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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
hledá-li člověk na počátku léta
téma pro další úvodník, zjistí, že
měsíc červen je plný námětů a to
hned od prvních dnů – svátek
dětí, Medard bez kapky deště,
pátek třináctého s úplňkem,
velmi
povedená
zahradní
slavnost,
vysvědčení,
konec
školního roku a prázdniny,
dovolená a cestování…léto, léto a
opět léto a k tomu bych ještě
přidala
současný
fenomén
dnešní doby – grilování.
Dříve jsme si občas sedli kolem
ohně a opékali špekáčky, hodili
do popelu brambory, přidali
hořčici, dnes grilujeme možné i
nemožné speciality od masa přes
ryby, zeleninu, ovoce. Chystáme
saláty a nejrůznější omáčky,
hledáme nové recepty, abychom
si pak sedli kolem stolu a užívali
si nejen dobrého jídla a pití, ale
především, a snad to tak
prožívají a vnímají i ostatní, tedy
především společnosti všech
přítomných. Sedí se, ochutnává a
obvykle chválí, a přitom se
povídá, vypráví, sděluje –
příběhy a historky se střídají a
člověk
má
úžasný
pocit
sounáležitosti se všemi, s kterými
sdílí tyto společné okamžiky,
může
vyprávět,
naslouchat,
zasmát se.
O čem se povídá? Myslím si, že
témata jsou si často podobná –
vzpomínky na dětství, na mládí,
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příběhy s dětmi či o dětech,
společné zážitky, v nichž se často
hledají již zapomenuté detaily, co
by se mohlo a nemělo dělat, co se
dělá dobře a ještě lépe… Slova
plynou klidně, pohodově, a
protože se člověk nachází mezi
těmi, které má rád a s nimiž je
mu dobře, pocit z této chvíle
v něm trvale zůstává jako
pozitivní a laskavá emoce.
Z jednoho již letošního grilování
mám osobně příjemný zážitek
z vyprávění nadšené chovatelky
včel
–
se
zájmem
jsme
naslouchali jejímu příběhu o
tom, jak se ke včelám dostala, jak
se včely chovají, jak mají
rozdělenou práci a své zaměření,
jak je jejich život skvěle a účelně
zorganizován, ale především
jsme
vnímali
její
radost,
vyzařující
z každého
slova,
radost z toho, co dělá, co ji těší,
baví a co má pro ni smysl.
A tak se stává, že obsah slov se
často zapomene, ale zůstává
dojem a pocit, plynoucí z duše
vypravěče, ale i posluchače,
protože vyprávět můžeme jen
tehdy,
pokud
nám
někdo
naslouchá.
Přeji všem krásné léto plné
příběhů,
přátel,
společných
setkání, příjemných zážitků, aby
vzpomínky, které v nás zůstanou,
byly jen ty nejlepší.
Marie Vránová

JAKÉ MŮŽE BÝT LÉTO
ANEB VZPOMÍNKY Z ARCHIVU
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VZPOMÍNEJTE, KDY TO BYLO?

4/

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Fotografie jsou vybrány z internetu
OHŘE MEDIA
autor fotografií - Jan Vnouček
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Prohlédněte si na této adrese také ostatní fotografie
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Z kroniky obce …
Kde to je?
Slíbil jsem, že budu postupně seznamovat čtenáře Lunarie s materiály
získanými v Německu a týkající se historie našich obcí. Dnes se můžete
podívat na fotografii z Černčic.
Asi mezi čtenáři nebude moc těch,
kteří by poznali, o co jde. Na
obrázku jsou i česky psané
poznámky. Už v první informaci jsem
se zmínil, že materiály v archivu jsou
v německém i českém jazyce. Na
obrázku je tovární budova, ve které
byla truhlárna, která patřila
podnikateli Františku Havlíčkovi,

majiteli jedné z černčických cihelen.
Havlíček postavil vedle truhlárny i
ubytovnu pro dělníky (dům v pravé
části obrázku). V truhlárně bylo
v roce 1895 zaměstnáno 50 dělníků.
Zajímavé je národnostní složení
dělníků (Černčice byly v té době
německou obcí) – 43 Čechů, 1 Rus,
1 Srb a 5 Němců.

(na fotografii je tento text: ZDE JEST NAŠE OBYDLÍ A TOVÁRNA. TRUHLÁRNA)
Havlíček a později jeho zeť Cífka
vlastnili továrnu až do roku 1920,
kdy majetek odkoupil spolek
německých sedláků z Černčic. Za
zmínku stojí, že nově založená česká
škola byla v roce 1919 umístěna
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v domku u této továrny. Po
dokončení dostavby školní budovy
byla přestěhována do prvního patra
budovy, v níž je škola i dnes.
Už víte, kde továrna stála? Pro vaši
orientaci: snímek byl pořízen

z prostoru železničního přejezdu na
silnici z Černčic do Mukoděl. Čelo
továrny, upravené na byty, stojí
dodnes a bydlí v něm rodina
Filipových a Idžakovičových. Dům
na pravé straně snímku byl již dávno
zbourán a je zde areál s česačkami
chmele.
Ještě několik slov o dokumentu, o
kterém jsem se zmínil v dubnu. Jak
se již zřejmě všichni obyvatelé obce
dozvěděli, jednalo se o kroniku obce
Bílenec.

V současné době je již uložena
v archivu naší obecní kroniky
digitalizovaná kopie této krásné
ilustrované německy psané knihy.
Poslední zápis v této kronice je
z roku 1935 a je v ní, mimo jiné,
podrobně
zpracována
historie
Bílence.
V dalších číslech Lunarie chci vedle
výpisků z historie zveřejnit i kopie
některých ilustrací.
RNDr. Václav Špilar

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE PŘED PRÁZDNINAMI
VLÁDCE NEBES
Žáci a žákyně ZŠ Petrohrad se ve dnech od 12. května do 20. května 2014
zúčastnili soutěže v hodu vlaštovkou, která probíhala na zahradě školy.
Provozovatelem turnaje, do kterého se přihlásily školy z celé České republiky,
byla společnost Ringier Axel Springer Praha, která vydává časopis ABC a ty nám
společnost zdarma zaslala.
V časopise bylo deset druhů vlaštovek od nejlehčí až po složité a prvotním
úkolem pro žáky bylo vlaštovku si složit. Starší žáci pomáhali těm mladším a
nakonec to všichni zvládli. Postupně si vyzkoušeli, která vlaštovka létá nejlépe,
která se dobře drží, prostě která bude ta pravá a zvítězí.
A tak turnaj mohl začít .
Soutěž spočívala v nejdelším hodu jednou z vlaštovek. Prvního kola se
zúčastnilo 16 žáků a žákyň a hody neboli lety byly zajímavé, někteří házeli
opravdu dost daleko. Do druhého kola postoupilo deset žáků a žákyň a z těch
vzešla nejlepší trojice, která bojovala o první až třetí místo.
1. místo
2. místo
3. místo

Kováč Milan
Kováčová Sabina
Domabyl Jakub

18,30 m
14,30 m
13,80 m
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Během soutěže byla skvělá nálada, žáci zkoušeli různé taktiky, fandili
kamarádům, porovnávali výsledky a těšili se na samotné vyhodnocení, při
kterém obdrželi drobné dárky.
A protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, vyhráli vlastně všichni. Vždyť
v celorepublikovém pořadí skončila ZŠ Petrohrad na krásném 27. místě.
Věra Sokolová

EXKURZE K RYBNÍKŮM
V pátek 6. června 2014 proběhla
pro děti ZŠ exkurze rybníků, které
leží na kraji obce Petrohrad.
Spoustu informací o třech vedle
sebe ležících rybníků na místě
dětem
podala
paní
Jitka
Idžakovičová. Děti se dozvěděly,
že v budoucnu tyto rybníky budou
sloužit jako odpočinkové –
relaxační místo pro obyvatele
obce.
Na místě měly děti rybníky
pojmenovat a zde jsou jejich návrhy: Polní rybník, Kačák, Hejkáč, Pouštník,
Mokřín, Petrův rybník, Zelený rybník, Stanový rybník, Eliščin rybník.
Exkurze se dětem moc líbila a už se těší, až tímto směrem k rybníkům budou
chodit s rodiči na procházky.
Mgr. Monika Chaloupecká

VÝLET NA STÁTNÍ ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR
Ve čtvrtek 19. června 2014 děti z MŠ a ZŠ Petrohrad podnikly netradiční výlet
na Státní zámek Krásný Dvůr: Zámek patří dětem.
Po příjezdu na zámek byla připravená pohádka Červená Karkulka, při níž děti
pomáhaly průběžně pohádku správně doplňovat. Po pohádce čekaly další
programy: prohlídka zámku a výroba dřevěných zvířátek. Při výrobě zvířátek si
děti vyzkoušely, jak jsou manuálně zručné, těm menším se pomohlo. Zvířátka si
děti vlastnoručně pomalovaly podle fantazie. Po tomto programu byla v plánu
ještě prohlídka parku, který náleží k zámku. Děti si domů odvážely mnoho
krásných zážitků a vlastnoručně vyrobené zvířátko.
Mgr. Monika Chaloupecká

Konec školního roku 2013/2014 v ZŠ a MŠ Petrohrad
ve znamení výletů
Den dětí jsme oslavili výletem do
Žatce 29. května.
Linkovým
autobusem
jsme
dopoledne dojeli na autobusové
nádraží v Žatci, kde na nás čekal
delegát a doprovodil nás do Chrámu
chmele a piva. Prohlédli jsme si
renesanční sladovnu s bludištěm z
chmelových žoků, kde jsme se
přesvědčili o naší odvaze a
orientačních
schopnostech.
Chmelový maják nás uchvátil svojí
výškou a výhledem nejen na Žatec.
Bohužel výhled do dálky nám
znepříjemňoval déšť. Cestu k
výšinám jsme absolvovali v balónu,
škoda jen, že let nad Žatcem byl
zprostředkován 3D brýlemi.
Druhá skupina se pomyslně
pohybovala
vesmírem
také
prostřednictvím 3D brýlí. Netrpělivě
jsme čekali, až hodiny odbijí poledne
a Orloj se dá do pohybu.

Od návštěvy Klášterní zahrady nás
neodradilo ani dešťové počasí. Její
úprava, rozkvetlé růže, kašna
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uprostřed, andulky ve voliéře,
hluboká studna i altán, který poskytl
přístřeší ke svačině a odpočinku,
nám nepříznivé počasí vynahradily.
Trošku nás mrzelo, že jsme se

nemohli kvůli dešti svézt na
tobogánu, a tak jsme šli na zmrzlinu.
Domů jsme se vraceli, plní dojmů,
trošku unavení, ale spokojení.

O mlsném loupežníkovi. Tak se jmenovala loutková pohádka, na kterou jsme se
vypravili v pondělí 23.6. do Divadla Pod Kapličkou v Psychiatrické léčebně
Petrohrad. Dlouhé pěší cesty jsme nelitovali, protože pohádka se nám velmi
líbila. Měli jsme radost z toho, že loupežník se napravil a stal se z něj šikovný
kuchař.
Žáci 4.ročníku si místo pohádky prohlédli Základní školu Kryry, kde většina z
nich bude pokračovat v základním vzdělávání – přestoupí tam do 5.ročníku.
Plavání
Také v tomto školním roce jsme absolvovali plavecký výcvik v Plavecké škole
Rakovník. Těšili jsme se na 10 lekcí, které se uskutečnily v době od dubna do
června každé úterý.
Úterý 24. června bylo posledním dnem výcviku. Velmi jsme si ho užili, neboť
kromě hraní ve vodě jsme okusili i vířivou koupel. Také jsme dostali Mokré
vysvědčení, ze kterého se každý dozvěděl, co již zvládl a jak se oproti loňskému
roku zlepšil. Máme radost, že dvě holčičky překonaly počáteční strach a v
závěru výuky byly s vodou kamarádky.
Tento školní rok se plaveckého výcviku zúčastnilo 14 dětí ze školy a 11 dětí z
mateřské školy.
Výletu
do
Prahy,
původně
plánovaného pouze pro starší
školáky (3. a 4. ročník), se nakonec
zúčastnilo 25 dětí ze základní i
mateřské školy.
Na výlet jsme se vypravili
zájezdovým autobusem ve středu
25. června, po Praze jsme cestovali
metrem, tramvají i pěšky. Společně
jsme se nalodili na loď společnosti
Pražské Benátky a brázdili vody
Vltavy. Kapitánka lodi nás seznámila
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s historií i současností míst, která
jsme míjeli. Hodinka plavby s
občerstvením příjemně uběhla a nás
čekala prohlídka Muzea Karlova
mostu. Starší žáci si při ní upevnili a
rozšířili znalosti z hodin vlastivědy,
mladší děti zajímaly vystavené
exponáty.
Po návštěvě muzea jsme se rozdělili
na mladší a starší děti. Starší děti se
přes Karlův most odebrali do Muzea
pražských pověstí a strašidel, kterým

nás provázel jeden z duchů staré
Prahy, seznámil nás s příběhy
některých strašidel. Dovedl nás také
do Muzea alchymistů a mágů staré
Prahy, kde nám některé představil a
my nahlédli do jejich dílen.
Odtud jsme se vydali na Hrad.
Částečně jsme si prohlédli Katedrálu
Sv. Víta, shlédli střídání Hradní
stráže a prohlédli některé budovy
celého komplexu Hradu. Poznávali
jsme, kde a jak žily významné
osobnosti našeho státu.
Po schodech jsme vystoupali

ke Strahovskému klášteru a znovu
se zadívali na panorama hlavního
města. Odtud to bylo jen kousek k
autobusu, kde jsme se sešli s druhou
skupinou a vydali se k domovu.
Skupina mladších dětí zamířila od
Karlova mostu na Staroměstské
náměstí
prohlédnout
si
Staroměstskou radnici, Orloj s
pohybujícími se postavami. Těšili se
na lanovku, která je vyvezla na
Petřín a pak už spěchali do
Zrcadlového bludiště, kde se
nemohli vynadívat na své proměny.

Slavnostní rozloučení se školním rokem
Ve čtvrtek 26. června jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem na sále
"Na Návsi". V upraveném sále se sešli téměř všichni rodiče dětí ZŠ a MŠ
Petrohrad, někdy doprovázení dalšími rodinnými příslušníky. Dostavili se také
zástupci Obce Petrohrad, paní starostka a pan místostarosta. Výzdoba stolů
byla dílem paní
vychovatelky a dětí
ze školní družiny,
o občerstvení se
postaraly naše paní
kuchařky.
V
první
části
vystoupily děti se
svým programem,
který si připravily
pod vedením svých
učitelek.
Viděli jsme taneční
vystoupení, dramatizaci, sólový zpěv, hudební vystoupení sesterského dua –
zpěv s doprovodem na klávesy, sborový zpěv, pohybové vyjádření písní a básní.
Nechybělo vystoupení dětí z kroužku Zumby, vedeného paní Evou Janoušovou.
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V druhé části se představili ti
předškoláci, kteří v září
přejdou z mateřské školy do 1.
ročníku základní školy – bylo
jich devět. Odnesli si knihu a
pamětní list jako připomínku
jejich bezstarostného dětství a
času stráveného v mateřské
škole. Po nich se představili
čtyři žáci 4. ročníku, pro něž
školní docházka v naší škole
končí a pokračuje většinou v
Základní škole Kryry. I oni si
odnesli vzpomínku na školní
léta
v
Základní
škole
Petrohrad v podobě školního
zápisníčku.
Pak jsme netrpělivě čekali na příchod Šípkové Růženky (Veronika Kohoutová ze
štábu Zdeňka Trošky) z Šípkového království, která přišla proto, aby předškoláky
pasovala na prvňáky a čtvrťáky na žáky vyššího stupně. Každý jednotlivě poklekl
před princeznou, která ho mečem povýšila a pak odměnila dárkem. Slavnost by
nebyla slavností, kdyby chyběl tanec. Ten první patřil Šípkové Růžence a panu
Aleši Tuhému, druhý princezně a všem dětem.
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Za zdařilou akci děkuji všem
zúčastněným, zvláště za její
přípravu paní učitelce Mgr.
Zuzaně Höbeltové a za technické
zázemí panu Petru Janoušovi.
Dovolte mi poděkovat všem
zaměstnancům Základní školy a
mateřské školy Petrohrad za
celoroční práci, která nebyla
vždy jednoduchá, zřizovateli
školy, Obci Petrohrad, za
vstřícnost a podporu a rodičům
za péči a lásku, kterou věnují
svým dětem.
Všem
přeji
příjemnou
dovolenou, krásné slunečné
prázdniny a odpočinek. Těším
se, že se v září opět všichni
sejdeme ve zdraví v ZŠ a MŠ.
Ivana Hůrková, ředitelka školy
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Otevírací doba o prázdninách
Obecní knihovna v Petrohradě bude od 2. 7. 2014 – 28. 8. 2014 uzavřena
z důvodu dovolené.
Přeji všem krásné léto.

Eva Učíková, knihovnice

Kulturní akce v obci Petrohrad pořádané knihovnou
a dobrovolníky
Vážení občané obcí Petrohradu, Černčic a Bílence,
je mi velmi nepříjemné psát tento článek, ale rozhodla jsem se tak. Touto
cestou bych Vám chtěla sdělit, že všechny kulturní, sportovní a jiné
naplánované akce, které měla pořádat Obecní knihovna s řadou dobrovolníků,
se ruší.
Bohužel jsem se setkala s velkou nevolí paní starostky, která tyto akce
nepodporuje. V říjnu 2013 chtěla, abych předložila rozpočet na chystané akce
knihovny, což já udělala. V prosinci 2013 proběhlo schválení rozpočtu na rok
2014 s tím, že nikdo náš návrh nepřipomínkoval. Kulturní komisi také nikdo
nesdělil, že peníze, které jsme požadovali, nejsou schválené.
Již v lednu nastal problém s nákupem knih do Obecní knihovny, poté
následovalo Čtení s Boženou Němcovou a turnaj ve stolním tenisu. Vždy byl
problém s tím, že jsem utratila hodně peněz. Při Staročeských májích se
v letošním roce nepodařilo vrátit obci všechny peníze jako minulý rok, což
přiznávám, je to ale fakt, který člověk nikdy neovlivní. Buď se akce povede a je
výdělečná nebo není.
Další plánovanou akcí byl například Pohádkový les, který měl minulý rok velký
úspěch a přijela na něj spousta lidí i z okolních vesnic, a fotbalový turnaj, jehož
se minulý rok zúčastnilo přes 80 soutěžících. Bohužel jsem se setkala
s negativním postojem opět kvůli penězům. Když jsem se zeptala paní
starostky, proč teď řeší každou akci, řekla mi, že jsem tam napsala moc peněz a
že je nedostanu.
Chápu, že jsem některé akce nadhodnotila, ale to kvůli tomu, aby měl člověk
nějakou rezervu a nemusel se stresovat, že přesáhne rozpočet a bude mu to
vytýkáno. Často není ani možné přesně odhadnout výši financí pro poprvé
pořádanou akci. Nakonec mi paní starostka sdělila, že s mým plánem akcí a
předběžným rozpočtem zastupitelstvo neseznámila. Jak je tedy možné

najednou mít k těmto akcím výhrady? Jak je možné schválit rozpočet na další
rok, aniž bych věděla, co se plánuje a chystá a aniž by to vědělo samotné
zastupitelstvo?
Mám hodně otázek, ale především mě mrzí, že se pro tyto neshody nemůže
uskutečnit řada akcí, o které byl zájem, lidé se bavili a úroveň kultury v naší
malé obci se dostala o něco výš.
Mgr. Eva Učíková
Vážení spoluobčané,
není mým stylem přilévat olej do ohně, proto pouze konstatuji: kulturní akce
v našich obcích jsem vždy podporovala a podporuji. Rozpočet obce je veřejně
projednáván, na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad, a
prostředky na kulturní akce byly vymezeny. Z řad dobrovolníků se nikdo
nezúčastnil. Odmítám pouze, aby obec letos vyplácela na stejné akce, které
proběhly už loni, 2 až 4krát vyšší částky.
Zároveň bych ráda dodala, že si nesmírně vážím práce všech dobrovolníků,
včetně Mgr. Učíkové, a věřím, že to všichni pochopí, pěkná akce nemusí být
drahá akce.
Jitka Dondová, starostka

Obec Petrohrad

Usnesení

z 36. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 9. června 2014
01/36/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/36/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 632 v k.ú. Petrohrad panu
Josefu Škopkovi, výdaje spojené s koupí pozemku hradí kupující.
03/36/2014 Zastupitelstvo obce pro volební období 2014 – 2018 stanovuje počet
zastupitelů obce na 9 členů.
04/36/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2013

bez výhrad.
05/36/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014, která je
přílohou zápisu.

06/36/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2005, stanovující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v Obci Petrohrad.
07/36/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce pana Josefa Ptáka jednáním
na valné hromadě akcionářů SVS a.s. dne 19. 6.2014.
08/36/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce pana Josefa Ptáka
jednáním na valné hromadě akcionářů Skládky Vrbička s.r.o.
dne 20. 6. 2014.

09/36/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pasportizace veřejného osvětlení
v částce do 25.000,-Kč.
Miroslav Vrána

Jitka Dondová

místostarosta Obce Petrohrad

starostka Obce Petrohrad

Ve dnech 7. 7. 2014 – 18. 7. 2014
ordinace praktického lékaře v Kryrech uzavřena
Zastupující lékař: MUDr. Petr Ráliš
Ordinace Podbořany
Ordinace Lubenec
Kadaňská 402
Zdravotní středisko
Tel.: 415 215 702
Tel.: 415 212 110
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8,00 – 11,00
neordinuje
13,00 – 15,00
08,00 – 11,00
13,00 – 15,00

13,00 – 16,00
13,00 – 16,00
08,00 – 11,00
neordinuje
08,00 – 11,00

V ordinacích MUDr. Ráliše budou pacienti ošetřeni bez problémů na základě
předložení průkazu zdravotní pojišťovny a občanského průkazu. Při
předepisování trvale užívaných léků je nutno vzít krabičky či přesné názvy,
včetně dávky, s sebou! Nutné návštěvy doma se hlásí v ordinačních hodinách.

KAM NA VÝLET S DĚTMI, KDYŽ PRŠÍ?
Hvězdárna Karlovy Vary




Hvězdárna se nachází na okraji Karlových Varů a za jasného počasí je
zde možné pozorovat tajemnou večerní oblohu. Bez ohledu na počasí
je navíc možné prohlédnout si stálou expozici nebo se zúčastnit
programu v přednáškovém sále s moderní audiovizuální technikou.
Pro rodiče s dětmi jsou připravena sobotní astronomická odpoledne,
která zahrnují poučné astronomické pohádky a zvláštní odpolední
prohlídky hvězdárny s pozorováním Slunce a planet viditelných na
odpolední obloze.
Více informací najdete na http://astropatrola.cz.

Aquaforum Františkovy Lázně




Návštěva Aquafora slibuje uvolnění, odpočinek, ale také zábavu pro
děti i dospělé. V tomto rozsáhlém vodním světě najdeme čtyři vnitřní
a tři venkovní bazény, vodní jeskyně, vířivky, skluzavky, tobogán,
vřídla, masážní lavice a další oblíbené vodní atrakce. Aquaforum se
může navíc pochlubit příjemně teplou vodou a čistým prostředím.
Více informací na www.frantiskovylazne.cz/cs/aquaforum.

Muzeum LEGA (Praha)




Muzeu LEGA, „hračky století“, se nachází v samotném centru Prahy.
Jedná se o první soukromé muzeum LEGA v Praze, kde najdeme 20
tematických expozic, které jsou poskládané z více než milionu LEGO
kostiček. Modely, které si zde můžeme prohlédnout, jsou různé
velikosti i různého stáří. Na konci prohlídky čeká děti hrací koutek,
kde si mohou hrát, stavět a skládat modely z LEGO kostiček.
Více informací najdete na www.muzeumlega.cz.

Království železnic (Praha)




Největší modelová železnice u nás je fascinující podívanou pro děti i
dospělé. Při návštěvě Království železnic nahlédnete do zmenšeného a
přitom dokonale fungujícího světa se stovkami metrů kolejí, po
kterých se pohybují desítky modelů vláčků… Uvidíte také LEGO
vláčky, budete moci zhlédnout LEGO filmy, nachází se zde také
dětský koutek.
Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.
18/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v červnu 2014

Jeřábková Danuše – Černčice
Ullmannová Erna – Petrohrad
Lukáš Antonín – Petrohrad
Henlín Zdeněk – Petrohrad
Slavatová Soňa – Petrohrad
Kovaříková Gerta – Petrohrad
Benešová Marie – Černčice

Úmrtí:
Maco Emil – Petrohrad
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