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Mimořádné léto

Druhou srpnovou sobotu se ve Slabcích uskutečnil 16. ročník festivalu Dobře
utajená country. Hvězdná sestava účinkujících přilákala do zámeckého parku
1600 návštěvníků. Ohlasy na www.country-slabce.cz. Foto: Lenka Pelcová

Děti uvítala vylepšená mateřinka
Rekonstrukce umožnila zvýšení kapacity školky. Základní škola má letos 77 žáků.
n Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce
Slabce - 1. září – pro někoho velmi významný den, plný očekávání, těšení na první den ve škole a možná i něco
málo obav, jak to vše dopadne, pro někoho rutina, možná trochu nuda a trocha
zklamání z končících prázdnin.
I tak lze charakterizovat první školní
den v novém školním roce na naší škole z pohledu těch nejmladších a nejstarších žáků.
Naší základní školu bude v letošním
roce navštěvovat 77 žáků prvního a druhého stupně školy. Velkou pozornost
upoutají jistě nové tváře v prvním ročníku, kde očekáváme 7 žáků. Do nově zrekonstruované mateřské školy nastoupí
28 dětí, což je nejvyšší možný počet z
hlediska kapacity a organizačních předpisů. Z tohoto pohledu se úspěšně proběhlá rekonstrukce jeví jako prozíravý,
a i co se budoucnosti týče, velmi chvályhodný počin od našeho zřizovatele. Zde

je na místě poděkovat vedení Městyse
Slabce, stavební firmě Heller a všem
ostatním zúčastněným za hladký průběh
rekonstrukce, veškeré úsilí, snahu a odpovědný přístup.
Na příval strávníků je připravena
i naše školní jídelna, která stejně jako
v letech minulých, tak i v letošním roce
očekává úplné naplnění své kapacity, jak
ze strany školky, školy a ostatních strávníků. Důležitou informací se jeví zachování cen vydávaných jídel ve stejné výši
jako na konci školního roku.
Vzhledem k častým dotazům ze stran
rodičovské veřejnosti si dovolím touto cestou předložit organizaci letošního
školního roku.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začalo ve všech
základních školách, středních školách,
ZUŠ a konzervatořích 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 29. června 2012.

Stránka věnovaná kultuře
v jednom ze srpnových čísel regionálního týdeníku Raport patřila téměř celá kulturním událostem v městysi Slabce. Bylo
to výmluvné. Letošní prázdniny
v městysi Slabce byly totiž množstvím uspořádaných kulturních a
společenských akcí výjimečné.
Šestnáctý ročník festivalu Dobře utajená country s programem
nabitým hvězdami tuzemského
country-folkového nebe opět potvrdil pověst jednoho z nejlepších festivalů svého druhu u nás a přilákal
rekordních 1600 návštěvníků, a to
nejen z Česka, ale i z ciziny. Vysokou návštěvností se mohl pochlubit
i 3. ročník festivalu Skotsko v Kostelíku a své početné publikum si
našly i další akce – 13. ročník týdne
výtvarných kurzů, hudby a divadla
ROUS v Rousínově, druhý Burianův Rousínov, sedmá Výstava květin slabeckých zahrádkářů, tradiční
Posezení pod kaštany v Modřejovicích, Posezení pod lípou ve Svinařově nebo výstava Slabecko očima
amatérských fotografů na zámku
ve Slabcích. Všechny tyto akce navštívilo úhrnem několik tisíc lidí.
Na tomto místě je důležité říct,
že tyto úspěšné akce nevznikly samy
od sebe, ale jsou výsledkem úsilí konkrétních lidí, občanských sdružení a
dalších společenských organizací.
Patří jim za to velké poděkování.
Prázdniny jsou za námi, ale kulturní dění v městysi Slabce neutichá. Další akce už se chystají a těší
se na vaši návštěvu.

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje je 31. 10. 2011.

Prodejní výstava květin
Slabce - V neděli 14. 8. skončila
již VII. prodejní výstava květin. Děkujeme všem za půjčení květin a Karlovi
Mužíkovi ze Slabec za zapůjčení „historických řemeslných doplňků“, např.
čističky zrna, máselnice apod. Všem
členům za jejich práci při přípravě výstavy, nečlenům za pomoc při svážení a
odvozu květin. Bez všech těchto lidí by
výstava byla jen nápad. Dík patří také
prodejcům, kteří dotvářejí atmosféru
prodejní výstavy. Výstavu navštívilo 481
lidí a 350 hlasovalo v soutěži Rozkvetlé
okno Balkánu. U odborné poroty zvítězilo okno p. Kodetové Jaroslavy ze Slabec, druhé bylo okno Junové Pavlíny z
Hracholusk a třetí Ransdorfové Anny,
též z Hracholusk. Návštěvníci hlasovali
takto: první Krobová Květa ze Hvozdu,
druhá Kodetová Jaroslava ze Slabec, třetí Zuska Radomír z Modřejovic. V roce
2012 bude soutěž pozměněna a hlasovat budou pouze návštěvníci a přihlásit
se mohou i nečlenové, foto nebude jen
oken, ale i balkonu, celého domu, zákoutí apod. Odměna bude čekat na 1. až 5.
místo. Poděkování patří Městysi Slabce
a Marii Chvostové za sponzorský dar do
soutěže. První místo – sloupovitá jabloň
(Městys Slabce), druhé místo – dárkový
balíček (p. Chvostová), třetí místo – luxusní bonboniera (zahrádkáři), masožravou rostlinu dostal každý výherce od
ing. Pazdery, ředitele Botanické zahrady
v Rakovníku, sáček s levandulovým mýdlem od Jana Radvana. Ve dnech 26. a
27. 11. vás zveme na II. vánoční prodejní výstavu. (D. Zusková)

Kulturní dům Slabce
Slabce - První pololetí v KD Slabce lze hodnotit jako úspěšné. Od začátku roku se konalo 6 plesů, 1 dětský karneval a 1 country bál. Maty a Máchal
připravili 8 diskoték, zahrádkáři měli v
KD výroční členskou schůzi a prodávali
květiny k jarní výsadbě. Uskutečnila se
soukromá oslava narozenin, likvidovala
se promítací místnost a vzniklo hezké
posezení na balkoně. Místnost se rozšířila a rázem je prostor pro 50 lidí a více,
posedět můžete přijít od pátku do neděle od 17 hodin. (D. Zusková)

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - Sobota 9. července,
krásné počasí, stan na návsi, židle, stoly a vůně občerstvení. Tak takové bylo
letošní posezení pod kaštany, které připravil SDH Modřejovice pro všechny
občany z místa i okolí. K tanci a poslechu vyhrávala kapela p. Vrábíka z Kněževsi, občerstvení Maty a Máchal a
účast okolo 100 lidí. (D. Zusková)

Rousínov uctil Krále pěvců
Druhý ročník slavnosti k poctě tenoristy Karla Buriana nabídl poutavé zážitky.
Rousínov - „Ve srovnání s Karlem
Burianem jsem takhle malinký,“ prohlásil Luděk Vele, sólista opery Národního divadla v Praze, v jednom z nejdojemnějších momentů letošního Burianova Rousínova, slavnosti k poctě Krále
pěvců, nejslavnějšího českého operního pěvce a rousínovského rodáka Karla Buriana. Konala se 6. srpna.
Luděk Vele, dvojnásobný držitel
prestižní ceny Thálie, vystoupil na slavnosti společně se svou dcerou, nadějnou sopranistkou Adélou Velovou. Slavnostní koncert Luďka Veleho a Adély
Velové sledoval zcela zaplněný rousínovský kostel a za svůj strhující výkon
se oba dočkali ovací ve stoje.
Občanskému sdružení Rousínov
a Vlastivědnému sboru Rakovnicka s
okolím se opět podařilo připravit báječné odpoledne, kterému letos navíc přálo i počasí. Nevšední laskavostí rodiny
Šindlerových, nynějších majitelů rodného domku Karla Buriana, mohli návštěvníci slavnosti opět nahlédnout i

dovnitř domku. Právě u Burianova rodného domu slavnost začala krátkou
vzpomínkou na Karla Buriana a položením kytice tří červených růží k jeho pamětní desce. Růže nevybrali pořadatelé
slavnosti náhodou. Připomněli tak Burianovu životní lásku Elsu Dingesovou.
Burianovu pozornost na sebe upoutala právě kyticí tří růží vhozenou během
Burianova vystoupení na jeviště nejslavnějšího Burianova působiště – královské dvorní opery v Drážďanech.
Především vztahu Karla Buriana a
Elsy Dingesové patřila třetí, závěrečná část slavnosti – vyprávění Romana Hartla nazvané Osudové ženy Karla Buriana. Napjaté ticho, které po celou dobu přednášky v publiku panovalo,
jasně potvrzovalo, o jak poutavé téma
se jedná. Rok trvající pátrání Romana
Hartla po osudech důležitých žen Burianova života vyústilo v napínavé vyprávění, které zcela dostálo svému avizovanému podtitulu - Neuvěřitelný příběh o lásce a smrti.

Rekordní Skotsko v Kostelíku
Sedmihodinový program na návsi navštívilo přes 450 lidí.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - V sobotu 16. 7. jsme se
probudili do krásného slunečného dne,
který nám věštil dobré podmínky a hodně diváků na 3. benefičním koncertu
Skotsko v Kostelíku. Přesně ve 14.00 to
vypuklo. Už při zahájení programu bylo
jasné, že překonáme všechny návštěvnické rekordy.
Kromě hudebních kapel jsme letos
do Kostelíka pozvali také Divadelní spolek Tyl z Rakovníka. Předvedl loutkovou pohádku na motivy Ostrova pokladů, která si získala srdce nejen nejmenších diváků.
Po loutkách se na návsi střídaly postupně až do večera čtyři pozvané kapely. Při prvním vystoupení skotských
dudáků z 1st Czech Pipes and Drums už
byla náves úplně plná a nadšeně aplaudovala jak umění dudáků, tak i virtuozitě bubenic. Vedro sice nepomáhalo
správnému ladění dud, ale i přesto první i všechny další dudácké sety každého nadchly.
Po dudácích se rychle připravilo
podium pro vystoupení Dick O´Brass.
Skotské dudy a bubny vystřídal keltský rock s krásnými houslemi a vokály.
Diváci nadšeně podupávali do rytmu a

první odvážlivci se již pouštěli do tanečních variací na návsi. Než se po vystoupení Dick O´Brass připravilo podium
pro Hradní duo, proběhly na návsi dvě
kola soutěže v tradiční skotské zábavě –
přetahování lanem. Vítězné družstvo si
odneslo lákavou skotskou brandy.
Druhou polovinu koncertu otevřelo Hradní duo. Jejich více folkové pojetí koncertu s krásnými houslemi,
violoncellem a nezaměnitelným vokálním přednesem frontmana kapely Milana Zimmermana opět všechny nadchlo.
Jako poslední do začínajícího soumraku
vstoupili Vintage Wine, předvedli krásný dravý rock. Při jejich vystoupení se
zcela spontánně začalo tančit a radovat
se z koncertu a z celého krásného dne.
Po setmění celý 7hodinový koncert
skončil a skupiny nadšených diváků spolu s účinkujícími se ještě společně pobavili u stánků s nalévanou whisky i u harmoniky, která preludovala nejen skotské, ale i české lidové nebo zlidovělé písničky. Celkem jsme na koncertu napočítali 457 spokojených diváků, účinkující
byli nadšeni z příjemné atmosféry v Kostelíku a také velmi dobrého občerstvení.
Velké poděkování patří hasičům z SDH
Modřejovice, kteří se postarali o vzornou pořadatelskou službu. Hasiči z Kostelíka jako obvykle chyběli.

Svátek oslavte na zámku Slabce
Ve středu 28. 9. vás čeká tajuplná procházka parkem i čtení z pamětí Mikuláše Karlacha.
Slabce - Jméno probošta vyšehradské kapituly Mikuláše Karlacha je známé
především v souvislosti se zásadním podílem této mimořádné duchovní osobnosti
na založení národní hrobky Slavín a přestavbou vyšehradského kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla.
Výrazné stopy však Karlach zanechal
i ve Slabcích, kde byl jedenáct let farářem
(1860-1871). Jeho zásluhy o rozkvět obce
byly natolik výrazné, že byl dokonce jmenován prvním čestným občanem Slabec.
Do zdejší historie se zapsal mimo jiné
vybudováním kaplí ve Slabcích a Kostelíku,
založením školy v Hřebečníkách, výstavbou silnice Rakovník-Slabce. Málo se ví, že
jeho přičiněním se Rakovnicko stalo na několik let domovem básníka J. Vrchlického.
Letos uplyne 180. let od narození a
110. let od úmrtí Mikuláše Karlacha a 140
let od vysvěcení obnovené kaple v Kostelíku. Tato významná výročí připomene ve

státní svátek 28. září předčítání Karlachových vzpomínek na Slabce, a to od 17 hodin v zrekonstruovaných prostorách ve 2.
patře zámku ve Slabcích.
Kromě pořadu Mikuláš Karlach: Mé
vzpomínky na Slabce se 28. 9. uskuteční
na zámku ještě dvě další akce.
Od 13 h to bude komentovaná vycházka za tajemstvími zámeckého parku, při
které se dozvíte mimo jiné, kam se v parku chodilo do Lurd, jaké překvapení skrývá croÿský smrk, ve kterém rybníku se
utopila zámecká pradlena nebo kam vedou zazděné dveře v portálu. Tajuplná vycházka začíná ve 13 hodin před zámkem.
Na procházku naváže od 14 do 17 hodin v zrekonstruovaných prostorách ve 2.
patře zámku výstava obrazových dokumentů a fotografií mapujících tři století
slabeckého zámeckého parku.
Více informací o akci Svátek na zámku
Slabce najdete na www.slabce.cz.

Akce OS Kostelík v létě 2011
Na vyhlídku na Vrškách umístilo sdružení panoramatickou fotografii s popisem.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík – Kromě koncertu Skotsko v
Kostelíku (píšeme o něm v jiném článku)
se v Kostelíku společensky velmi žije i při
dalších akcích. Ještě před začátkem prázdnin jsme uspořádali v kapli sv. Máří Magdaleny povídání o současnosti a budoucnosti CHKO Křivoklátsko a odpoledne
jsme zašli s pracovníky správy CHKO na
nepřístupná, ale velmi krásná místa. V červenci jsme také otevřeli naši letní knihovnu v kapli a podařilo se nám shromáždit již
více než 400 zajímavých knížek pro všechny čtenáře od dětských knížek přes detektivky, knížky o přírodě nebo třeba kuchařky a příručky pro kutily. Vše je roztříděno
v policích a snadno k nalezení. Knihovna je
přes léto otevřena vždy v sobotu od 15:00
do 16:00 a podává se pro zájemce i káva.
Na přelomu léta jsme uspořádali slavný turnaj v pétanque. Bohužel jsme vybrali
termín, kdy celý den lilo jako z konve. Přesto se nás sešlo na návsi 8 hráčů, ale místo
hry jsme pouze probrali novinky a ochutnali pastis, původně určený pro vítěze.
V sobotu 13.8. jsme se opět sešli v kapli. Paní dr. Blažková z okresního muzea si
připravila vyprávění o zaniklých vsích v
okolí a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého nejen o Chlístovu, Lubech a Drasovicích, což jsou historická jména obcí, která kdysi existovala na katastru Kostelíka
(Drasovice u řeky), ale i o historii Sadlna
a dalších obcích na jižním Rakovnicku. Po

skončení povídání proběhla členská schůze našeho OS, která zvolila staronové vedení našeho OS (Petr Klaub, Milan Let, Radim Perlín) a schválila náš program na další rok. Již v průběhu schůze OS si všichni mohli prohlédnout krásné panoramatické foto celého údolí nad Berounkou z Vršek nad Kostelíkem. Díky Vráťovi Štýbrovi již všichni mohou usednout na lavičku a
nejen se kochat krásnými výhledy, ale se i
dozvědět, jak se jednotlivé vrchy a lokality jmenují. Panorama bude na Vrškách do
zimy a pak ho opět zjara budeme instalovat na stejné místo.
Na podzim připravujeme doplnění
dvou lip na místo starých a již vykácených
stromů na návsi. Na podzim také plánujeme rozšíření naší komunální kompostárny.
První dvě kóje se za necelé dva roky zcela
zaplnily a již brzy budeme moci nabídnout
velmi kvalitní humus. Abychom ale mohli složit listí z návsi i ze zahrad a nemuseli
vypalovat kola na trávníku, musíme kompostárnu rozšířit. Již v září připravíme další dvě kóje k volnému použití pro listí a další odpad ze zahrad.
Požádali jsme také různé nadační fondy o různé granty zaměřené na opravu
naší kaple sv. Máří Magdaleny a nyní s napětím čekáme, zda bude možné připravit projektovou dokumentaci a příští rok
zahájit výměnu napadených částí krovu,
opravu fasády v kapli a nové vymalování
kaple. Kaplička již to nutně potřebuje.
Více informací o akcích v Kostelíku se
můžete dozvědět na www.kostelik.cz.

Pozvánky
n Vernisáž. Fara Slabce o. s. vás zve na

zahájení výstavy „Pavlína Čepičková Šůsová a Ivan Šperling – Fotografie“, které se uskuteční v sobotu 10. 9. ve 14 h
ve výstavním sále v přízemí zámku ve
Slabcích. Výstavu můžete navštívit do
18. 9., a to v pá, so a ne od 14 do 18 h.

n Akce o. s. Fara Slabce. O. s. Fara Slabce
vás v září a říjnu zve na:

Září: • Titulatura šlechtických rodů
– přednáška PhDr. Petr Maška (Národní muzeum Praha), • Tenisový turnaj,
• I. podzimní výlet údolím Slabeckého
potoka • Pavlína Čepičková Šůsová
a Ivan Šperling – výstava fotografií
• Posvícenské koláče
Říjen: • Československé legie v Rusku
– přednáška Mgr. Tomáše Jakla (Vojenský historický ústav Praha), • Portréty – Vladimír Janek a Ladislav Čepička
(výstava fotografií), • Dušičky na faře a
na zámku – prodejní výstava

n Tenisový turnaj. O. s. Fara Slabce po-

řádá ve spolupráci s Městysem Slabce
17. a 18. září 2011 tenisový turnaj O pohár městyse Slabce. Soutěž jednotlivců
i dvojic. Hodnotné ceny. Startovné 100
Kč. Přihlášky do 15. září 2011 na faře.
Mail: lhota@iol.cz, telefon: 603 582 691.

n Mariánská pouť. V sobotu 10. 9. se v

Rousínově koná Mariánská pouť: od 11 h
loutková pohádka Ostrov pokladů, od 14 h
pouštění draků za hřbitovem. Poté sousedské posezení ve stodole u Faflíků.

Sport

Fotbal - IV. třída OP
Odehráno:
TJ Roztoky B - TJ Slabce 3:1
TJ Slabce - Sokol Mšec B 1:5
Sokol Lodenice - TJ Slabce 5:2
ČL Kolešovice B - TJ Slabce 1:1
NE 11. 9. 2011, 17 h
TJ Slabce - Baník Lubná
NE 18. 9. 2011, 10 h
FK Svojetín - TJ Slabce
NE 25. 9. 2011, 16.30 h
TJ Slabce - FC Hořesedly
NE 2. 10. 2011, 10 h
FK Kněževes B - TJ Slabce
NE 9. 10. 2011, 16 h
TJ Slabce - Sokol Petrohrad
NE 16. 10. 2011, 15.30 h
Slavoj Chrášťany - TJ Slabce
NE 23. 10. 2011, 15:30 h
TJ Slabce - FALCO Kounov
NE 30. 10. 2011, 14.30 h
FC PO Olešná B - TJ Slabce

Výročí

Společenská rubrika

Zpravodaj ve Slabcích
vychází už třicet let

Životní výročí v září slaví

n Ing. Filip Celba
V říjnu 2011 uplyne 30 let od
doby, kdy vyšlo 1. číslo obecních
novin ve Slabcích , tehdy pod jménem Zpravodaj MNV Slabce (místní národní výbor). Tehdy ještě
obce Slabce, Malé Slabce, Modřejovice, Kostelík, Svinařov, Rousínov, Nová Ves a Skupá nebyly
sloučeny a Zpravodaj MNV Slabce byl zpracováván jen pro Slabce.
Po sloučení obcí od 10. ledna 1980
bylo do Zpravodaje MNV Slabce
zapracováváno dění ve všech jejích částech a také byl do nich distribuován.
Po technické stránce byl Zpravodaj zpracováván ručně na cyklostylu. Příspěvky od organizací a
spolků (Tělovýchovné jednoty, Českého svazu požární ochrany, Myslivecké jednoty, Červeného kříže
atd.), pamětníků (V. Řezníček, B.
Krejza, J. Kratochvíl st., K. Rohla,
Fr. Krejčí a dalších místních občanů) shromažďoval a přepisoval na
cyklostylovou blánu tehdy uvolněný tajemník MNV Slabce Ing. Filip
Celba, se zpracováváním pomáhala matrikářka obce paní Olga Urbanová z Rousínova. Ve Zpravodaji pravidelně vycházely články
o plnění volebního programu obce
v části stavební, kulturní a organizační. Součástí byly výpisy z obecních kronik a kronik spolků, úřední informace a zajímavosti ze života obce. Zpravodaj začal vycházet pravidelně jednou po dvou měsících a postupně dosáhl nákladu 400 výtisků, ve kterém vychází dodnes. Zpravodaj byl zpracováván ručně přímo na obci s tím, že
jednotlivé výtisky sešívali na svých
pravidelných schůzích členové
kulturní komise obce (za všechny
jmenuji Vlastu Mužíkovou, Marii
Kopeckou a během těch třiceti let
mnoho dalších). Zpravodaj byl distribuován do každé části obce buď
do obchodů nebo k předem domluveným občanům, kteří list do jednotlivých částí roznesli. Takto vydávání listu fungovalo nepřetržitě
až do ledna 1990, kdy bylo na čtyři roky přerušeno. Šéfredaktorem
a osobou odpovědnou za obsah byl
stále Ing. Filip Celba, se zpracováním pomáhali nejvíce matrikářka Zdeňka Vyskočilová a Irena Jarošová i další pomocní pracovníci
obce (Jan Novák st. atp.).
Dokončení příště
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Vlasta Hubková, Modřejovice 65
Jan Hůlka, Slabce 104
Marie Schořová, Slabce 122
Jaroslav Novák, Slabce 78
Jiří Čermák, Slabce 65
Miroslav Razím, Slabce 132
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Životní výročí v říjnu slaví
7. října
17. října
21. října
24. října

Helena Benešová, Skupá 33
Jarmila Koutecká, Modřejovice 17
Jiřina Samašová, Slabce 73
Miluška Benešová, Slabce 64

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 10. 2011.

Úmrtí
1. července
2. července
5. července

Růžena Kratochvílová, Slabce 26
Miroslava Polanská, Svinařov 13
Václav Novák, Svinařov 10

Přihlášeni k trvalému pobytu
27. července
29. července
15. srpna

Vít Škaloud z Rakovníka do Slabec čp. 58
Tomáš Susekár z Mor. Budějovic do Slabec čp. 13
Růžena Cimpová z Prahy do Slabec č.evid. 45

Sňatky - park Slabce
2. července
3. srpna
6. srpna
12. srpna
20. srpna

Jindřich Špůr z Čelákovic a Jana Nosáľová z Rakovníka
Vladimír Kokeš a Pavla Čepičková, oba z Horš.Týna
Peter Šandrik z Michalovců a Alena Konopásková z Chlumu
Pavel Amler a Eva Cinková, oba z Rakovníka
Lukáš Korčák z Řeřich a Lenka Nováková ze Všetat

Sňatky - hrad Krakovec
26. srpna

Tomáš Matuščín a Petra Slížová, oba z Prahy

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční 12. listopadu 2011
Slabce 9.20-9.50, Modřejovice 10.00-10.30,
Kostelík 10.40-11.10, Rousínov 9.25-9.55,
Svinařov 10.05-10.25, Skupá 10.35-10.55
Odpad bude odvezen zdarma - zářivky, televizory,
lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné, ojeté pneumatiky
z osobních, nákladních aut a avie (bez disků, do velikosti 6,5x20)
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