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Slovo starosty obce
VáÏení obãané,
srdeãnû vás zdravím a opût vám pﬁiná‰ím pár zpráv.
Po dlouhé dobû se v sobotu 29. 5. uskuteãnila první akce DùTSK¯ DEN. Pro dûti byla pﬁipravena pohádková cesta, kde plnily nejrÛznûj‰í úkoly a na konci na nû ãekala sladká odmûna. Úãast byla
hojná a dûtem se akce moc líbila. V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za jejich spolupráci a doufám, Ïe i nadále se setkáme a pobavíme sebe
i ‰iroké okolí.
BlíÏí se konec ‰kolního roku a s ním pﬁichází i letní prázdniny,
které potû‰í kaÏdého ‰koláka ãi ‰kolaãku. I kdyÏ dûti proÏívaly poloviãní prázdniny spojené s domácím studiem, urãitû se tû‰í na volno
plné odpoãinku, koupání a dovolen˘ch. Nastává ãas nekoneãné zábavy, jak pro dûti, tak pro dospûlé.
Tento rok byl jin˘ pro nás pro v‰echny. Nastalo mnoho nov˘ch
vûcí, na které jsme si museli zvyknout a pﬁizpÛsobit tomu na‰e Ïivoty. Myslím, Ïe v‰e se nám podaﬁilo zdárnû zvládnout a podobná
situace se doufejme nebude opakovat.
Tímto bych chtûl v‰em popﬁát krásnû proÏití letních prázdnin,
mnoho zdraví a spoustu sluneãních dní.
Pﬁipravované akce do konce roku:
■ 14. 08. Neckyáda
■ 30. 10. Stra‰idlák
■ 31. 10. Muzikál - MEFISTO
■ 25. 11. Posezení se seniory
■ 28. 11. Rozsvícení vánoãního stromeãku
■ 05. 12. Mikulá‰ská nadílka
■ 11. 12. Mikulá‰ská zábava
Doufám, Ïe na‰e zbylé akce nic neohrozí, tak jako tomu bylo na
jaﬁe leto‰ního roku.
Zdenûk Javorek, starosta obce

COVID NÁS NEPORAZÍ. - RozjíÏdíme kulturní a sportovní akce.

Sbor pro obãanské záleÏitosti informuje o své ãinnosti
Máme polovinu ãervna a blíÏí se léto a prázdniny.
Îeny se scházely i v tomto ãtvrtletí pravidelnû
kaÏdé první úter˘ v mûsíci. Vzájemn˘ kontakt nám
v‰em chybûl a tak i pﬁes omezení, která panovala,
se snaÏily doruãit dárky a pﬁání k Ïivotním v˘roãím
na‰ich obãanÛ.
V dubnu to byli paní Nekvasilová Jaroslava
a Jurmanová Irena a pan KoÀák Miroslav.
Kvûtnov˘mi oslavenci byli paní Danielová Hedviga, Ka‰parová Vlasta a pan Kracík Zdenûk.
Mûsíc ãerven byl na Ïivotní v˘roãí bohat˘, oslavovali paní Holemová Vûra, Dorazilová Marta,
Tichá Jitka, Rathouská Danu‰e a Havlíãková
Alena a za muÏe pan Dorazil Jiﬁí. V‰em oslavencÛm je‰tû jednou touto cestou blahopﬁejeme, hlavnû aÈ jsou zdraví a spokojení.
Z na‰ich ﬁad navÏdy ode‰el pan Jiﬁí Heﬁmánek,
kter˘ zemﬁel náhle a neãekanû. Byl to ãlovûk
skromn˘ a pracovit˘, nad‰en˘ vinaﬁ. âest jeho památce.
A.V.
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Îijeme tady
a spolu
Kalda.
Vyuãen˘ automechanik a pohostinn˘ podnikatel stánkového prodeje „U Koníka“ Petr
Kalcovsk˘.
Momentálnû nejznámûj‰í místní obãan
vlastnící konû. Rodiãe si získal tím, Ïe se jejich dûti mohly na konících vozit. A rodiãe
postávali a na nû ãekali a Petr jim nabídl
jednoduché obãerstvení. Pro zaãátek.
A protoÏe se zaãali zastavovat i cykloturisti,
bylo jasné, Ïe to bude zajímav˘ byznys.
A je...
„TakÏe sis od obce nejdﬁíve pronajal pozemek kvÛli koním.“
„Pﬁesnû tak. DÛleÏité bylo oplotit ten pozemek u slepého ramene Labe, vytvoﬁit zázemí pro konû a také pro nás majitele. Pak
uÏ to bylo jednoduché - nejsem zvykl˘ b˘t
neãinn˘ - tak jsem instaloval nejdﬁíve dva
stoly a lavice pod jedním de‰tníkem, miniv˘ãep, jednoduché toalety a postupem doby
jsme tady vybudovali to, co tady je.“
„Vy jste letos otevﬁeli urãitû i kvÛli cyklistÛm stánek jiÏ zkraje dubna.“
„Mnû tento druh byznysu tak baví, Ïe jsem
se nemohl doãkat. Zaãali jsme okamÏitû, co
byl povolen prodej pﬁes okénko. Pﬁed tím
jsme také roz‰íﬁili pískovistû a pﬁidali herní
prvky pro dûti, aby se zabavily, kdyÏ se momentálnû neprojíÏdûjí na koních.“
„Jací pﬁevaÏují náv‰tûvníci?“
„RÛznû. JiÏ dvakrát po sobû tady byly napﬁíklad dûti ze Z· v Polepech - nevím, jak to
bude teì kvÛli Covidu 19 - mezi turisty
a cyklisty kromû na‰ich se tady zastavují
hlavnû Nûmci, ale také Francouzi, Holanìané. Domluvíme se bez problémÛ, aÏ jsem se
divil, kolik z nich se uãí ãesky.“
„V obci jsi jedin˘, kdo je veﬁejnû „pohostinn˘.“ Není tady ani jedna hospoda.“
„Do tohoto podnikání se, co já vím, nikdo
nehrne. Já sám rozhodnû nemám zájem
provozovat pﬁes zimu pohostinství v kulturáku - v minulosti jsem tam prodûlával díky obtíÏné dostupnosti (schody) a tím i malé náv‰tûvnosti, vysok˘m provozním nákladÛm
a díky neskuteãné dﬁinû se zásobováním.“
„Jak se na tvoje podnikání dívají spoluobãané?“
„Tak v podstatû - logicky - jsou rádi, Ïe
v létû mají kam zajít. Obãas sly‰ím i závistivé ﬁeãi. Na anonymní udání tady byla jiÏ
dvakrát na kontrole zvûrolékaﬁka. V‰echno
v poﬁádku. Závistivci neví, Ïe mû tﬁeba
hodnû stojí péãe o konû. Dûti vozím zdarma
a rád.“
„A co nûjaká provozní pﬁíhoda?“
„Tak uÏ si tady byli dvakrát novomanÏelé
pro své - ze svatby „unesené“ - partnerky.
Máme tady ‰tamgasta, kter˘ kombinuje popíjení piva se zábaviãkou - chytá pﬁitom
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je‰tû ryby. Celou sezonu nic moc ale jednu
sobotu tady nachytal 20 kaprÛ. Málem se
z toho opil. Loni v létû sem pﬁijela skupina tﬁí
otcÛ s 10 dûtmi a dali si obãerstvení. ¤íkali
si Kindrãundr. A tak se jim tady zalíbilo, Ïe
jsme jim dovolili na pozemku pﬁespat „pod
‰irákem“. A ráno jsme jim pﬁinesli z domova
vlastnoruãnû upeãenou bábovku.
Zatím nám nikdo neutekl bez placení, ale
fakt je, Ïe byla tady skupina 20 turistÛ, najedli se a popili a jeden z nich urgoval, Ïe zaplatil pﬁedem, ale nedostal klobásu a Ïe
spûchá. Vrátil jsem mu peníze. âást turistÛ
ode‰la a on s nimi. AÏ pak se mi jeden tu-

rista z toho zbytku svûﬁil, Ïe to ten dotyãn˘
tak dûlá vÏdycky hodnû ãasto. Nechápu,
proã mû na to nikdo pﬁedem neupozornil.
I takoví jsou nûkteﬁí hosté na‰eho „byznysu“.“
Je to „U Koníka“ skuteãná Ïalhostická
Oáza klidu, míru, dobré nálady a dobrého
posezení. Obãas i s Ïivou muzikou. Na‰tûstí Kaldovi - jak ho oslovují hlavnû pﬁátelé
a kamarádi - rády pomáhají i partnerka Markéta s kamarádkou Anetou. Bez nich
by to Kaldovi urãitû tak moc dobﬁe
„ne‰lo“.
Ivan Sobotka
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Anketa „U Koníka“ 25. ãervna 2021
Otázka: Kdo jste
a proã jste se zastavili právû tady?

stvení vyhovuje, poãasí ideální na kolo,
dobrá nálada a tak co víc si pﬁát. Je‰tû nevíme, kde to otoãíme domÛ, ale i ten kopec
zpût hravû zvládneme. Nejsme z cukru.“

Pospí‰ilovi, ·tûtí,
dva dospûlí a dûti 13 a 15 let.
„Kola jsme pﬁevezli ze ·tûtí do Ústí nad
Labem vlakem a teì se vracíme. Cyklostezka je nádherná, jen nás tro‰ku zklamal
úsek z Velk˘ch Îernosek sem k vám - v˘moly, kameny, prostû málo ideální pro
kola. Teì máme pﬁestávku na obãerstvení, tady je dobﬁe. Jedeme poprvé a urãitû
ne naposledy“.

KﬁiÏkovi, Litomûﬁice,
mladá dvojice+dítû v koãárku.
„Vy‰li jsme si jen tak po sv˘ch podle
Labe s tím, Ïe se necháme pﬁevést v Pí‰Èanech do Lovosic a domÛ vlakem. Mám
pivo, manÏelka víno, dûcko svoje pití z domova. Musíme zjistit, zda-li pﬁívoz jiÏ funguje, ale tady zastávka v Îalhosticích je
pﬁíjemná a tak uvaÏujeme, Ïe je‰tû posedíme a vrátíme se v klidu a pohodû stejnou
cestou zpût.“
Ptal se, Ivan Sobotka.

Dana Horká, exstarostka
+ parta cykloturistek, Michalovice.
„Paráda, zastávka u Labe nám na obãer-

ZÁVùR ·KOLNÍHO ROKU 2020/21
Ve stﬁedu 30. 6. 2021 zveme v‰echny
Ïáky, rodiãe a pﬁedstavitele obcí na slavnostní ukonãení ‰kolního roku 2020/21,
které se bude konat od 8.30 hodin na dvoﬁe
‰koly.
Na programu bude vyﬁazení pﬁed‰kolákÛ
z M·, rozlouãení s deváÈáky, vystoupení na‰ich ÏákÛ a nakonec pﬁedání vysvûdãení.
Tento rok byl nároãn˘ pro v‰echny a my
bychom rádi vidûli Vás, rodiãe, nejen online
a osobnû Vám podûkovali za Va‰i práci pﬁi
distanãní v˘uce.
Mgr. Adéla VoÏenílková,
zástupkynû ﬁeditelky

binetÛ, kanceláﬁ v˘chovného poradce
a kanceláﬁ ekonomky s archívem. Instalací
pojízdn˘ch plo‰in a v˘tahu se ‰kola stala
bezbariérovou.
Ve ‰kole se nachází celkem 16 uãeben,
z toho je 7 odborn˘ch, kromû zmínûn˘ch
v podkroví jsou to je‰tû Ïákovská dílna, cviãná kuchyÀka, uãebna v˘poãetní techniky
a uãebna fyziky a chemie). Prostory pro zájmové vzdûlávání doplÀuje téÏ 1 oddûlení
‰kolní druÏiny.
Pedagogiãtí pracovníci mají své zázemí
celkem ve 4 kabinetech (1. stupeÀ, spole-

ãenské vûdy, pﬁírodní vûdy, v˘chovy), ve
vlastních kanceláﬁích pak pracují ﬁeditel
‰koly a jeho zástupce, vedoucí ‰kolní jídelny
a ekonomka, oddûlen˘mi prostory pro jednání se zákonn˘mi zástupci ÏákÛ disponuje
v˘chovná poradkynû.
Suterén poskytuje místo pro oddûlené
‰atny v‰ech tﬁíd, technické zázemí ‰kolníka.
Ke spojovací chodbû bylo pﬁistavûno zázemí pro tûlocviãnu - ‰atny se sprchami,
WC a kabinet tûlesné v˘chovy. Pro sportovní a tûlov˘chovné aktivity vyuÏíváme i zimní
stadion v Litomûﬁicích.

CO BYSTE MùLI VùDùT O NA·Í ·KOLE
·kola pro‰la v létech 2005 - 2007 celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Probûhla v˘mûna oken, stﬁechy, okapÛ, byla opravena fasáda. Pﬁedev‰ím v‰ak byla pﬁebudována
‰kolní kuchynû a jídelna podle souãasn˘ch
poÏadavkÛ EU a v podkroví II. budovy byly
vybudovány nové odborné pracovny (hudební v˘chova, v˘tvarná v˘chova, pracovna
cizích jazykÛ), dûtská knihovna, nûkolik ka-

Pﬁíli‰ velk˘ pﬁepych (aneb nevyuÏitá budova)
Pﬁíspûvek (pﬁedkládá Ivan Sobotka)
Obec Îalhostice má na svém katastru
minimální mnoÏství architektonicky v˘razn˘ch budov. AÏ na jedinou. Budovu, ve
které sídlí obecní úﬁad. A kde jsou jakési
obecní byty a samozﬁejmû kanceláﬁe
úﬁadu. Obãan sice mÛÏe povaÏovat objekty napﬁ. základní ‰koly, kulturního domu,
ekologického domu u Ïelezniãních závor,
podniku Vinaﬁství pod Radob˘lem nebo
objekty nové v˘stavby rodinn˘ch domÛ po
roce 1989 také za zajímavé stavby, ale...
Co já vím, tak se ani jedno zastupitelstvo
v Ïádném volebním období vyuÏitím budo-

vy OÚ ve prospûch obãanstva nebo podnikatelského sektoru (a s eventuálním ziskem
z provozu budovy) nezab˘valo. Jenom se
likvidovalo - napﬁ. obecní knihovna.
TakÏe co s tím?
Navrhuji projednat na zastupitelstvu souhlas s nabídkou prostor k pronájmu nebo ke
konkrétnímu vyuÏití. A hlavnû se o vyuÏití
prostor starat. A nebo v pﬁípadû nesouhlasu
dál „vyhazovat peníze oknem“ za prázdné
prostory!
Ideální by bylo zﬁídit v budovû v pﬁízemí
obecní hospodu. Podle mû s minimálními

náklady (alespoÀ pro zaãátek), na vhodném místû a snadno dostupnou a pﬁístupnou. Sociální zaﬁízení tam jiÏ je. Na veﬁejné schÛzování by to mít „vliv“ nemûlo - urãitû spí‰e naopak - a na ãinnost Hastrmánku ãi místního SPOZu také urãitû
ne.
A kromû toho - hodnû obcí tu svoji
obecní „osvûÏovnu“ v budovû úﬁadu stejnû má. A nemÛÏou si to vynachválit v‰ude - a Ïalhostickému obãanstvu místo
pro sousedské setkávání chybí. Hlavnû
v zimû. V létû spí‰e ne - ale to je jiÏ jiná
kapitola.
Ivan Sobotka
●
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Dûtsk˘ den aneb Pohádková cesta 2021
Poslední kvûtnová sobota patﬁila dûtem! A pokud nevíte, co tím
chci (básník:)) ﬁíci, staãí se podívat po hromadû fotek tady kolem.
Dûtské úsmûvy, k tomu ‰kleby pohádkov˘ch bytostí a stra‰idel,
navíc v˘borná atmosféra a skvûlé obãerstvení! To byl leto‰ní dûtsk˘
den, ale...pojìme postupnû...
Toho dne se na nás usmála nejedna rosniãka a po ranních stﬁídav˘ch de‰tích se kolem poledne vyjasnilo a sluníãko nám pomohlo vykouzlit pohádkovou cestu, která se táhla od na‰í hráze okruhem kolem „malého Labíãka“. Po pﬁevzetí startovní karty s mapou
celé situace se malí dobrodruzi vydali na cestu plnou her, úkolÛ, pohádkov˘ch postav a sladkostí. Cestou potkali takové pocestné, kter˘mi jsou Ferda Mravenec, vodníci a piráti, indiáni nebo tﬁeba hrÛzu
nahánûjící ãerti. Odpoãinout si mohli spoleãnû s vílami ãi Kﬁemílkem
a VochomÛrkou.
Po nároãné cestû a ﬁadû splnûn˘ch úkolÛ byla moÏnost se obãerstvit zpût na hrázi v pﬁilehlém stánku. Kdo nemûl dost na‰lapan˘ch kilometrÛ, ten si mohl je‰tû zaskákat v sedmimílov˘ch botách
ãi si prostû jen posedût v dobré spoleãnosti :)
Tû‰ím se spolu s dûtmi na pﬁí‰tí rok, fotografie jistû navnadí i vás.
Tak zase za rok!

●
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Kdysi dávno,
„....kdyÏ já byl je‰tû kluk....“ jsem natáãel film o Burgundsku,
o dûjinách i geologii toho poÏehnaného kousku zemû, která pﬁed
miliony let vytvoﬁila podmínky pro pûstování dnes nejdraÏ‰ích
a snad i nejlep‰ích vín na celém svûtû.
Pﬁi natáãení nás doprovázel zástupce Svazu burgundsk˘ch vinaﬁÛ CBVB, z mûsta Beaune, takÏe jsme mûli pﬁístup do „nejvy‰‰ích pater vinaﬁského nebe“, jak˘mi je tﬁeba zámek Mersault, ãi
zámek Mernieur.
Zámeãtí pánové zastoupeni ‰éfvinaﬁem tehdy s na‰ím prÛvodcem ze syndikátu diskutovali, jak se dá pﬁedpokládat k meritu vûci.
Hlavnû obdivovali rozdíly ve vínech, vût‰inou tûch Grand Cru, které
se pﬁece „tak li‰í od vína leÏící kousek nad tou mezí“- samozﬁejmû
také Grand Cru. A hráli pro mû ponûkud nesrozumitelnou hru. Spoãívala v tom, Ïe na jazyku proválené, oãichané a okoukané víno odplivli na podlahu sklepa a pak se chopili dal‰í ko‰tovací skleniãky
a pro mû zvrácen˘ rituál opakovali znovu a znovu. Já jsem to barbarství odmítl a pilnû jsem ty tekuté poklady pou‰tûl dál do hrdla.
Pánové si povídali o tom, Ïe existuje sice nûjaké Bordeaux, „ale
toho je pﬁece moc a boduje spí‰ mnoÏstvím“. Îe by existovalo na
svûtû je‰tû nûjaké jiné víno, to snad ani nechtûli vûdût.
Nevím, ãím to bylo, ale asi mi to nevyplivnuté víno sklouzlo hloubûji do útrob neÏ mûlo a já v tuto chvíli vypustil záludnou otázku:
„pánové, ochutnávali jste nûkdy to pravé burgundské?“ Nastalo
ticho, jakoby do sklepa vstoupil samotn˘ Saint Urban, patron vína.
Po chvíli ticha se ozval hlavní zámeck˘ vinaﬁ z Meursaltu: „Jak to
myslíte?“
„No, Burgundsko,“ odpovûdûl jsem, „poctil roku 1358 náv‰tûvou
císaﬁ Karel IV, kterému zdej‰í víno, natolik zachutnalo, Ïe zde zakoupil vinou révu, kterou roku 1359 kázal vysadit na vrch Radob˘l.
Zatím co réva na Radob˘lu úspû‰nû rostla, do Burgundska dorazil
vinn˘ mor, takÏe ve‰kerá réva se musela vykopat i s hlubok˘mi koﬁeny a vypálit. TakÏe jediné pÛvodní a pravé burgundské víno vlastnû roste jen v âechách“.
Hotovo! A zase ticho, Ïe jsem sly‰el i to, jak mé nevyplivnuté víno
klouÏe nûkam, hluboko dolÛ.
Pak jsem sly‰el, jak hlavní zámeck˘ vinaﬁ volá pomocníka, pracujícího na druhé stranû sklepa a jak mu dává nûjaké instrukce. Jejich francouz‰tina byla natolik rychlá, Ïe jsem vÛbec nerozumûl. Pochopil jsem teprve, kdyÏ ten pan pomocník ze druhého konce sklepa vezl vozíãek se ãtyﬁmi kartony vín Grand Cru a Ïádal, abych je
pﬁedal na Radob˘lu vinaﬁi, s prosbou, abych jim poslal na ochutnání toho pravého burgundského z âech.
Tehdy jsem mûl pocit, jak˘ mûl asi Hanibal, kdyÏ pﬁekroãil se
slony Alpy a doma záÏitek, kter˘ si v té dobû asi málokdo mohl dovolit. Zásoby urãené ãeskému vinaﬁi se ztenãovaly a nakonec zbyly
jen tﬁi lahve.
Ale i ty se staly pokladem! Pinot noir z vinice ocenûné predikátem
Grand Cru, mûly svou argumentaãní váhu!
Pak jsem vyhledal vinaﬁe. Myslím, Ïe se jmenoval Radkoviã a ten
mi za nû dal 4 lahve „pravého burgundského“, ...ale! Ale nalité do
lahví, v nichÏ se prodávaly kdysi valtické Tﬁi Gracie, za‰puntované
bíl˘m plastov˘m uzávûrem a zabalené do novin, snad do Rudého
práva, aby pr˘ obsahu neu‰kodilo svûtlo. Tak vybaven jsem vyrazil do Francie do mûsta Beaune, Mekky snad v‰ech labuÏníkÛ
svûta. A pﬁibral jsem i videokazetu na níÏ byl dokonãen˘ film, kter˘
jsem tam pro nûmeckou ARD natoãil.
Pﬁiznám se, Ïe jsem se tentokrát moc vítûznû necítil. Stále mi
cestou putovalo hlavou to Rudé právo, plastov˘ závûr, ale i ty lahve
od Tﬁí Gracií bez etikety.
KdyÏ jsem ten zázrak vinaﬁi z Mersault podával, ten také pﬁekvapenû díval. „Quesque c’est?“ Co to je? a ukázal plastov˘ závûr. „To
●
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je závûr, kter˘ se tady noÏem ne zcela odﬁízne, takÏe lze tím uzavﬁít
nedopit˘ obsah.“ Znûla má pﬁipravená odpovûì.
„C’est trés pratique“ to je velmi praktické „a proã to nemá etiketu?“ ptal se vinaﬁ. „No protoÏe...“ znûla také pﬁipravená odpovû ...
„u nás má monopol na v˘robu a prodej vín stát“ odpovûdûl jsem.
„A tohle víno vyrobil soukromník“.
A já se hrozil co nastane potom. Stalo se, byÈ ne to oãekávané.
Pan vinaﬁ popadl zahnut˘ ‰tûpovací nÛÏ, aby tu praktickou zátku
z hrdla odﬁízl, ale nûjak mu ‰piãka noÏe po Tﬁech Gráciích sklouzla
a zaryla se mu do palce. Nikdy jsem netu‰il, kolik mÛÏe b˘t v palci
krve! Pan pomocník zámeckého vinaﬁe hned odvezl na chirurgii do
mûsta Beaune a já, ne‰Èastník, jsem si trochu ale necynicky oddychl, Ïe jsem nemusel asistovat pﬁi testu toho nejpravûj‰ího burgundského.
Nutno dodat, Ïe víno, které roste a zpracovává se na vrchu zvaném Radob˘l, pochází z nejsevernûj‰í vinice v Evropû. A také, Ïe
mi jeho zemitá (terroir) chuÈ uãarovala. A je‰tû nûco! Îe etiketu na
láhvích toho bájeãného vína, povaÏuji za nejkrásnûj‰í na svûtû.
Howgh!
Karel Kop‰

Burgundské království vinic
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Îalhobeat 2021
Ahoj Petﬁe, je polovina ãervna, nemám
Ïádné informace o Îalhobeatu a zaãínám
b˘t lehce nervózní...
...a já to tímto napravuji, ná‰ rockov˘
minifestival Îalhobeat samozﬁejmû bude.
Místo konání je stejné, ale pro poﬁádek v‰e se odehraje v areálu obãerstvení
U Koníka.
A co termín, ten mi také pro poﬁádek ﬁekne‰? :)
Termín je také tradiãní a je to pﬁíhodn˘
víkend co nejblíÏe ãervencov˘m svátkÛm. No a letos jsme jako pﬁíhodn˘ víkend urãili ten první, a tedy také sobotu
3. ãervence.
Nebudu to natahovat, coÏ tradiãnû moc
rád dûlám a ptám se rovnou, jaké kapely
letos uvidíme a usly‰íme?
Dbáme na pestrost a uspokojení i nároãnûj‰ích posluchaãÛ, zároveÀ i na tradici. Oslovili jsme tedy jak nové kapely,
tak i ty, zde v Îalhosticích, osvûdãené.
TakÏe na koho se mÛÏu tû‰it?
Zaãínáme TOXIC PANCREAS, MAZEC,
SYNOVÉ V¯âEPU, DEAD DANIELS,
LAKE STOPPER, PROJEKT PARABELUM a festival uzavírá STARÁ ·KOLA ve
svém programu JINAK.
Je je‰tû nûco, co bych mûl vûdût pro úspû‰nou úãast?
ZatûÏkej svoji kapsu 150ti korunami na
vstup, dûtem a dÛchodcÛm staãí korun
50. Hezky se oblékni, celou akci bude
totiÏ fotit dvorní fotograf Îalhobetu Petr
Tich˘, jehoÏ ostrému objektivu unikne
málo co a málo kdo.
Opût jsi mû pﬁesvûdãil, co k tomu dodat?
Poãasí neovlivníme, zato zaãátek akce
je pevn˘ - 15:00 hodin. Spolek Îalhobeat
se tû‰í, Ïe si v‰ichni uÏijeme hezké odpoledne.
P¤EDSTAVUJEME VÁM...
Hardrocková skupina STARÁ ·KOLA
vznikla v Ústí nad Labem v zimû roku
1983. Vyvinula se z pﬁedchozího bluesrockového seskupení OMNIA BLUES
BAND. To zase vzniklo na základû ãinnosti bigbeatové kapely S-D-R.
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Mobilní rozhlas - nezapomeÀte na aktivaci!

VYST¤IHNùTE SI

Dovolujeme se vrátit k ãlánku z minulého Zpravodaje, kdy jsme pﬁedstavili novou sluÏbu Mobilní rozhlas. Nová sluÏba se osvûdãila a
registrujeme jiÏ kladné odezvy na fungování a spolehlivost aplikace. Rádi bychom vyzvali spoluobãany, kteﬁí na Mobilní rozhlas je‰tû nepﬁe‰li, aby její vyuÏití zváÏili. PÛvodní sluÏba v podobû zasílání SMS budu v dohledné dobû konãit a Mobilní rozhlas ji plnû nahradí.
V pﬁípadû, Ïe budete chtít pomoc ãi poradit s aktivací, pﬁijìte na obecní úﬁad, velmi rádi vám pomÛÏeme.
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