjde publikace s uvedeným názvem. Jejím autorem je pan Pavel Dušánek.
Čtenáři se seznámí s životopisnými daty 42 rodáků či
občanů, kteří měli či mají vztah ke Zdicím.

Městský rozhlas bude rozšířen
Firma SATTURN z Holešova provede rozšíření
městského rozhlasu ve Zdicích o další ozvučná
místa. Bude instalováno deset nových míst, takže
dojde ke zlepšení kvality slyšitelnosti.
Upozornění cestujícím FEDOSU
Jestliže máte nějaké připomínky k případnému
nedodržení jízdního řádu autobusů FEDOSU, volejte přímo do firmy na telefon 608 888 788.
Odstranění závad ve školní jídelně
V nové školní kuchyni s jídelnou otevřené v lednu
2002 se objevují závady stavebního a technického rázu.
Na řadu z nich uplatňuje město v rámci reklamačního řízení nárok na odstranění (reklamační doba je 5 let).
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
Úpravy kontejnerů na sklo
Po městě je umístěno množství kontejnerů na sklo, na plasty i na papír.
Kontejnery na sklo budou upraveny tak, aby bylo možno do nich odkládat
i tabulové sklo.
Možnost pronájmu nebytových prostor
V areálu bývalých zdických kasáren jsou ještě volné prostory k pronajmutí pro skladování. Zájemci mají možnost přihlásit se na Městském úřadě
Zdice. Bližší informace podá ing. Petáková, tel. 311 685 105. E-mail: majetek.zp@mesto-zdice.cz
Kam s kompostovatelným odpadem?
Díky dohodě s AGP Beroun - Agropodnik, a. s., mohou občané Zdic včetně jejich částí Černín a Knížkovice odvážet veškerý biologicky rozložitelný
odpad (tráva, listí a jiné rostlinné zbytky ze zahrad, popř. již naštěpovaný odpad z prořezávky stromů) do areálu kompostárny Černín.
Zde je zajištěno bezplatně jeho využití. Provoz je zde nepřetržitý, takže občané mohou dovážet tento druh odpadu kdykoliv. Upozorňujeme občany, že
výše uváděný odpad nesmí obsahovat jakoukoli další příměs odpadu, jinak ho
nebude možné uložit. Občané se budou řídit pokyny vrátných.
Květinový den po deváté
Ve středu 11. května se uskutečnil v celé naší republice IX. ročník
Květinového dne. Finančním příspěvkem věnovaným na koupi žlutého kvítku
občané přispěli tolik potřebnými penězi na zajištění aktivit Ligy proti rakovině. V našem okrese, kde akci zajišťuje Klub Zvonek z Králova Dvora, bylo
k prodeji nabízeno 78 dvojicemi, tvořenými převážně studenty středních škol
a dalšími dobrovolníky z řad občanů, 8 600 kvítků. Peněžní taštičky, do kterých
občané vkládali příspěvky, byly předány ČSOB, kde je prováděno výsledné sčítání peněz za prodej žlutých kvítků. Informace přineseme v příštím čísle.
Jednání o vytápění na sídlišti
V pondělí 9. května se uskutečnila schůzka starosty města se zástupci majitelů bytových jednotek, které jsou napojeny na centrální vytápění městské
kotelny na zdickém sídlišti. Cílem setkání byla vzájemná informovanost o situaci ohledně vytápění a možných dopadech na cenu tepla v případě zavedení samostatných kotelen pro tyto bytové jednotky. Připravuje se dohoda o jednotném postupu mezi městem a vlastníky bytových jednotek. Schůzky byl přítomen také zástupce firmy COM-TIP, která provozuje kotelnu na sídlišti.
Zdice 1990 - 2005 ve fotografii
Takový bude název výstavy připravované na měsíc říjen letošního roku.
Kromě fotografií zachycujících změny v našem městě za posledních 15 let budou mít občané možnost seznámit se i s historickými pohlednicemi a fotografiemi. Na výstavě budou k prodeji nabízeny upomínkové předměty, nové letecké pohledy Zdic, publikace "Zdice - rodáci a občané" a kalendář na rok
2006 s fotografiemi našeho města.
- sm -

V kategorii nejmladších vyhrály okrskovou soutěž SDH 14. 5. 2005 ve
Hředlích zdické děti. Družstvo tvořili chlapci i děvčata. Na snímku při požárním útoku.
Foto: - sm -

Při IX. ročníku Květinového dne vydatně pomohly s prodejem kytiček studentky SPgŠ (zleva) Renata Dvořáková a Jana Holečková, které prodaly všechna
přidělená kvítka.
Foto: - sm -

K plánované v˘stavbû na Písmenech

Při zájezdu pořádaném kulturní komisí a Společenským klubem 27. 5. 2005
jsme navštívili Lány. Na snímku hrob T. G. Masaryka (1850 - 1937), kde jsou
dále pochováni CH. G. Masaryková (1850 - 1923), Jan Masaryk (1886 1948) a A. G. Masaryková (1879 - 1966).
Foto: - sm -

V současné době je připraven projekt pro územní rozhodnutí k výstavbě 3 bytových domů, ve kterých se počítá s nájemními byty pro příjmově
vymezené osoby podle dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Urbanistické řešení bylo převzato z urbanistické studie a ve funkční náplni
je v souladu s platným územním plánem města Zdice z r. 2003. Projekt řeší
výstavbu 3 shodných bytových domů. Navržené domy budou 4 podlažní, přičemž 1. podlaží bude částečně zapuštěno do terénu a využije tak terénní konfigurace. Výškově a hmotně jsou domy navrženy tak, aby hřeben střechy byl
na úrovni výškové kóty vrcholu Písmen a aby neznemožňoval panoramatické
výhledy na okolní krajinu CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko. Domy
budou mít sedlovou střechu a samostatné plynové kotelny.
Každý dům bude mít 18 bytů s následující skladbou bytů:
7 x 1 + kk
28,8 - 30,8 m2
2 x 1 + kk upravitelný 30,3 m2
6 x 2 + kk
43 m2
3 x 3 + kk
61,4 m2
Při přidělování bytů bude v prvé řadě postupováno v souladu s podmínkami dotačního titulu. Dalším kritériem, na který bude brán zřetel při výběru
případných zájemců, bude záruka jejich solidnosti z hlediska užívání bytu
a placení nájmu, tzn. domy nebudou sloužit k ubytování tzv. "problémových
nájemníků".
Mgr. M. Holotina, starosta města
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O v˘stavbû
nového rybníka
O historii výstavby nového rybníka, který
ještě nemá jméno, je možné toho říci poměrně
mnoho. V některých případech se objevuje
termín "Zadní rybník", tento název se však
ještě zdaleka neprosadil a není vůbec jisté, zda
bude používán.
Jedním z realizátorů myšlenky na výstavbu byl
JUDr. Jaroslav Čapek, bývalý jednatel místní organizace Českého rybářského svazu, který již bohužel není mezi živými. Vůbec první myšlenka vybudovat v areálu zdického rybářského svazu další
rybník je již poměrně stará, dnes už asi nedokážeme říci, kdo byl autorem, ale to nejspíš nebude
to nejdůležitější. Důležitá je skutečnost, že myšlenka vznikla a v současné době je již fakticky realizována. Ovšem od první úvahy k zahájení realizace, nejprve samozřejmě té teoretické, uběhlo
v Červeném potoce hodně vody. Autorem projektu
nového rybníka je pan Martin Pařez, který byl
osloven funkcionáři místní organizace a projekt vypracoval v roce 2002. Následovala administrativní
a legislativní procedura, která se však poměrně
vlekla, znásobená navíc zrušením okresních úřadů
a přesunem jejich povinností na městské úřady
s rozšířenou působností, případně na úřady krajské.
Vlastní realizace stavby mohla tedy začít až
v roce 2004, což se také stalo. Oficiální zahájení,
těžko asi můžeme říci položení základního kamene, spíše by se hodil termín slavnostní výkop, byl
proveden 15. 08. 2004.
Pro vlastní výstavbu byl ustanoven tým, který na
realizaci stavby dozírá, koordinuje činnosti, spolu-

Nový rybník v západní části Zdic by měl být dobudován v letošním roce. Na snímku pan Jaroslav Vaňout
při proměřování výpustě.
Foto: - sm pracuje s dodavateli, zkrátka řeší všechny problémy související se stavbou. Nechci upírat zásluhy
všem členům rybářské organizace, kteří se na realizaci stavby podílejí, přesto bych rád vyzdvihl zejména jednoho, o kterém si myslím, že díky jeho
významné angažovanosti při této akci, je vlastní
stavba v takovém stádiu, v jakém je. Jedná se o pana Jaroslava Vaňouta, který se stavbě věnuje
opravdu intenzivně a troufám si tvrdit, že celé akci
věnuje velice významný díl svého volného času.
Nebylo by však seriózní nezmínit ještě další dva
členy výboru naší organizace a zároveň realizátorského týmu stavby. Jsou to pánové Hutr a Pelc.
Jejich podíl na budování stavby je rovněž velice
významný. Kolega Hutr jako stavební odborník významně přispěl a přispívá k úspěšnému průběhu
celé stavby, od přípravných činností přes vlastní
realizaci. No a kolega Pelc jako nestor a dlouhole-

tý hospodář zdických rybářů je hybnou pákou celé
místní organizace.
Předpokládáme, že vlastní stavba bude dokončena
již v letošním roce. Faktem je, že nejvýznamnější díl
prací byl již vykonán v roce loňském, a proto si můžeme troufnout říci, že slavnostní otevření stavidla
a vpuštění prvních litrů a kubíků vody do nového rybníka (doufejme, že v té době již bude mít jméno) proběhnou v roce letošním. Je samozřejmě ještě nemožné
stanovovat jakýkoliv termín, ale určitě budeme zdickou veřejnost o tomto kroku s předstihem informovat.
Na závěr několik čísel:
- Hladina čítá 1.350 m2
- Objem vody 1.900 m3
- Délka hráze 60 m
- Šířka hráze v koruně 10 m
- Maximální hloubka 2,5 m
Jiří Klán ml., jednatel MO ČRS ZDICE
V neděli 12. května se představil
dětem ZŠ orchestr
složený z jejich spolužáků. Hraje pod
vedením p. učitele
Radka Hampla.
Pečlivě utajovaná
hudební produkce
se dětem líbila.
Foto: archiv ZŠ.

Prázdninov˘ t˘den
sportovních her

Líbí se vám malé čarodějnice? „Pálení čarodějnic“ pořádala ZO ČSSD Zdice v sobotu 30. 4. na
Písmenech.
Foto: Mgr. J. Kobrsková.

Ve dnech 18. - 22. července se uskuteční
Prázdninový týden sportovních her. Akce je určena dětem, které nemají v uvedeném termínu
žádný program a nechtějí se nudit doma.
Náplní je pestrá směsice sportovních aktivit (atletika, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal, tenis,
soft tenis, plavání, pěší turistika aj.). Sportovat se
bude každý den od 9 do 13 hodin na zdických sportovištích. Cena za celou akci činí 300 Kč.
Případní zájemci, hlaste se, prosím, telefonicky
na čísle 604 871 919 nebo osobně u pana učitele
Hampla. Neváhejte, počet účastníků je omezen.
Radek Hampl

Dûtské centrum
Zahrádka

V ¯ S TAVA
dûtsk˘ch prací z v˘tvarn˘ch krouÏkÛ

V˘stavní síÀ MûÚ Zdice
30. 5. 2005 - 5. 6. 2005
14 - 17 hod.
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I. národní v˘stava koãek
V sobotu 21. května patřily prostory
Společenského domu ve Zdicích kočičím kráskám. Propagační výstavy koček se zde už konaly před několika lety, jejich hlavním organizátorem byl pan Stanislav Petrenka. Letos šlo
ale o výstavu prestižnější, a to národní, která se
zde uskutečnila poprvé a byla memoriálem pana Petrenky.
Do Zdic přijíždělo brzo ráno 90 vystavovatelů
z celé republiky, dokonce jedna vystavující přijela
ze Slovenska. V přepravkách přivezli 140 zvířat 17
plemen a 95 barevných kombinací. Pořadatelem
výstavy byl ČSCH - Sdružení chovatelů koček, ZO
Zdice a město Zdice. Největší práci při organizování výstavy odvedla jednatelka ZO pí Eva
Petrenková a předsedkyně ZO pí Jana Sudíková.
Na přípravě a zajišťování výstavy spolupracovali
dále aktivní členové ZO SCHK Zdice a jejich rodinní příslušníci. Všem patří veliké poděkování za
odvedenou práci.
Na hodnocení výstavy jsem se po jejím skončení zeptala 5 odborníků, kteří mají veliký přehled
o pořádání výstav jak národních, tak mezinárodních,
a proto mohli zdickou výstavu fundovaně hodnotit.
Jejich odpovědi se mi poslouchaly opravdu dobře.
Zuzana Maršíková - Praha: ve SCHK hlavní
poradce chovu perských a exotických koček,
editorka Informačního zpravodaje SCHK.
Na výstavy jezdím velice často. Tato výstava,
která jako národní se ve Zdicích koná poprvé, mě

Zveme na zájezdy
Kulturní komise a Společenský klub Zdice pořádají v pátek 17. června zájezd do Plzně.
Program:
1) návštěva Památníku obětem zla (nádherná
zahradní architektura doplněná Křížovou
cestou sochaře Romana Podrázského)
2) návštěva obchodního centra
Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena 75,- Kč
Další plánované zájezdy:
22. 7. vodní park Čabárna, záchranná stanice
zvířat, hornický skanzen ve Vinařících
19. 8. Rožmitál pod Třemšínem - muzeum,
hrob Jakuba Jana Ryby
26. 11. Jílové u Prahy - vánoční výstava
v regionálním muzeu

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM âERVEN 2005
So 4. 6. xXx: NOVÁ DIMENZE, vstupné 60
Kč,-. Pokračování akčního hitu. Nebezpečný delikvent na scéně. Začátek 17.30 hod.
So 11. 6. KRUH 2, vstupné 60 Kč,-. Smrtonosná
videokazeta se opět vrací. Začátek 17.30 hod.
So 18. 6. ARSENE LUPIN: ZLODĚJ GENTLEMAN, vstupné 60 Kč,-. Hrdost Robina
Hooda, dedukce Sherlocka Holmase a šarm
Dona Juana, to je charakteristika hlavního hrdiny. Začátek 17.30 hod.
So 25. 6. SKŘÍTEK, vstupné 60 Kč,-. Věčná figurka z Pražské pětky se vrací, aby změnila život jedné
rodiny v neskutečnou grotesku. Hrají: B. Polívka, E.
Holubová, T. Hanák aj. Začátek 17.30 hod.
V ČERVENCI A SRPNU KINO NEHRAJE REKONSTRUKCE

velice mile překvapila. Neshledávám
nic, co by tady nebylo v pořádku. Je
to organizováno profesionálně, nejsou
zádrhele, jsem naprosto spokojená.
Berta Němcová
- Blansko, posuzovatel I. - IV. třídy:
Vaše I. národní výstava se mi opravdu velmi líbila.
Měla jsem k ruce
velmi šikovné stevardy. Na to, že
jste to dělali poprvé, se výstava moc Na snímku paní Eva Petrenková (třetí zleva), která při přípravě výstavy odvedla
vyvedla. Byla jsem obrovský kus práce. Vlevo od ní posuzovatelé MVDr. Květoslava Mahelková, ing.
velice spokojená, Bohumír Mahelka, vpravo ing. Martin Šanda.
Foto: Jana Smíšková.
vystavujícím jsem
se snažila při posuzování jejich zvířat poradit,
Ing. Bohumír Mahelka - Brno, předseda
co by měli dělat při chovu svých miláčků. Snažila jsem Svazu chovatelů koček při ČSCH, posuzovatel
se pomoci radou hlavně začínajícím chovatelům.
I. - IV. třídy: Máme v republice 25 mezinárodních
MVDr. Květoslava Mahelková - Brno, posu- a 3 - 4 národní výstavy ročně. Tady v tomto regiozovatel I. - IV. třídy: Věnuji se veterinární práci 38 nu se žádná doposud nekonala. Úroveň vaší výstalet. V roce 1967 jsem dělala v Brně I. výstavu ko- vy byla překvapivě výborná, co se týká vystavovaček, to jsme ještě nebyli členy FIFE. Začínali jsme ných zvířat i z hlediska organizačního. Jsem rád, že
s málo výstavami, tehdy byly 2 mezinárodní do ro- máme v oblasti mezi Prahou a Plzní určitou záka. Náš chov koček všech kategorií se neustále kladnu, kde je možné dělat výstavy.
zvyšuje, dnes jsme se už vypracovali na velmi dobIng. Martin Šanda - Praha, posuzovatel I. - II.
rou úroveň, v některých kategoriích jsme na úplné třídy: Byl jsem pozván na zdickou výstavu. Mile
špičce nejen evropské, ale i světové.
mě překvapila tím, že je na velmi vysoké úrovni
Tady ve Zdicích byla I. národní výstava. Člověk nejen co do kvality zvířat, ale také po stránce orgavždycky počítá s tím, že když někdo s pořádáním nizační a po stránce servisu poskytnutého vystavuvýstav začíná, že bude spousta chyb. Ale u vás jícím i posuzovatelům. Nenašel jsem žádné výhrajsme zůstali všichni úplně překvapeni, protože dy, které bych mohl mít. Když organizace dovede
jsme žádné chyby neviděli. Organizátoři, i když udělat tak dobře národní výstavu, bylo by dobré
pořádají I. výstavu, tak jsou ostřílenými vystavova- přemýšlet o výstavě mezinárodní. Tam je předstateli a znají problematiku z obou stran. Byli jsme vováno ještě více koček a je třeba počítat s většími
udiveni, jak krásně to tady klapalo, úplně perfektně. prostory. Odpovědi zaznamenala Jana Smíšková.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 10. června oslaví pan VLADIMÍR KUČERA
70. narozeniny.
Pevné zdraví a spokojenost do dalších let mu
přejí manželka, Lucka a Vašek, Petr, Láďa, Šárka,
Máša s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 16. června uplyne 20
let od úmrtí paní MARIE
HÁJKOVÉ ze Zdic.
Vzpomíná syn s rodinou.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červnu 2005 oslaví:
93 let - Antonín Veselý, Zdice
90 let - Marie Hejnová, Zdice
86 let - Bohumila Hladíková, Zdice
84 let - Helena Balvínová, Zdice
83 let - Marie Bendová, Knížkovice
82 let - Marie Bartošová, Zdice
82 let - Miloslava Foldová, Zdice
82 let - Libuše Plotová, Zdice
81 let - Karel Šretr, Zdice
80 let - Bedřiška Foltýnová, Černín
80 let - František Koubek, Černín
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS
9. 4. Květuše Exnerová, Chodouň

NARODILI SE
11. 4. Jindřich Pohlreich, Zdice
17. 4. Štěpán Melichar, Zdice
17. 4. Pavel Karlovský, Zdice
18. 4. Michal Voráček, Zdice
22. 4. Vladimír Král, Zdice

79 let
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V˘roãí uctûné
hudbou
Celá naše republika si 8. května připomenula
60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti od nacistické okupace.
Tradiční setkání k tomuto výročí, které je vždy
spojeno s krásnou hudbou a slovem, se již několik
let koná ve Tmani ve sboru Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské. Bylo tomu tak
i letos. Úvod velice důstojné vzpomínkové slavnosti patřil vystoupení Zdického smíšeného vokálního sboru pod vedením paní Mgr. Bohumily Vokáčové a hudebního doprovodu pana Davida Jůny.
Historické události spojené s 2. světovou válkou
a statečným odbojem Čechů vystihl ve slavnostním
projevu starosta Zdic Mgr. Miroslav Holotina.
Vyvrcholením hudebního vzpomínkového setkání a opravdovou lahůdkou bylo vystoupení tenoristy pana Luboše Karhana doprovázeného střídavě
na E - piano a keyboard panem Josefem Jonášem,
čestným občanem Zdic. V pěti jazycích zazněly
překrásné melodie skladatelů 17. - 20. století, kteří
vytvořili duchovní a kulturní díla, jež mají trvalé
hodnoty dodnes. V programu zazněla též v precizním provedení pana Jonáše Bachova toccata d moll hraná na varhanách tmaňského kostela. Ovace
vstoje byly odměnou oběma účinkujícím za jejich
vynikající výkony.
Oba účinkující žijí trvale v Německu. Po vystoupení jsem je požádala o odpovědi na několik otázek. Rádi pro čtenáře Zdických novin odpověděli.
• Představte, prosím, svoje hudební curriculum vitae.
Luboš Karhan: Můj hudební život začal s kytarou. Toužil jsem sice hrát na buben, ale protože
rodiče neměli peníze, koupili mi kytaru, kterou
jsem studoval šest let. Jako čtrnáctiletý jsem si na
brigádě vydělal na bicí nástroj, který jsem potom
také studoval. Pocházím z Prostějova, ale v mých
15 letech jsme se přestěhovali do Prahy.
Navštěvoval jsem kuchařskou školu, po ní jsem
chtěl studovat školu hotelovou. I když jsem měl na
kuchařské škole výborný prospěch a vařil i ve vládních vilách, nebyl jsem ke studiu přijat.
Zaměřil jsem se tedy na hudbu. Dostal jsem se
do kapely, která hrála přes Pragokoncert, vyjížděla
i do zahraničí a já jsem v ní hrál na bicí a zpíval.
Objevily se nějaké potíže s hlasem, pro radu jsem
se dostal k sólistovi Národního divadla Oldřichu
Spisarovi. Nakonec jsem u něho studoval dva roky
zpěv. Potom jsem opustil republiku a odešel do
Německa. Hrál jsem v kapele na buben, ale současně zdokonaloval svůj zpěv studiem jak v Německu, tak ještě v Itálii. Když mi bylo řečeno, že
nastala ta správná chvíle, abych se pokusil dostat
do divadla, předzpíval jsem italskými áriemi, které
mi sedí a mám je rád. Byl jsem přijat do divadla
v Saarbrückenu. Později jsem se však rozhodl pouze pro koncertní dráhu, protože život u divadla mi
nevyhovoval. Při koncertech jsem zpíval za doprovodu piána, ale rád vzpomínám na doprovod harfy.
Bylo to skvělé, paní harfenistka dovedla zahrát na
harfu klavírní partituru, získal jsem mnoho zkušeností, hodně jsem se naučil. Nyní jsem se rozhodl
experimentovat s elektronickou hudbou, tj. způsob,
který jste dnes slyšeli v tmaňském kostele.
Věnuji se hodně mládeži. Rád s ní pracuji. Učím
ji zpěv. Pro starší mládež jsem zřídil hudební studio. V současné době ještě navíc končím studium
pro učitele mateřských škol, protože si myslím, že
muži by měli být zastoupeni i zde. Rovnováha me-

Tenorista Luboš Karhan zpíval za hudebního doprovodu čestného občana Zdic pana Josefa Jonáše.
Foto: Mgr. J. Kobrsková.
zi pedagogy, co se týká mužů a žen, by podle mne
měla být, neboť tak jako jsou pro dům velmi důležité jeho základy, tak je pro člověka velmi důležitý
jeho předškolní věk. Nečekám, až s tím někdo něco udělá, snažím se dělat sám.
Josef Jonáš: Hudbu jsem poznával od raného
dětství díky mamince, která mě brala na zkoušky
zdického chrámového sboru. Absolvoval jsem hudební školu v Berouně (housle a klavír). V době
studia na Střední průmyslové škole v Kraslicích
(zaměření na hudební nástroje) jsem se ještě dále
zdokonaloval ve hře na klavír u paní profesorky
v Plzni. V roce 1969, čtyři roky po maturitě, jsem
odešel do Německa. Ve svých 40 letech jsem začal
studovat varhanickou školu, absolvoval jsem varhanní hudbu a současně dirigování.Třicet let jsem
varhaníkem polské menšiny v Mannheimu. Musím
ale podotknout, že kromě vážné a duchovní hudby
jsem vždy rád hrál jazz a taneční hudbu.
• Kdo vás nejvíce oslovuje ze světových a českých skladatelů vážné hudby?
L. K.: Ze světových mám nejraději italské skladatele, např. Pucciniho, Verdiho. Z českých skladatelů jsem vždy nejvíce inklinoval k Dvořákovi.
Mám také velmi rád Janáčka, jeho hudba je originální, je v ní slyšet příroda.
• Jak dlouho spolu vystupujete, jaké máte další plány?
L. K.: To raději nechám mluvit pana Jonáše,
který řídí organizační věci.
J. J.: Známe se sice už dlouho, poznali jsme se při
českých bohoslužbách v kostele v Mannheimu. Naše
hudební spolupráce ale začala zhruba před dvěma lety. Vystupovali jsme v Německu, Španělsku
a Francii. V současné době připravujeme koncert, ve
kterém bychom posluchačům chtěli nabídnout výběr
asi třiceti Ave Marií od 16. do 20. století.
Využitím nejmodernější zvukové a digitální technologie se nám podařilo ovládnout široký rozsah hudebních nástrojů, přičemž jejich zvuk se velmi přibližuje zvuku pravých nástrojů. Tím se nám otevírají nové možnosti, jak hudební dědictví našich předků nově ztvárnit a seznamovat s ním posluchače.
• S jakými zážitky po dnešním vystoupení odjíždíte?
L. K.: Vážím si dnešního odpoledne. Byl to zážitek. V duchu jsem si uvědomoval, jak je to na
světě všechno složité. V Německu jsem poznal
mnoho rodin, které prožily válku a trpěly v ní. Já
válku nezažil, jsem ročník 1957. Zažil jsem ale
srpnovou okupaci v roce 1968, kdy jsem viděl např. zbytečnou smrt souseda, nebo zbytečná zranění ji-

ných. Ti, kteří nás osvobodili od válečných hrůz, ti se
postarali o to, že jsem, jako mnoho jiných, později
opustil vlast. A příslušníci národa, který válku způsobil, mi nevím z jakého důvodu, hodně pomohli. V tom
okamžiku si říkám: "Jak se to na tom světě točí?"
J. J.: Jsem šťasten, že jsme výběrem skladeb
mohli oslovit účastníky dnešního setkání. Jestli se
jim to podle jimi vyjádřeného potlesku líbilo, jsem
šťasten o to víc.
Děkuji za rozhovor. Přeji hodně hudebních
úspěchů a mnoho spokojených posluchačů.
Jana Smíšková

ARPZPD v ČR - Klub Klubíčko Beroun,
Dobročinný spolek Lomikámen Beroun,
Sdružení přátel piva Žebrák a Město Žebrák
pořádají
v sobotu 4. června 2005 od 13 hod. v areálech
města Žebrák

DEN PRO RADOST
8. ročník akce s pestrým a atraktivním programem pro děti.
Speciální škola:
Den otevřených dveří
13 - 17 hod.
U hřiště:
Kresba na silnici
13 - 17 hod.
Louka pod srubem:
Barevný svět - soutěže
13 - 19 hod.
Opékání uzenin
17 - 22 hod.
Ukázky šermířského umění
13.30 - 14 hod.
16 - 16.30 hod.
18 - 18.30 hod.
Westernové ukázky a rodeo
14.30 - 14.45 hod.
17 - 17.30 hod.
Divadelní pohádka
14 - 14.30 hod.
15 - 15.30 hod.
16.30 - 17 hod.
Jízda na koních
13 - 14.30 hod.
15 - 17 hod.
Diskotéka se soutěžemi
13 - 17 hod.
Ukázky hasičské techniky
15 - 18 hod.
Ukázky kynologického výcviku 17 - 20 hod.
Skákací hrad
13 - 17 hod.
Koncert skupiny Brzdaři
19.30 - 22 hod.
Občerstvení
13 - 22 hod.
Ohňostroj
od 22 hod.
Projekty Klubu Klubíčko podporuje KÚ
Středočeského kraje, nadace Eurotel a NROS sbírkový projekt Pomozte dětem.
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Jak bylinky léãí

Zemﬁel na prahu
svobody
Při pietním aktu u příležitosti 60. výročí
ukončení 2. světové války mě zaujalo mezi jmény padlých a umučených zdických občanů jméno Miloslava Humla. Je asi velmi málo spoluobčanů, kteří jej znali osobně, neboť bydlel
v Praze. Ve Zdicích žili jeho prarodiče, narodila
se zde a zemřela i jeho maminka.
Míla jezdil velice rád k babičce a dědovi
Pánkovým, kteří bydleli v ulici Svatopluka Čecha.
Zde trávil prázdniny i volné sváteční dny. Měl zde
dobré kamarády v osobách mého strýce Ludvíka
Frýdla a dosud žijícího pana Oty Skaláka. Patřil
k lidem, kteří svým vystupováním a úsměvem vytvářeli kolem sebe příjemné lidské prostředí a pohodu.
Narodil se v roce 1921. Tento ročník se stal pověstný tím, že v tomto roce narození muži museli
nastoupit na nucené práce do Německa. Nešťastný
osud potkal i Mílu Humla, který byl čerstvým absolventem středoškolského studia. Jeho láska
k rodné zemi a hluboká nenávist vůči nacistům jej
zavedla v Německu mezi odbojové pracovníky,
kteří se všemi dostupnými prostředky snažili mařit
výrobu určenou pro potřeby nacistické armády.
Nikdo už nezjistí, kým a jak byla jejich činnost odhalena. Všichni byli pozatýkáni a odvlečeni do
koncentračního tábora v Buchenwaldu. Tento koncentrační tábor byl zřízen v polovině roku 1937
a po dobu jeho trvání zde bylo vězněno 238 tisíc lidí z celé Evropy, z nichž 56 tisíc zahynulo, nebo
bylo nacisty popraveno.
Nelidské útrapy překonával spolu s ostatními
jen díky svému mládí a hluboké víře v konečné vítězství. Jeho mladý život se naplnil 9. února 1945,
pouhé dva měsíce před osvobozením koncentračního tábora 11. dubna 1945 americkou armádou.
V osudný únorový den Spojenci bombardovali
bezprostřední okolí koncentračního tábora, při tom
se pokusil Míla Huml spolu s ostatními spoluvězni
o útěk poškozeným oplocením tábora. Při opakujícím se bombardování však přišel ve svých dvaceti
třech a půl letech o život.
Je symbolicky pochován na místním hřbitově.
Prožité utrpení a předčasnou smrt připomíná pouze jeho jméno, fotografie, místo úmrtí a hrst země
z koncentračního tábora Buchenwald.
Josef Hůrka

Jsme lidé rychlí, pohotoví, flexibilní, převážně
pracovití, všechno zvládneme, všechno se naučíme, čas využijeme do poslední chviličky a abychom se měli ještě lépe, musíme pracovat ještě více. Nakonec máme skoro všechno, ale ne zdraví.
My, lidé ve spěchu sbíráme informace z letáků,
televize a toužíme po lepším zdraví, pokud je to
možné, tak ihned, bez nějakého velkého obtěžování a zdržování. Pro rychlíky a hodně pracovně vytížené lidi jsou vhodným pomocníkem bylinky
v lahvičkách (bylinné extrakty), které s sebou mohou kamkoli vzít a kdekoli užívat.
K tomuto účelu jsou dobré speciální tinktury
z pupenů rostlin, které obsahují neobyčejně účinné
látky pro lidský organismus - hormony, enzymy,
stopové prvky a posilují a regenerují organismus.
V tomto článku vás seznámím alespoň s některými nejpoužívanějšími.
JINAN DVOULALOČNÝ - GINGO BILOBA
- rozšiřuje cévy i v hlavě, příznivě působí při hučení
v uších, prokrvuje dolní končetiny, zlepšuje paměť.
JEŘÁB OSKERUŠE - vhodný při žilních potížích, např. při doléčování křečových žil a hemeroidů.
Spolu s ptačím jeřábem bojuje v těle proti tvorbě bulek v prsou, cyst a myomů na děloze a vaječnících.
JEŘÁB PTAČÍ - používá se nejčastěji na klimakterické potíže, ovlivňuje hormonální sféru a likviduje cysty.
LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ - má antibiotické
působení na bakterie streptokoků a stafylokoků, je
vhodná jako prevence infekčních chorob, působí ta-

ké na podporu růstu vlasů i proti jejich vypadávání.
BŘÍZA - detoxikuje organismus, a proto se bere
jako přípravný prostředek před užíváním pupenů.
BORŮVKA ČERNÁ - zlepšuje vidění přímým
ovlivněním sítnice a zrakového nervu. Je velmi
vhodná pro diabetiky II. typu, protože zlepšuje využití přirozeného inzulínu v organismu.
LÍPA - vhodný prostředek při úzkosti a psychickém napětí. Tlumí pocity svědění.
OLŠE - prostředek vhodný při všech druzích
zánětů, srdečních ischemiích a žilních trombózách.
Zklidňuje záněty nervů, migrény, odstraňuje výpadky paměti.
FÍKOVNÍK - příznivě ovlivňuje činnost trávicího ústrojí, žaludeční vředy.
JASAN - snižuje množství kyseliny močové
v krvi, zlepšuje dnu, revma a je dobrý prostředek
při chřipkách a virózách.
JALOVEC - regeneruje a detoxikuje játra, doléčuje žloutenku, zlepšuje činnost ledvin a rozpouští usazeniny i močový písek, snižuje cholesterol.
Příště vás seznámím s dalšími přípravky z pupenů a bylin.
Hezký a slunečný měsíc červen přeje Miroslava
Kolebabová, zdravá výživa Zdice.
POZVÁNKA NA DALŠÍ ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKU vašeho zdravotního stavu Z OČNÍ
DUHOVKY + návrh bylinné léčby od paní
Gasparovičové V PRODEJNĚ DIA - RACIO ZDICE - dne 13. 7. Prosím, objednávejte se na čas přímo v prodejně nebo na tel. 603 533 453.

V¯KLAD TAROTOV¯CH KARET
KDY: ve středu 8. 6. 2005

KDE: v prodejně bylinek, čajů a zdravé výživy

DIA - RACIO ZDICE (Palackého nám. 3 - naproti autobusu)
Výklad provádí paní Andrea Ševčíková, která absolvovala astrologickou školu a výkladem
Tarotových karet se zabývá téměř 9 let.
Objednávky a bližší informace na tel.: 603 533 453 nebo přímo v prodejně.

Okrsková soutûÏ SDH
Po s l e d n í
zkušené rady
před závodem přijímají černínské
členky SDH
od svých kolegů. Družstvo postoupilo do okresní soutěže.
Foto: - sm -

Také v letošním roce byly Hředle místem konání okrskové soutěže SDH. V sobotu 14. května
zde soutěžila družstva mužů, žen i dětí.
Pět družstev mužů soutěžilo ve štafetě a v požárním
útoku. Vítězství patřilo družstvu Zdice I. Další družstva se umístila v následujícím pořadí: 2. místo Chodouň, 3. místo - Černín, 4. místo - Zdice II., 5.
místo Hředle. První a druhé družstvo postupuje do
vyšší soutěže. Pochválit je třeba družstvo Zdice II.,
které tvořili starší členové SDH. Bojovali s plným nasazením a dokonce předstihli mladší kolegy ze Hředel.

Do vyšší soutěže postupuje i družstvo černínských
žen, které nemělo jiného konkurenta. Podobně tomu
bylo i v loňském roce. Ve vyšší soutěži se ženy
Černina umístily tehdy na 4. místě. Také letos se na
soutěž poctivě připravovaly. Jsou pyšné, že mají nové
vybavení - nové hadice C, B, rozdělovač a savice. Na
nové vybavení jim přispělo město Zdice, část byla financována vlastními silami.
Ve Hředlích soutěžila 14. května i dvě družstva
dětí, které byly velmi šikovné. Zvítězily zdické děti před chodouňskými.
- sm -
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Závody na bruslích
a kolobûÏkách
Sportovní komise města Zdice uspořádala v sobotu 30. 4. akci
"Čarodějnice na bruslích a koloběžkách".
Děti se utkaly ve dvou disciplínách - slalom a rychlostní závod byly rozděleny do 4 věkových kategorií. O výsledku rozhodoval součet pořadí v obou
disciplínách. Za pěkného jarního počasí se závodu zúčastnil velmi pěkný počet 27 dětí, a to hlavně předškolního věku a žáků 1. - 3. třídy ZŠ. Závod přinesl plno sportovního zápolení za vzájemného povzbuzování závodníků samotných i přihlížejících rodičů. První tři děti v každé kategorii obdržely diplom a věcnou cenu, všichny pak sladkou odměnu.

NABÍDKA:
LETNÍ TÁBOR PRO DùTI - 2005
LETNÍ DùTSK¯ TÁBOR - âASTOBO¤
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
Tel.: 311 685 186, 603 382 191.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
Termín: sobota 20. 8. - sobota 27. 8. 2005 (7 dní)
Místo: Rekreační zařízení Častoboř (12 km Sedlčany)
Ubytování: v chatkách po 2, 3 a 4 dětech
Vybavení: splachovací WC, sprchy, umývárka, fotbalové, nohejbalové
a volejbalové hřiště, jídelna, terasa, kiosek, táborová prodejna
Zaměření tábora: sportovní a poznávací činnost
Koupání v táboře: Vltava (50 m)
Odjezd: sobota 20. 8. 2005, 14 hodin, Zdice - náměstí
Příjezd: sobota 27. 8. 2005, 16 hodin, Zdice - náměstí
Cena: dítě do 10 let 1.500,- Kč, dítě nad 10 let 1.700,- Kč
Závazné přihlášky možno vyzvednout ve Společenském domě Zdice.
Veškeré informace na tel.: 311 685 186, 603 382 191 - p. Landa.

Z DENÍKU POLICIE âR
7. 4. - NP se vloupal přes den od 12.45 do 13.10
hod. do vozidla, které bylo zaparkováno před zdravotním střediskem, rozbil okno a ukradl kabelku
s doklady, brýle, platební karty. Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
18. 4. - Krádež pneumatik z nových vozidel je
v šetření. Jde o kola na Fabii s pneumatikami
Kleber, Michelin, Firestone. Nenabízel někdo taková kola? Žádáme o pomoc při pátrání.
20. 4. - NP se vloupal od 17.30 do 18.00 hod. do vozidla zaparkovaného ve Školní ulici, kde ukradl autorádio zn. Clarion CLO 613 v.č. 40203827. Je v šetření.
28. 4. - NP se vloupal do nákladního auta IVECO
zaparkovaného před prodejnou barev v době od 10.45
do 11.00 hod., při čemž odemkl dveře bez použití násilí a ukradl ledvinku s MT Nokia, kreditní kartou ČS
a částkou 3.850,-Kč. Neviděl někdo pachatele?
29. 4. - NP se vloupal do dvou chat Pod
Studeným, kde ukradl instantní polévky a v druhé
chatě motorovou pilu zn. STIHL, AKU vrtačku
a rádio nezjištěné značky.
2. 5. - Krádež hliníkového 9m dlouhého žebříku
a el. kotoučové pily v Černíně. Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
10. 4. - Oznámeno slovní a fyzické napadení občana, který upozornil na poškozování cizího majetku. Pachatel oznámen spr. orgánu.
2. 5. - Oznámen požár v lese nad Knížkovicemi. Příčina
zatím nezjištěna, provádí se šetření. Žádáme o pomoc občany. Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

·achová sezóna
Letošní šachová sezóna vrcholí. V dubnu se odehrály dva žákovské turnaje: 9. 4. krajský přebor družstev žáků do 12 let v Říčanech a 24. 4. se
dohrával krajský přebor žákovských družstev v Berouně, jehož první část
proběhla v lednu.
Krajský přebor družstev žáků do 12 let vyhrálo s přehledem družstvo
Biomedica Říčany A, druhé bylo B družstvo Říčan a třetí skončil Spartak
Vlašim. Lokomotiva Zdice vyhrála v posledním kole zápas plný zvratů nad SK
Řevnice a přivezla domů bramborovou medaili. Hráli ve složení: Jiří Wallerer,
Anna Rosenbaumová, Jana Komašková, Vavřinec Babouček, Lukáš Gerold,
Jan Rosenbaum. Náhradníci: Michal Kučera, Robert Turický.
Na dohrávku KP žákovských družstev se do 2. ZŠ v Berouně sjelo 8 družstev z Rakovníka, Řevnic, Zdic, Příbrami a Berouna, aby si jedno z nich vybojovalo postup do finále KP. To se podařilo družstvu ŠK DDM Rakovník. Na
2. místě skončil ŠK Řevnice A a pěkné 3. místo vybojovala Lokomotiva Zdice
A ve složení Michal Kučera, David Turický, Jiří Wallerer, Anna Rosenbaumová,
Jana Komašková, náhradník Robert Turický. Zdické B (Lukáš Gerold, Vavřinec
Babouček, Jan Rosenbaum a Ondřej Balatý) obsadilo 5. místo.
Podrobné výsledky jsou uveřejněny na internetových stránkách Komise
mládeže středočeského šachového svazu http:www.volny.cz/kmscss/
Eva Rosenbaumová

Zdické meteorologické okénko
V měsíci dubnu bylo 5 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 8 dní polojasných, 3 dny oblačné, 3 dny
skoro zatažené a 6 dní zatažených. Celkem bylo 8 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C až - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 5° C 22. 4. (pátek), - 4° C 2. a 21. 4. (sobota, čtvrtek), - 2° C 1. a 3. 4. (pátek, neděle).
Nejchladnější den: čtvrtek 21. 4., kdy se teplota pohybovala od - 4° C do 12° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 23° C 30. 4. (sobota), 22° C 15. 4. (pátek), 21° C 4., 5., 16., 29. 4. (pondělí,
úterý, sobota, pátek), 20° C 3., 14., 24. 4. (neděle, čtvrtek, neděle).
Nejteplejší den: sobota 30. 4., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 8° C do 23° C.
Průměrná teplota za měsíc duben: + 11,78° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 973 milibarů, t.j. 729,8 torrů 17. a 18. 4. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1008 milibarů, t.j. 756,1 torrů 1. 4. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 4,25 l vody 9. 4. (sobota), 3,26 l vody 25. 4. (pondělí), 2,22 l vody 27. 4. (středa).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 13,53 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

www: infocredit-reality.cz
736 673 909
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Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Mazací tuk RANÍâKO - 12,90
Rohlíky Beroun - 1,20 • WC papír - 2,90
Máslo - 21,90 • Mouka - 7,90 • Hera - 13,90
Tûstoviny - 7,90 • Cukr - 22,90
Uzeniny: Poliãan - 139,90 • Vysoãina - 99,90
Herkules - 139,90 • Víd. párky - 79,90
Gothaj - 39,90 • ·unka - 89,90 • Párky - 49,90
·pekáãky - 45,90 • Kabanos - 49,90
Doporuãujeme: Slivenecké ‰pekáãky a párky
KaÏdé pondûlí vynikající domácí uzen˘ bok
Pivo Bráník - 6,90 • Pivo Mû‰Èan - 4,90
Víno 1 l - 25,90 • Limo 2 l - 6,90
Multivitamin 2 l - 7,90 • Voda 1,5 l - 4,90
Hranolky - 7,90 • Tatranky - 5,50
Olej Ceres - 24,90 • Perníky - 3,90
Keãup - 9,90 • Káva - 3,90 • Stela - 8,90
Vynikající rolády - 17,90
20 druhÛ su‰enek za 4,90 • 90 druhÛ ãaje
NEJVùT·Í V¯BùR JOGURTÒ
Tavené s˘ry - 19,90 • S˘r Eidam - 109,90
NEJLEVNùJI KRMIVO PRO PSY A KOâKY
AviváÏ - 19,90 • Jar - 14,90

MASÉRSKÉ SLUŽBY

Dûtsk˘ den

Mgr. Michal Babor

Město Zdice ve spolupráci s TJ a ZŠ uspořádá v sobotu dne 4. června od 9.30 hod.
v areálu TJ Lokomotiva Zdice DĚTSKÝ DEN.
Pro děti je připraven bohatý program, plný
soutěží, vystoupení mažoretek, ukázka cvičení
hasičů, práce kynologů a leteckých modelářů.

Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

RÁMOVÁNÍ OBRAZÒ
ZASKLÍVÁNÍ OKEN A DVE¤Í

M. KUBÍKOVÁ
Palackého nám. 26, Zdice

Pﬁíjem a v˘dej zakázek
Po 16.00 - 18.00
Pá 16.00 - 18.00

Dohoda na telefonu
603 279 179, 737 639 677
311 685 783 - veãer

H O T E L E M I L LY
Zdice - centrum

Jedinû u nás kaÏd˘ den jídlo za 39,90!

OTEV¤ENA ZAHRÁDKA
Od 6. 6. do 10. 6. T¯DEN VYNIKAJÍCÍ
SLOVENSKÉ KUCHYNù!
Pﬁijìte na halu‰ky.
Pátek 17. 6. veãer "HARMONIKÁ¤SKÁ
SHOW" mistrynû harmonikáﬁka,
která to umí roztoãit.
Dále Vás zveme s dûtmi
na KOKTEJLY z ãerstvého ovoce.

VYNIKAJÍCÍ MINUTKY
Speciální MENU pro dûti

Rezervé: 311 685 151, 777 032 068
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