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Rozsvìcení stromku  nedìle 4.12.

Koncert: Klárovo kvarteto  pátek 9.12.

Slavnostní rozsvìcení vánoèního stromku 4.12. od 15:00

Zákaz stání v obytných zónách

Srdeènì vás zveme na slavnostní rozsvì
cení vánoèního stromu v nedìli 4.12. od
15:00 na nádvoøí zámku.

½øipomínáme, e v obytných zónách
±Olina, Chválov) platí zákaz stání
vozidel na komunikacích.

È½ká² nÇ² vás² zÇjímÇvý² doprovodný
progrÇm,²mimo²jiné:

V² zimních² mìsících² probíhá² údrbÇ
komunikÇcí²Ç²z½jménÇ²v²tìchto²¸okÇ¸itách
pø½dstÇvují² stojící² Çutomobi¸y² v½¸ké
komp¸ikÇc½²pro²t½chniku²údrby.

● vystoup½ní²dìtí²z²mÇt½øské²ko¸y
● mod¸½tický²muský²sbor

Vystoupení muského pìveckého sboru

● vánoèní²zvonkohrÇ
● prod½j²vánoèních²d½korÇcí
(drustvo²m¸Çdých²hÇsièù)

±Ç² pÇrkování² vozid½¸² s½² bud½² zÇmìøovÇt
i²ob½cní²po¸ici½.

● b½t¸ém²s½²ivými²zvíøÇty
JÇko² vdy² bud½² pøiprÇv½no² obè½rstv½ní:
svÇø½né²víno,²ko¸áèky,²¸Çngo½,²zÇbijÇèkové
sp½ciÇ¸ity²Ç²dÇ¸í.
Tìím½²s½²nÇ²vás.

Stává² s½,² ½² vozid¸Ç² údrby² n½mohou² do
nìkt½rých² ¸okÇ¸it² vùb½c² proj½t² Ç² provést
úk¸id²komunikÇc½.

Dìkuj½m½²zÇ²spo¸upráci.

Prodej dekorací od mladých hasièù

Upozornìní na zvýenou
aktivitu zlodìjù

Objednejte si návtìvu Mikuláe a jeho spoleèníkù

D½jt½² si² tÇké² v½¸ký² pozor² nÇ² vìci,² kt½ré
n½chávát½²v²Çut½ch.²Z¸odìj½²pochopit½¸nì
¸ákÇjí² ½vid½ntnì² c½nné² vìci² (½¸½ktronikÇ,
hud½bní²èi²sportovní²pomùcky,²Çpod.),²Ç¸½
i² pot½nciá¸ní² c½nnosti² (p¸né² ig½¸itové
tÇky,² kÇb½¸ky,² tÇky² nÇ² náøÇdí,² Çpod.).
Kromì² odciz½ní² sÇmotné² vìci² dochází
rovnì² k² pokoz½ní² vozid¸Ç² Ç² kodÇ² tÇk
j½tì²nÇrùstá.

dventní koncert Klárova kvarteta se hud½bními²tì¸½sy²Ç²pùsobi¸i²jÇk²u²nás,²tÇk
bude konat v pátek 9. prosince od 20:00 v²zÇhrÇnièí.
v zámeckém sále. Vstupné je 50, Kè
Spo¸u²s½²sÇmotným²K¸árovým²kvÇrt½t½m
Kromì²s¸Çvných²písní²z²vìh¸Çsných²op½r½t vystoupí² zpìváci² tìpánkÇ² H½ømánková
(Po¸ská² kr½v,² Cikánský² bÇron,² V½s½¸á (soprán)²Ç²Mi¸Çn²V¸è½k²(t½nor).
vdovÇ)²èi²muziká¸u²My²fÇir²¸Çdy²dojd½²i²nÇ V½è½r½m² prov½d½² mod½rátorkÇ² BÇrborÇ
zpìv²známých²vánoèních²ko¸½d.
K¸árová.

Mikuláe s andìlem a èerty mùete u
½øedvánoèní èas s sebou bohuel teï poptávat u jejich pozemského
nepøináí jen pøíjemné události, ale je zástupce ¸deòka Stupky, kontakt níe.
také ji pravidelnì spojován se zvýenou
Âudou obcházet domluvené domácnosti
aktivitou zlodìjù.
v pondìlí 5.12. v podveèer
Po¸ici½² upozoròuj½² z½jménÇ² nÇ² krád½½
Telefon: 7Â²²20Ë
v²obchod½ch,²kd½²pø½d²Vánoci²¸idé²utrác½jí
email : hÇb¸ÇtrÇb¸Ç@gmÇi¸.com
mnoh½m² víc½² p½nìz.² Díky² v½¸kému
mnoství²¸idí²mohou²z¸odìji²¸ép½²sp¸ynout
PøípÇdnì² ¸z½² tÇké² dom¸uvit² osobnì² nÇ
s²dÇv½m²Ç²n½pozorovÇnì²obírÇt²své²obìti,
Çdr½s½²Mod¸½tic½²22
kt½ré²jsou²nÇvíc²díky²str½su²Ç²v½ob½cnému
shonu²mnoh½m²ménì²opÇtrné.
Adventní koncert v pátek 9. prosince

Vichni²hud½bníci²jsou²prof½sioná¸ové,²kt½
øí²mÇjí²zÇ²s½bou²zku½nosti²s²význÇmnými

½øedprodej vstupenek probíhá na
obecním úøadì a zámeckém sále
1

Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 11/2016 ze dne 19. 10. 2016
Poskytování právních slueb

ZÇstupit½¸é² konstÇtovÇ¸i,² ½ n½souh¸Çsí² s² p¸ánovÇnou² stÇv
stÇvbÇ²rodinného²domu²è.p.²Â bou.
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i² pøí v² Mod¸½ticích² s½² nÇchází
K²j½dnot¸ivým²krokùm²pøi²pro
kÇzní² sm¸ouvu² o² poskytování v²¸okÇ¸itì²rodinných²domù.
j½dnávání²této²stÇvby²budou²z½
právní² pomoci² m½zi² obcí
Mod¸½tic½²Ç²Çdvokátkou²JUDr. D¸½² p¸Çtného² úz½mního² p¸ánu strÇny² obc½² podávánÇ² n½sou
P½trou² Hum¸íèkovou,² Ph.D. obc½²s½²j½dná²o²v½ob½cné²obyt h¸Çsná²stÇnoviskÇ.
ZÇstupit½¸é² s² pø½d¸o½nou né² úz½mí,² v½² kt½rém² j½² domi ½ro: 7
nÇntní²úè½¸²vyuití²pro²rodinné
sm¸ouvou²souh¸Çsí.
domy.
Èinnost obecní policie
½ro: 6, zdrel se: 1 ±J. Szalai)
Pø½d¸o½ná² proj½ktová² doku StÇrostÇ²informovÇ¸²zÇstupit½¸½
Koupì pozemku
m½ntÇc½² uvádí² nový² zpùsob o²èinnosti²ob½cní²po¸ici½²V½st½c
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh vyuití² domu,² kt½rým² má² být pùsobící²nÇ²úz½mí²obc½.
kupní² sm¸ouvy² m½zi² obcí ubytování.
ZÇstupit½¸é² by¸i² s½znám½ni
Mod¸½tic½² Ç² Zák¸Çdní² orgÇ Vzh¸½d½m² k² d¸ouhodobým s²pø½h¸½d½m²èinností²po¸ici½²zÇ
nizÇcí²È½ského²zÇhrádkáøského prob¸émùm²s²obj½kty²ubytov½n mìsíc²záøí.
svÇzu² Mod¸½tic½² nÇ² koupi v² obci² zÇstupit½¸stvo² obc½² nÇ
poz½mku²pÇrc.²è.²Â0ËÎÂÎÂ²v²k.ú. svém² zÇs½dání² vyjádøi¸o Kulturního kalendáø 2017
Dobø½jovic½.² J½dná² s½² o² poz½ n½souh¸Çsné² stÇnovisko² k² ná
m½k²nÇcház½jící²s½²pod²stÇvbou vrhu²nÇ²zmìnu²zpùsobu²uívání Pø½ds½dÇ² výboru² pro² poární
chodníku,²kt½rý²v½d½²k²zÇstávc½ stÇvby²pro²ubytovnu²Ç²poÇduj½ ochrÇnu,²ku¸turu,²sport²Ç²vo¸ný
èÇs² pø½d¸oi¸² návrh² ku¸turních
V²Hùrc½.
zÇchování²stÇvby²jÇko²rodinné
Çkcí² pøiprÇvovÇných² pro² rok
Ob½c²touto²sm¸ouvou²poz½m½k ho²domu.
20Ë7² vè½tnì² j½jich² pø½dpo
kupuj½² do² svého² mÇj½tku² zÇ ½roti: 7
k¸ádÇných²nák¸Çdù.
c½nu²Ë000,²Kè²zÇ²m2.
Stanovisko ke zmìnì územního ZÇstupit½¸é²souh¸Çsí²s²návrh½m
ZÇstupit½¸é²s²pø½d¸o½ným²ná
ku¸turních² Çkcí,² kt½ré² budou
plánu obce Dobøejovice
vrh½m²sm¸ouvy²souh¸Çsí.
poøádány²pøímo²obcí²Mod¸½tic½
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²návrh
Ç² souh¸Çsí² s² j½jich² finÇnco
½ro: 7
zmìny² è.² 2² úz½mního² p¸ánu váním.² Zárov½ò² souh¸Çsí
Stavební povolení pro stavbu obc½²Dobø½jovic½,²kt½rý²poèítá s² finÇnèní² podporou² pro² Çkc½,
s½² zøíz½ním² nových² p¸och² pro kt½ré² budou² poøádÇt² místní
D1 oprava AB vozovky
výrobu²Ç²sk¸Çdování.
sdru½ní.
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²ádost
o² stÇnovisko² k½² stÇv½bnímu U²novì²nÇvr½né²p¸ochy²Z²Â·²s½ P¸ánovÇné²finÇnèní²prostø½dky
povo¸½ní²pro²stÇvbu²"DË²oprÇvÇ poèítá² s² vyuitím² pro² zøíz½ní nÇ² podporu² místních² sdru½ní
Ç²poøádání²ob½cních²Çkcí²budou
AB² vozovky",² j½jím² pø½dmì Ç²provoz²b½tonárny.
t½m² j½² oprÇvÇ² vozovky² dá¸nic½ ZÇstupit½¸é² konstÇtují,² ½ zÇhrnuty² do² rozpoètu² obc½² nÇ
DË² v² ús½ku² km² Ë2Ë² v² c½¸é provoz²b½tonárny²vnímÇjí²jÇko pøítí²rok.²Ku¸turní²kÇ¸½ndáø²nÇ
rok² 20Ë7² bud½² zv½ø½jnìn² nÇ
íøc½²Ç²km²Ë2²v¸½vo.
moné²riziko²pro²ivotní²prost
int½rn½tových²stránkách²obc½.
ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i,² ½ ø½dí² Ç² pro² obyvÇt½¸½² Mod¸½tic
v² rámci² uv½d½né² stÇvby,² kdy Ç² dohod¸i² s½² nÇ² podání² pøipo ½ro: 7
bud½² probíhÇt² r½konstrukc½ mínky² proti² tomuto² typu² pro Dobrovolník Støedoèeského
ÇsfÇ¸tob½tonového² (AB)² povr vozu.
kraje 2016
chu² vozovky,² poÇdují² prov½ ½ro: 7
d½ní²nového²AB²povrchu²z²tzv.
V² souèÇsnosti² probíhá² Çnk½tÇ
tichého²ÇsfÇ¸tu,²kt½rým²s½²sníí Betonárna Dobøejovice
"Dobrovo¸ník² Stø½doè½ského
h¸uènost²z²provozu²nÇ²DË.
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²stÇno krÇj½² 20Ë",² do² kt½ré² mohou
visko²obc½²k½²zjiovÇcímu²øíz½ obc½² nominovÇt² osobnosti
½ro: 7
ní² nÇ² stÇvbu² B½tonárnÇ podí¸½jící² s½² nÇ² dobrovo¸nické
Pøestavba domu è.p. 63 na Dobø½jovic½,²kt½rou²p¸ánuj½²po èinnosti² v² obci.² StÇrostÇ² obc½
stÇvit²v²k.ú.²Dobø½jovic½²firmÇ nÇvrh¸² nominovÇt² pÇní² Evu
ubytovnu
È½ské²tìrkopísky,²spo¸.²s²r.o. kábovou² zÇ² j½jí² dobrovo¸nou
ZÇstupit½¸é²proj½dnávÇ¸i²ádost
èinnost²u²Sboru²dobrovo¸ných
o² stÇnovisko² k½² stÇv½bním ZÇstupit½¸é²vnímÇjí²tuto²stÇvbu hÇsièù²Mod¸½tic½.
úprÇvám² domu² è.p.² Â,² kd½ jÇko² moné² riziko² pro² ivotní
mÇjit½¸² nÇvrhuj½² provést² stÇ prostø½dí²Ç²vzh¸½d½m²k²chÇrÇk ZÇstupit½¸é²s²návrh½m²souh¸Çsí.
v½bní² úprÇvy² Ç² pø½stÇvbu² nÇ t½ru² provozu² kd½² dochází² k½ ½ro: 7
zvý½né² prÇnosti² Ç² h¸uènosti
ubytovnu.
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Vyhláka o drení psù
ZÇstupit½¸stvo² proj½dnávÇ¸o
nový² návrh² ob½cnì² závÇzné
vyh¸áky²o²dr½ní²psù²v²obci.
Z² dùvodu² n½j½dnoznÇèného
výk¸Çdu² pùvodní² vyh¸áky
o² zpùsobu² pohybu² psù² nÇ
v½ø½jných²
prostrÇnstvích,
zpø½sòuj½² nová² vyh¸ákÇ² prÇ
vid¸Ç²pro²pohyb²psù²v²obci.
O²návrhu²by¸o²h¸Çsováno.
½ro: 7

Vyhláka o výjimkách z noèního
klidu
ZÇstupit½¸stvo² proj½dnávÇ¸o
nový² návrh² ob½cnì² závÇzné
vyh¸áky²o²výjimkách²z²noèního
k¸idu,² kt½rou² s½² stÇnovují
výjim½èné²pøípÇdy,²pøi²nich²j½
dobÇ² noèního² k¸idu² vym½z½nÇ
dobou²krÇtí²n½²stÇnoví²zákon.
½ro: 7

Výsadba stromù kolem silnice
III/00318
ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i² mo
nost² r½vitÇ¸izÇc½² z½¸½nì² ko¸½m
komunikÇcí²III²tøídy.
ZÇstupit½¸é² s½² dohod¸i,² ½
vzh¸½d½m² k² situÇci² kdy² s½
stromy² nÇchází² nÇ² poz½mcích
rùzných²v¸Çstníkù²Ç²n½ní²moné
podÇt² ádost² o² dotÇci,² bud½
proj½kt²finÇncován²z²ob½cního
rozpoètu.
±Ç² r½vitÇ¸izÇci² z½¸½nì² bud½
zprÇcovánÇ² proj½ktová² doku
m½ntÇc½² Ç² nás¸½dnì² probìhn½
r½Ç¸izÇc½²proj½ktu.
Zápis vypracoval: Jiøí Aron

ÿejvíc jsem se bál Jeíka, tvrdí autor modletického betlému
i²tÇkové²tøi,²ètyøi²dny.²±ìkdy²s½²to²dá²udì¸Çt A² k² tomu² náèrtu² ² pouz½² si² postÇvu
i² rych¸½ji,² Ç¸½² to² pÇk² è¸ovìk² musí² dì¸Çt² od rozmìøím² nÇ² s½dm² dí¸ù:² j½d½n² dí¸² tváø,² dvÇ
ránÇ²do²v½è½rÇ.
dí¸y²trup²Ç²zbyt½k²pÇk²spodní²èást.²To²j½²c½¸ý
náèrt ±smìje se)
B½t¸émù² js½m² dì¸Ç¸² víc,² Ç¸½² vìtsinou² s½² to
dì¸á² tÇk,² ½² pozvu² víc½² ø½zbáøù.² Kdy
stÇrostÇ²vidì¸²moj½²prác½²Ç²chtì¸,²Çbych²t½n ±½jvíc² js½m² s½² bá¸² J½íkÇ.² To² j½² mÇ¸inká
b½t¸ém² vytvoøi¸² já,² tÇk½² js½m² nikoho² Çni dìtská²postÇvièkÇ,²è¸ovìk²u²s½²musí²snÇit,
n½vo¸Ç¸²Ç²udì¸Ç¸²js½m²to²sám.
Çby²to²oprÇvdu²vypÇdÇ¸o²jÇko²dítì²Ç²n½²jÇko
Foto: Tomá Kocanda
dospì¸ý² ch¸Çp,² kt½rý² tÇm² ¸½í.² PostÇvÇ² s½
i²jinÇk²mìøí²²h¸ÇvÇ²j½²zhrubÇ²j½dnÇ²pìtinÇ²Ç
Modletice si k letoním Vánocùm nadìlí ±o,² v² pos¸½dní² dobì² Çno.² Pø½dtím² js½m j½dnÇ² ètvrtinÇ² c½¸ého² dìtského² tì¸Ç.² TÇké
krásný dárek  vlastní betlém se sochami zÇèínÇ¸² vìtinou² m½ními² vìcmi:² mÇ¸é s¸ámÇ²nÇ²kt½ré²¸½í²j½²obtíná,²Çby²oprÇvdu
b½t¸émy,²mÇ¸é²ø½zby²nÇ²stìnu,²p¸Çstiky,²r½¸ié
v ivotní velikosti.
fy.²A²kdy²js½m²s½²pusti¸²do²vyø½závání²vìt vypÇdÇ¸Ç²jÇko²s¸ámÇ²Ç n½²nìjÇký²kus²dø½vÇ.
J½ho²Çutor,²s¸ov½nský²ø½zbáø²A¸b½rt²imrák,
ích²soch,²tÇk²u²vìtinou²dì¸ám²vìtí²vìci.
vdy² své² dí¸o² tvoøí² pøímo² nÇ² místì,² Ç² tÇk
Tø½bÇ²i²zÇhrÇdní²¸Çvièky²Ç²tÇk²podobnì.
zÇvítÇ¸²Ç²k²nám²Ç²nÇ²nìko¸ik²dní²s½²stÇ¸²v½¸mi
zÇjímÇvou²ÇtrÇkcí²pro²v½chny²ko¸½mjdoucí.
Vdy² ochotnì² vyprávì¸² o² své² práci² v½m,
kt½øí² s½² pøi¸i² nÇ² j½ho² výtvory² podívÇt. T½ï² j½² mod½rnìjí² dobÇ,² døív½² s½² sochy
Mod¸½ák² Tomá² KocÇndÇ² si² nÇ² j½dnu dì¸Ç¸y² pouz½² s½k½rÇmi,² Ç¸½² tÇké² vypÇdÇ¸y
tÇkovou²návtìvu²vzÇ¸²i²kÇm½ru²Ç²mikrofon podstÇtnì² j½dnodu½ji,² u² nás² s½² tÇkovým
Ç² nÇtoèi¸² v½¸mi² zÇjímÇvý² rozhovor.² T½n² s½ vìc½m²øíkÇ¸o²"inzitná²r½zbÇ",²by¸o²to²pouz½
stÇ¸²hit½m²nÇ²int½rn½tu²(dokonc½²s½²dostÇ¸²Ç r½¸iéfové,² n½¸o² to² do² h¸oubky,² ádné
nÇ² fÇc½bookové² stránky² ø½zbáøovy² rodné pohyby.² SochÇ² stá¸Ç² rovnì² jÇko² nìjÇký
v½snic½)² Ç² my² ho² rovnì² sdí¸ím½² nÇ² nÇich pÇnák.² A¸½² t½ï² u² s½² v½² dì¸á² motorovou
pi¸ou.
ob½cních²stránkách.
Zárov½ò² pøináím½² pø½pis² èásti² rozhovoru: Kdy² s½² t½ï² s½tkávám½² nÇ² rùzných² sympo
ziích² tÇk² u² è¸ovìk² vidí,² ½² ti² ¸½pí² ø½zbáøi,
±odpovìdi jsou pøeloeny ze sloventiny)
kt½øí²s½²tím²iví,²mÇjí²rùzné²pi¸y,²rùzné²frézy,
½¸½ktrické² brusky,² d¸átÇ.² To² u¸½hèuj½² práci
Ç²zárov½ò²j½²sochÇ²dokonÇ¸½jí.
±Ç² druhou² strÇnu² ø½zbÇ² d¸át½m² j½
trvÇn¸ivìjí,² sochÇ² pÇk² vydrí² dé¸½.² A¸½
u² tìchto² tvrdých² dø½v² to² zÇs² to¸ik² n½vÇdí.
Dub,²jÇsÇn²n½bo²oø½ch²jsou²j½tì²krásnìjí, ±Smìje se)² Mnohokrát.² Dokonc½² i² f¸½xou.
kdy²s½²vyh¸Çdí²bruskou.
I²dn½s²js½m²s½²poø½zÇ¸²kotouè½m ±ukazuje na

Kdy² s½² podívám² nÇ² dø½vo,² tÇk² n½jprv½
zjiuji,² kd½² j½² stø½d² Ç² nÇ² kt½rou² strÇnu² jd½
prÇsk¸inÇ.²KÇdé²dø½vo²má²nìjÇké²prÇsk¸iny,
dù¸½ité² j½² ori½ntovÇt² j½² tÇk,² Çby² ¸y² nÇpøí
k¸Çd²ko¸½m²tváø½²Ç²Çby²pÇk²n½prÇsk¸Ç²sÇmot
ná² tváø² sochy.² ±½j¸½pí² j½² pÇk² nÇøíznout
sochu² z½zÇdu,² Çby² s½² uvo¸ni¸² t¸Çk² v½² dø½vì,
Ç¸½²n½²vdy²s½²to²dÇøí²²sochÇ²s½²mù½²tÇko
vým²ø½z½m²zkÇzit.
Kdy²u²si²dø½vo²proh¸édnu,²tÇk²s½²rozhod
nu,²jÇk²sochu²nÇtoèím,²j½st¸i²bud½²mít²ruc½
nÇhoø½²n½bo²do¸½,²j½st¸i²t½n²dÇr²(ukÇzuj½²nÇ
sochu² krá¸½,² kt½rý² drí² v² ruc½² dár½k)² bud½
SochÇ² s½² dá² vyø½zÇt² motorovou² pi¸ou² zÇ mít²vìtí²n½bo²m½ní...²SnÇím²s½²vyuít²t½n
j½d½n²d½n,²Ç¸½²to²dokonè½ní,²tÇ²prÇcnost²nÇ mÇt½riá¸² co² n½jvíc,² Çbych² so² n½jménì² toho
té² so½² ² vyh¸Çz½ní,² d¸átÇ² Ç² v½chno² ... dø½vÇ²mus½¸²vyhodit²pryè.
Pocházím² z² µiptovÇ,² byd¸ím² u² Ruomb½
rokÇ²v²Bi½¸½m²Potoku.
±Çd² námi² j½² v½snic½² V¸ko¸ín½c² Ç² tÇ² mi² po
moh¸Ç²dostÇt²s½²s½m,²do²È½ch.
V¸ko¸ín½c² má² drubu² s² U±ESCO² v½snicí
Ho¸Çovic½²u²È½ských²Budìjovic,²to²j½²jiho
è½ská²v½s²v½²sty¸u²s½¸ského²bÇrokÇ,²tÇm²j½z
dím²u²nìko¸ik²¸½t²dì¸Çt²sochy.
Dì¸Ç¸² js½m² nÇpøík¸Çd² nìko¸ik² vodníkù,² t½ï
nÇpos¸½dy² js½m² dì¸Ç¸² KÇr¸Ç² IV,² n½bo² mì¸
minu¸ý²rok²výroèí ±700 let od narození, pozn. red)

odøený prst).² ±ìkdy² to² uj½d½² Ç² otáèky² jsou
vysoké...
È¸ovìk² s½² poø½½² ménì,² kdy² dì¸á² nÇ² v½¸ké
so½²d¸át½m,²n½²nìjÇkou²bruskou.²StÇn½²s½,
½² s½² è¸ovìk² poø½½² i² pi¸ou.² Proto² mám
sp½ciá¸ní² montérky,² kt½ré² pøípÇdnì² zÇstÇví
ø½tìz²pi¸y,²pokud²by²do²nich²zÇj½¸Ç.

Pi¸y² s½² zÇtím² pouívÇjí² obyè½jné,² i² kdy² u
pár²¸½t²¸z½²pozorovÇt²sp½ciá¸ní²pi¸y,²z½jménÇ
u² zÇhrÇnièních² ø½zbáøù.² U² nás² s½² zÇtím
pouívÇjí²k¸Çsické.
Já² js½m² si² n½chÇ¸² pi¸u² pos¸Çt² z² ±ìm½ckÇ
±pøedvádí pilu),²od²k¸Çsické²s½²¸ií²umístìním
rukoj½ti²Ç²má²sp½ciá¸ní²¸itu²²n½ní²nÇ²konci
ku¸Çtá,²Ç¸½²pièÇtá,²tÇk½²s½²s²ní²dÇjí²nÇ²so½
dì¸Çt²v½¸mi²d½tÇi¸ní²vìci.
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I±ZERCE

Køíovka

Vodorovnì
² OKRES² V² UGA±DÌ;² ÈESKÉ² AEROµI±Kë;² OKR.
HëGIE±ICKÁ²STA±ICE
Â² URUGUAëSKÝ² SPISOVATEµ² (E±RI´UE,² Ë00Ë0);
OBëÈEJ±Ý²ÈµOVÌK
C TAJE±KA²2
Ë²µIHOVI±A²Z²MµÉKA;²ARGE±TI±SKÝ²TE±ISTA
E²±EOBDÌµA±Ý²POZEMEK;²PµÁÈ
F²POHÁDKOVÁ²BëTOST²(PA±²...);²A±Gµ.D±ES;²±ÁROD±Í
PARK
G²Z²JAKÉHO²MÍSTA;²STAKOVO²JMÉ±O
H² ±ÁTÌROVÁ² HMOTA;² POD±IK² V² RO±OVÌ² POD
RADHOTÌM
I²A±Gµ.OTEVØÍT;²PE±DREKë
J TAJE±KA²2
K²ØÍMSKÁ²;²VIDEOHER±Í²FIRMA;²±AHÝ²µIDSKÝ²MODEµ
L²OPÌT;²STO±Kë²S²µISTë
M²ÈERPADµO;²BAµE±Í
Svisle
1² ASIJSKÝ² JEµE±;² VÝZTU±Á² TëÈOVÁ² BETO±ÁØSKÁ
OCEµ;²ZKRATKA²POJIOV±ë
2²PATØÍCÍ²AMOROVI;²UCHAZEÈI;²CITOSµOVCE²BOµESTI
3² ±A² ZAD±Í² MÍSTO;² OBëVATEµ² KAMBODE² (RUDÝ² ...);
ASOCIACE²SAMOSTAT±ÝCH²MUÙ²(zkr.)
4²EVROPSKÝ²STÁT;²PÁ±²(V²MAµAJSII);²SVAZEK²ROTÍ
5²±ERV;²POMOHµO²(½xpr.);²HMOTA
6²SMÍCH;²RODI±±Ý²DÙM;²KØ.²JMÉ±O²ØEZBÁØE²(BETµÉM)
7²CE±±Ý²KAPITÁµOVÝ²PAPÍR;²SOUHµAS;²KOµ±Í²µÁTKA
8²Mµë±ÁØSKÉ²ZBëTKë;²PØÍRUÈ±Í²ZAVAZADµO;²SIBIØSKÝ
VEµETOK
9² HA±A² (p½jor.);² BIBµICKÁ² POSTAVA;² STADIUM² VÝVOJE
HMëZU
10²POÍT;²A±Gµ.HRÁT;²±Á²BUDITEµ

½omùcka: Amorim,²ArÇkÇ,²µoÇnÇ,²MÇdi,²R½mÇ¸,²Toros,²TuÇn²²(dn½s²j½²to²tìké²:)²)
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