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ÚVODNÍK
Vážení občané,
po dvouleté nucené pauze se letos vrátila soutěž Vesnice roku.
Měla jsem tu čest být opět po několika letech v komisi Středočeského kola této soutěže. Kdo vyhrál, Vám zatím prozradit
nemůžu, dozvíte se to na slavnostním vyhlášení 23. 6. 2022
v Kutné Hoře. Ale to, co je na našich vesnicích vidět, bych
vám ráda napsala.
Středočeský venkov je rozsáhlý a velmi rozmanitý. Navštívili jsme obec těsně sousedící s Prahou, stejně jako vesničku na vnitřním pohraničí. Není vůbec zákonité, že obce blíž
k Praze se mají líp, že mají víc peněz nebo že mají lepší vybavenost nebo školství. Vždy a všude je to o lidech.
Venkovská škola může vyučovat robotiku a programování,
je-li schopná paní ředitelka, umí napsat projektovou žádost
a obec ji podpoří v kofinancování. I obec schovaná v brdských lesích umí být „smart“ (chytrá) a používat nové aplikace a digitální technologie. Naopak v některé obci u většího
města to může vypadat, že se tam zastavil čas. Všude, kde
jsme byli, funguje ale pospolitost, lidé mají chuť dělat něco
společně, nezištně pro sebe i pro obec. Obnovila se spousta zapomenutých tradic, svátků, poutí, stejně jako drobných

ZPRÁVY Z OBCE
• Revize spalinových cest
Po roce opět ve spolupráci s Kominíci s.r.o. pořádáme
kominický servis komínů. Revize budou probíhat
v pondělí 20. 6. a v úterý 21. 6. od 8:30 do 16:00. Pro
objednání revize volejte OÚ.

• Stravenky pro seniory
Od 1. 5.2022 došlo ke zdražení stravenek pro seniory
do místní restaurace. Stravenka nyní stojí 80 Kč
(hodnota je 120 Kč). Kdo máte ještě staré stravenky, na
OÚ Vám je s doplatkem vyměníme. Ostatní podmínky
stravování zůstávají stejné.

• Jarní připomenutí platné vyhlášky
Stále platí vyhláška, která upravuje používání,
respektive nepoužívání hlučných strojů v neděli
a o svátcích od 12:00 do 16:00. Buďte proto, prosím,
ohleduplní k sousedům a dopřejte jim i sobě klidné
nedělní či sváteční odpoledne.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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venkovských či sakrálních staveb. Všichni vysazují stromy,
také řeší, jak dostat vodu zpět do krajiny. Hledají energetické úspory i vlastní zdroje. Vznikají nové spolky nebo vstávají
z popela ty staré, které svou činnost po několik let neprovozovaly.
I naše obec ráda podpoří nové iniciativy, které vzniknou.
Byli bychom rádi, kdyby od podzimu ožily třeba další zájmové
činnosti pro děti. A nejen pro ně.
Těším se na setkání s vámi na náplavce, a hlavně na řece,
třetí červnovou sobotu. Do přípravy tohoto dne se zapojilo
opět několik spolků i školka a škola, za což jsem velmi ráda.
Ta poslední sobota bude věnována seniorům našim, ale
i přespolním, které jsme si dovolili pozvat na letní koncert na
nádvoří.
Dětem ať rychle uběhne poslední měsíc do prázdnin! Nám
dospělým by to naopak tak rychle běžet nemuselo. Hezké letní
počasí všem!
Terezie Kořínková, starostka
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Souhrn usnesení z 28. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 2. 5. 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/28VZ/2022 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
12/ Záměr obce prodat část pozemku parc. č. 429/3
v k. ú. Úholičky
13/ Rozšíření podmínek pro přidělení finančního příspěvku
na vzdělávací pobyty a kurzy, sportovní aktivity a ozdravné
pobyty pro děti z Ukrajiny
14/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ČS 2 Pod
Lesem
Usnesení č. 2/28VZ/2022 – Zvýšení příspěvku na
stravování pro seniory
Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěvku na stravování
pro seniory na 40 Kč/oběd. Počet stravenek 15 ks za měsíc
zůstává.
Usnesení č. 3/28VZ/2022 – Rozpočtové opatření obce
č. 5/2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2022.
Usnesení č. 4/28VZ/2022 – Přijetí dotace na knihovnu od
Středočeského kraje
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na knihovnu ve výši
37 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.
Usnesení č. 5/28VZ/2022 – Stanovení počtu členů
zastupitelstva pro komunální volby 2022
Zastupitelstvo schvaluje i pro další volební období počet
členů zastupitelstva na 9.
Usnesení č. 6/28VZ/2022 – Rozhodnutí o porušení
podmínek poskytnutí příspěvku na ekologické vytápění
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí o porušení podmínek
poskytnutí ekologického příspěvku, konkrétně byla porušena
podmínka: „Příspěvek nebude poskytován na domy, ve
kterých jsou jako sekundární zdroj umístěny kotle na tuhá
paliva nebo krbová kamna, krby a obdobná zařízení využívající
tuhá paliva.“, paní IH. Toto rozhodnutí zastupitelstva obce je
konečné a nelze se proti němu odvolat.
Usnesení č. 7/28VZ/2022 Nákup dvou bytových jednotek
v Praze 9
a) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o úschově finančních
prostředků mezi Mgr. Ing. Janem Šelderou, advokátem,
Zdeňkem Piherou jako oprávněným a obcí Úholičky
jako složitelem na složení zálohy za bytovou jednotku
R1.301 developera YIT Stavo s.r.o. na adrese Kolbenova,
198 00 Praha 9 a dohodu o finančním vyrovnání mezi
Zdeňkem Piherou jako převodcem a obcí Úholičky jako
nabyvatelem, která stanoví závazek nabyvatele splatit cenu
bytové jednotky dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi Zdeňkem Piherou (budoucím kupujícím)
a YIT Stavo s.r.o. (budoucím prodávajícím) dle platebního
kalendáře.
b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o úschově finančních
prostředků mezi Mgr. Ing. Janem Šelderou, advokátem,
Zdeňkem Piherou jako oprávněným a obcí Úholičky
jako složitelem na složení zálohy za bytovou jednotku
R1.201 developera YIT Stavo s.r.o. na adrese Kolbenova,
198 00 Praha 9 a dohodu o finančním vyrovnání mezi

Zdeňkem Piherou jako převodcem a obcí Úholičky jako
nabyvatelem, která stanoví závazek nabyvatele splatit cenu
bytové jednotky dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi Zdeňkem Piherou (budoucím kupujícím)
a YIT Stavo s.r.o. (budoucím prodávajícím) dle platebního
kalendáře.
Usnesení č. 12/28VZ/2022 – Záměr obce prodat část
pozemku parc. č. 429/3 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 429/3 – 72 m2.
Usnesení č. 13/28VZ/2022 – Rozšíření podmínek pro
přidělení finančního příspěvku na vzdělávací pobyty
a kurzy, sportovní aktivity a ozdravné pobyty pro děti
z Ukrajiny
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření podmínek, platných
pro 2019-2022 v bodě 2 – Dítě i rodič jsou trvale hlášeni
k pobytu v Úholičkách nebo dítě i rodič jsou váleční uprchlíci
z Ukrajiny po 24. 2. 2022 a jsou ubytováni v Úholičkách.
Usnesení č. 14/28 VZ/2022 – Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo na rekonstrukci ČS 2 Pod Lesem
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou Petr Kožený s.r.o., dodavatelem rekonstrukce ČS2
odpadních vod v ul. Pod Lesem, kterou se navyšuje cena díla
z původních 3 921 951,70 Kč, zvýšenou dodatkem č. 1 na
4 093 882,50 Kč, na 4 212 190 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 4/28VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
knihovnu.
Pověření č. 7/28VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smluv o úschově
finančních prostředků a o finančním vyrovnání.
Pověření č. 14/28VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo s firmou Petr Kožený s.r.o., IČO: 25631039
Švermovská 32, Brandýsek.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Obecní policie Velké Přílepy
Vážení občané,
léto je na dosah a pro mnohé z Vás je
toto období odpočinku na dovolené, na
prázdninách, chatách, ale i zvýšenou
relaxací v podobě sportu. Mnohdy ale
dochází, zejména při sportu, k situacím,
které obtěžují a ohrožují ostatní. Velmi
často dochází k porušování předpisů
cyklisty v podobě jízdy po chodníku,
přechodu pro chodce, nerespektování
příkazových a zákazových značek. Tímto chováním
neohrožujete jen sebe, ale i u většiny případů i ostatní. Proto
bych chtěl připomenout, že i cyklista nebo chodec je účastník
silničního provozu a je nutné, aby se tak choval! Stejně tak
musím připomenout, že agrese a bezohledná jízda nepatří
ani za volant! Obecní policie za poslední dobu eviduje
časté porušování zákona ve formě telefonování za jízdy,
předjíždění v místech, kde toto není povoleno, a to vede
k častým dopravním nehodám s vážnými následky mnohdy
u osob, které se takto nechovají.
Chování některých osob je ale mnohdy nepochopitelné.
Obce, ve kterých obecní policie vykonává její činnost, se
nachází v okolí skládky odpadu, ve většině těchto obcí

funguje sběr odpadů, a přesto dochází k těmto situacím.
V tomto případě, ale spadla klec! Pokuta příkazem na místě
ve výši 10 000 Kč a úklid odpadu! Důvodem byl uzavřený
sběrný dvůr, který dotyčný již nestihl. V tomto případě obecní
policie využila kamerového sytému, kde došlo k vytrasování
vozidla a následné ztotožnění pachatele.
Kamerový systém je strážníky velmi často využíván pro
další důkazní řízení, dále dochází k časté spolupráci s orgány
policie ČR, zejména při pátrání po osobách a vozidlech.
Přístup k údajům z kamerového systému mají pouze strážníci,
což ukládá zákon na ochranu osobních údajů.
Na žádost orgánů činných v trestním řízení je pak záznam
poskytován na základě předávacího protokolu pro další
řízení.
Za uplynulou dobu OP reagovala na 212 oznámení,
což není malé číslo. Po dlouhé době se podařilo doplnit
stav strážníků na čtyři, což zkvalitní výkon služby v pěti
obcích, kde má OP Velké Přílepy působnost. Obecní policie
provozuje nové telefonní číslo 605 862 177. Nezajišťuje však
nepřetržitý provoz.
Přeji krásné a bezstarostné léto.
Martin Ventura, velitel OP

Význam knihy v letošním pojetí ZŠ Little England Academy
Světový den knihy, který každoročně připadá na 23. dubna, vnesl témata spojená právě s knihou i k nám do Little England.
Do programu jsme mimo jiné zařadili i návštěvu obecní
knihovny zde v Úholičkách, kam jsme se vypravili s žáky
2. a 4. ročníku. Paní knihovnice, Martina Hrubešová, si
s dětmi popovídala o jejich čtenářských zkušenostech, o tom,
jak se liší vnímání příběhů z knih od těch, které vidíme
ve filmech, jakou roli zde hraje naše vlastní fantazie a co
všechno nám vlastně četba knih může dát. Také pro ně měla
připraveno několik interaktivních aktivit, všichni jsme si čas
strávený v knihovně moc užili. Za tuto milou zkušenost paní
knihovnici tedy ještě jednou moc děkujeme, rádi se spolu s ní
nad knížkami setkáme i v příštím školním roce.
V rámci času, který jsme knize věnovali přímo my s dětmi
ve škole, došlo na téma hlavních hrdinů z nejznámějších
příběhů české i světové dětské literatury, seznámili jsme
se s prestižními literárními oceněními a navrhli jsme i své
vlastní, které neslo název Zlaté pero. Poznali jsme osvědčené
webové stránky, na kterých je možné vyhledávat knížky pro
svou vlastní četbu podle různých kritérií, a také jsme se za
některé z hrdinů sami převlékli. V souvislosti s tím pak žáci
čtvrtého ročníku kolektivně sepsali krátký novinový článek
Knižní hrdinové na útěku.
A protože vnímáme, že knižní svět je plný nejen
inspirativních příběhů, které děti hravě vtáhnou do dějů
plných fantazie, nečekaných zvratů a oblíbených hrdinů,
ale i takových titulů, které hravou formou kultivují a rozvíjí
jejich jazykové dovednosti – nejen v českém, ale třeba
i v anglickém jazyce, pořádáme v tomto školním roce již
podruhé ve spolupráci s mezinárodní distribucí Moonwood
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prodejní akci Book Fair, kam si můžete knihy přijít nejen
prohlédnout, ale i koupit.
Těšit se můžete na tituly z celosvětově uznávaného
britského nakladatelství Usborne, ale třeba i na nabídku od
DK, Macmillan a dalších. Akce se koná v úterý 21. 6. opět
na adrese Roztocká 2 a je otevřena pro veřejnost od 13:00 do
18:00.
Tak neváhejte a přijďte se podívat, v nabídce budou knihy
jak pro nečtenáře, tak i začínající a pokročilé čtenáře.
Eliška Pobežalová, ředitelka ZŠ
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Přijďte si pro macka do knihovny
Pokud zrovna na dovolenou neletíte a nehlídáte povolený váhový limit zavazadla,
tak si můžete na léto dopřát knihu vypasenou, tlustou, až obézní.
Na tu v běžném roce nemáte čas, místo v kabelce a vlastně ani energii se s ní
vláčet Prahou. Takových macíků se v úholičské knihovně nachází nepřeberně
a teď nastala ta vhodná chvíle si jich pár dopřát.

Zdroj: archiv knihovny

Vybrat si můžete každé pondělí od 15:30 do 19:30,
a to do 27. 6. (včetně).
Své vypůjčené macíčky i hubeňoury lze vracet od 5. 9.,
kdy opět knihovna otevře.

Martina Hrubešová, knihovnice
Macíčci odpočívají na okně knihovny

KULTURA A SPORT
Májové závody – běh na 60 m s překážkami, přebor jednotlivců
Dne 8. 5. jsme se již tradičně vydali na Májové závody do Středokluk.
Účast byla hojná, počasí krásné a výsledky ještě lepší.
V kategorii Mladší žákyně se umístily: 1. místo Isabella
Bučilová, 2. místo Rozárka Verešová, 4. a 5. místo obsadily
Lily Collin a Tereza Konopásková. V kategorii Mladší
chlapci byl Daniel Tydlitat na 2. místě a Jakub Slunčík na
9. místě. V kategorii Starší dívky byla Michaela Tydlitatová
se zraněnou nohou 4. a na 5. místě se umístila Emma Veselá.
V kategorii Starší chlapci se na 5. místě umístil Lukáš Holub
a 7. místo obsadil Matyáš Lapáček. Ostatní děti se umístily
mimo top ten.
Už teď se těšíme na další ročník.
SDH Úholičky

Májové závody

Zdroj: SDH Úholičky
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Okresní soutěž OČMU

Okresní kolo hry Plamen

Gratulujeme Emmě Veselé za 2. místo v okresní soutěži
Požární ochrana očima dětí a mládeže a Isabelle Bučilové za
získání Ceny starosty okresních hasičů Praha – západ.

V sobotu 21. 5. jsme se se staršími žáky vydali do Jílového
u Prahy na okresní kolo hry Plamen.

SDH Úholičky

Byla to premiéra pro děti i vedoucí. Soutěžilo se v pěti
disciplínách – požární útok, požární útok s překážkami
CTIF, štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic a štafeta CTIF 400 m.
Výsledek byl nad očekávání dobrý a celkově jsme obsadili
6. místo z 12 soutěžních družstev.
SDH Úholičky

Okresní soutěž – Požární ochrana očima dětí a mládeže

Plamen

Zdroj: SDH Úholičky

Tradiční pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic se opravdu vydařilo.
O program ve Švestkovně se postarali Mladí hasiči Úholičky. Starší žáci obsluhovali soutěžní stanoviště pro děti a zajistili tak
zábavu těm mladším. Moc jim tímto děkujeme.
SDH Úholičky

Pálení čarodějnic
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Zdroj: SDH Úholičky
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Okresní přebory a závěrečné výsledky sezóny 2021/2022:
Vzhledem k nabitému termínu soutěží a covidovým opatřením se Okresní přebory dospělých odehrály až na závěr sezóny
v sobotu 20. 5. 2022.
Náš oddíl reprezentovali naši nejlepší hráči Tomáš Rudolf
a Dušan Vojtěch, kteří vybojovali 1. místo ve čtyřhrách,
a Tomáš 4. místo po velkém boji ve dvouhře s hráčem z vyšší
třídy.
Děkujeme jim za skvělou reprezentaci v celé soutěži,
a především v KPII – celkové 4. místo.

Okresní soutěže:
B tým se udržel v OP I, C tým bohužel sestoupil z OP II
a D tým se v OP III umístil na skvělém 8. místě s 27 body.
Kompletní výsledky a fotky najdete na TJ Úholičky
(tjuholicky.cz) případně na oficiálních stránkách STIS svazy (ping-pong.cz)

Bodované turnaje mládeže:
Účast naší mládeže na bodovaných turnajích Praha – západ v sezóně 2021/2022:
1) BTM Úholičky 14. 11. 2021
Aneta Břečková
Petr Ducháček
Michal Yosypenko
Adéla Sazimová

4) BTM Úholičky 20. 2. 2022
Břečková Aneta

2) BTM Ořech 12. 12. 2021
Petr Ducháček
Michal Ducháček
Michal Yosypenko
Adéla Sazimová

6) BTM Roztoky 10. 4. 2022
Aneta Břečková
Petr Ducháček
Michal Yosypenko
Adéla Sazimová

3) BTM Úholičky 16. 1. 2022
bez účasti naší mládeže z důvodu nemoci

7) BTM Roztoky OP 15. 5. 2022
Petr Ducháček
Michal Ducháček

5) BTM Ořech 20. 3. 2022
bez účasti naší mládeže z důvodu nemoci

TJ Úholičky, z.s. pořádala v uvedené sezóně celkem 3 BTM.
Konečné výsledky seriálu BTM po kategoriích:

Děkujeme všem za skvělé výkony.

Nejmladší žáci
1. Ducháček Michal 2013 NŽ Člen TJ Úholičky.
2. Lukáš Filip 		 2011 NŽ Hráč Sokol Roztoky
3. Lundák Pavel 		 2011 NŽ Hráč TJ. Slavoj Davle
Mladší žáci
1. Hron Matyáš 		
2. Švarcová Liana
3. Frýdl Lukáš 		

Vilém Kozel – předseda oddílu, TJ Úholičky, z.s.

2009 MŽ Hráč Sokol Černošice
2009 MŽ Člen Sokol Rudná
2010 MŽ Hráč Sokol Rudná

Starší žáci
1. Knotek Martin 		
2. Marval Jan 			
3. Hora Ondřej 			

2008 SŽ Hráč TJ. Slavoj Davle
2008 SŽ Hráč Sokol Rudná
2007 SŽ Hráč Sokol Rudná

Dorostenci
1. Dostálová Aneta 		 2006 D Hráč Sokol Libčice
2. Kolbušovský Michal 2005 D Hráč Sokol Rudná
3. Icha Richard 			 2005 D Hráč Sokol Mníšek
Oddíl stolního tenisu

Zdroj: TJ Úholičky
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Zápisky ze zahraniční redakce
Školní rok už je téměř u konce a s ním se blíží i konec mého pobytu ve Švédsku. V rámci Erasmu jsem si vybrala jako svůj
přechodný domov malebné přímořské město Kalmar, které se nachází na jihovýchodním pobřeží Švédska nedaleko ostrova
Öland. Je to nádherné historické město, které bylo ve středověku významným centrem pro celé Švédsko a dnes mu dominuje
renesanční zámek.
Pobyt v zahraničí mi vždycky přijde nesmírně obohacující,
ať už se jedná o krátkou cestu nebo o dlouhodobější pobyt.
Člověk se vždy mnohé naučí a má možnost podívat se na
věci z jiné perspektivy, a posléze to porovnat se zkušenostmi
ze své země. Rozdíly a inspirace se dají často najít i v těch
nejběžnějších věcech. Jedna z věcí, která mě na začátku
velmi překvapila, byla to, jak disciplinovaní jsou švédští
řidiči. Každý vám zastaví na přechodu, i když jste kolikrát
ještě dobrých 200 metrů od něj. Dále jsem netušila, že
švédská kultura kávy je tolik zakořeněná. Švédové milují
chodit na tzv. fika. Jedná se o společně trávený čas s kávou,
ale především s nějakým dortíkem. Švédové jsou na sladké
experti, nenarazila jsem ještě na jediný dezert, který mi by
nechutnal. Nejrozšířenějším je kanelbulle (tzv. skořicový suk

Köttbullar
•
•
•
•
•
•
•

500 g mletého masa
1 cibule
4 lžíce strouhanky
1 vejce
Trocha pepře a soli
Trocha čerstvého tymiánu
Olej či máslo na smažení

1. Rozehřejte troubu na 225 °C.
2. Nakrájejte cibuli nadrobno
a smíchejte ji s mletým masem,
strouhankou, vejcem a kořením.
3. Pořádně ručně promíchejte
a vytvarujte malé masové kuličky.
4. Rozehřejte olej či máslo
na pánvi a osmažte kuličky na
středním plameni, dokud nebudou
mít vytvořenou hnědou krustičku.
5. Na závěr dejte kuličky do trouby
na 15-20 minut.
6. Servírujte s bramborovou kaší,
hráškem a brusinkami.
7. Dobrou chuť!
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nebo šnek) nebo semla, který se těší i vlastnímu dni k oslavě.
Naopak, co mi vůbec nesedělo, je to, že místní milují lékořici
a najdete ji v podstatě ve všech balíčcích s bonbony, čemuž
absolutně nerozumím.
Co se týče Švédů jako takových, jsou to ve většině případů
introvertní a rezervovaní lidé, kteří na první pohled mohou
vypadat až chladně, nicméně opak je pravdou. Jakmile k nim
proniknete blíže, pochopíte, že jsou to velice přátelští, milí
a loajální lidé. Důkazem toho je moje Buddynka (v rámci
Buddy programu mně přidělená pomocnice), od které jsem
dokonce získala recept její babičky na pravé švédské masové
kuličky.
Lucie Dvořáková, redaktorka

www.obec-uholicky.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
9. 6.

Muzejní noc – prohlídky a workshopy, 16:00 – 22:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

11. 6.

TYP Rock – letní tancovačka U Šraněk, začátek v 19:00

Roztoky – U Šraněk

12. 6.

Pohádka ptačí od Karla Čapka – divadlo PUK, od 16:00

CVA – budova kina Velké
Přílepy

18. 6.

Den na řece – zahájení programu na náplavce ve 14:30

Náplavka u Vltavy –
Úholičky

18. 6.

6. Chýnovská traktoriáda – od 8:00

Libčice n. Vlt.

23. 6.

The Loser(s) – vystoupení nového cirkusu Losers Cirque Company, od 20:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

24. 6.

VOICES – koncert k výročí založení muzea, od 20:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

25. 6.

Den pro seniory – začátek ve 14:00

Nádvoří statku, Úholičky

25. 6.

Famílie – Divadlo Na Fidlovačce, od 20:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

25. 6.

TYP Rock – rocková zábava na hřišti od 20:00

Hřiště, Roztoky

28. 6.

Limonádový Joe – představení Divadla A. Dvořáka, Příbram, od 20:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

Čarovný svět vějířů – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

čtvrtek

sobota

neděle

sobota

sobota

čtvrtek

pátek

sobota

sobota

sobota

úterý

do

3. 7.

Angličtina na dálku
Holiday – Dovolená
book – zarezervovat					 luggage – zavazadlo
trip – výlet							 pack – balit
cruise – plavba						 departure gate – odletová brána
delay – zpoždění 					 boarding – nastupování
arrive – přijet, dorazit				 hire – vypůjčit si (pronajmout si)
check in – odbavení 				 sunbed – lehátko
check-in desk – odbavovací přepážka		
beach umbrella – slunečník
At the airport – na letišti
Can I have your ticket and passport, please? – Můžete mi dát vaši letenku a pas, prosím?
How many pieces of luggage do you want to check in? – Kolik kusů zavazadel chcete odbavit?
Did you pack your luggage yourself? – Balil/a jste si své zavazadlo sám/sama?
Boarding starts at 10 o‘clock. – Nastupování na palubu začíná v 10 hodin.
Go to the departure gate number 15. – Jděte k odletové bráně číslo 15.
Martina Dvořáková, redaktorka
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