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Setkání s důchodci
opět zrušeno
Slabce - Vinou nepříznivé epidemiologické situace se ani v letošním roce
nemohlo uskutečnit tradiční setkání
s důchodci, pořádané městysem. Malý
vánoční dárek bude během prosince
rozvezen seniorům přímo domů.

Rozsvícení vánočního
stromu ve Slabcích

Téměř 150 dětí přilákala dobrodružná vycházka Pohádkovým parkem ve
Slabcích, kterou uspořádali místní zahrádkáři a hasiči. Více o úspěšné akci
se dočtete na následující straně v příspěvku o činnosti zahrádkářů.

Z činnosti modřejovických hasičů
Modřejovice - Ani hasiči Modřejovice nezaháleli a v pátek 2. července se
zúčastnili okrskového cvičení v Kostelíku. V sobotu 10. července jsme pro spoluobčany připravili posezení na dvorečku s reprodukovanou hudbou a tradiční
grilování klobás a buřtů s účastí 61 lidí.
V sobotu 28. srpna jsme si udělali modřejovické cvičení s technikou a také
proškolení nových členů, následovala
členská schůze, kde jsme informovali
členy o akcích, které nás ještě čekají. V
sobotu 18. září jsme se vydali na zájezd
a navštívili v Broumech soukromý pivo-

var Matuška, kde jsme absolvovali exkurzi pivovarem a poté ochutnali i pivo.
Pivo chutnalo a dokonce jsme pár lahví
odvezli domů, také tričko nebo půllitr.
A protože k pivu je potřeba i něco dobrého, tak restaurace Na Svaté nabídla
výběr ze zvěřiny, vepřového, kuřecího,
prostě každému dle chuti. Přivítala nás
útulná restaurace se salonkem, ochotná obsluha a výborně připravené jídlo.
Tímto bychom rádi všem poděkovali
za pomoc a podporu a doufáme, že se
s vámi potkáme dalších našich akcích.
D. Zusková

Městys Slabce přeje všem svým občanům,
rodákům a přiznivcům příjemně strávený adventní
a vánoční čas a vše nejlepší, především hodně zdraví
do nového roku 2022

Slabce - Zveme všechny ve čtvrtek
2. prosince v 15.30 hodin na rozsvícení
vánočního stromku ve Slabcích. V doprovodném programu vystoupí děti ze
Základní školy a mateřské školy Slabce
s pásmem písní, básniček a divadelním
představením. Připraveno bude také
malé občerstvení a něco teplého na zahřátí. Vzhledem k probíhající pandemii
nemoci covid upozorňujeme, že konání
akce bude závislé na aktuální epidemické situaci a nařízených opatřeních.

Co se dělo a bude
dít v kulturním domě
Slabce - I kulturní dům začal být
zase činný, proběhly zde schůze zahrádkářů, květinová výstava zahrádkářů, své
zázemí poskytl při Pohádkovém parku,
proběhly dvě diskotéky a připravujeme
Vánoční kulturák, naháňky myslivců,
17.prosince maturitní ples SOU Písky a
na příští rok plesy:
8. ledna - myslivecký (Slabce)
15. ledna - hasičský (Slabce)
19. února - zahrádkářský
19. března - sportovní

26. března - dětský karneval (pokud
už bude povoleno dětem tancovat)
Děkujeme za podporu návštěvníkům
a těšíme se na vás při našich akcích.
D. Zusková

Ohlédnutí za akcemi zahrádkářů - výstava a pohádky
Slabce - Dne 14. srpna proběhla v
Kulturním domě další květinová výstava
a konečně se vracíme do doby, kdy se
lidé nebáli přijít. Letos jsme přichystali krásné i když jedovaté durmany (andělské trumpety) ve všech velikostech
i barvách a další liánovité rostliny od
Dany Kohoutové. Své místo mají orchidee a citrusové rostliny p. Spalové z
Modřejovic. A další květena od našich
členů Martiny Cílkové ze Svinařova,
Evy Píchové ze Slabec a Dáši Šimáčkové, Věry Novákové, Aleny Zázvorkové a
dalších. Zeleninou se pochlubil Ladislav
Kratochvíl a dominantou výstavy byly
vyřezávané doplňky motorovou pilou.
Své pěstitelské úspěchy přišel představit Ing. Pazdera a jeho masožravé
rostliny. Nechyběl ani prodejce p. Lípa
ze zahradnictví v Novém Strašecí. O
doprovodný prodej se postarala Mili Rohlová s pačvorkem, Vlasta Uhrová, Katka Uhrová, Česká včela s medovinou,
ale bohužel chybělo pečivo z pekárny
V Brance. Protože chyběla k výstavě
muzika, postavili jsme ve spolupráci s
Davidem Štillerem stan, kde zajišťoval
občerstvení a vyhrávala country skupina Horizont, ale bohužel festival je
festival, a tak i když kapela hrála velmi
dobře, návštěvníků bylo málo. Celkem
si výstavu prohlédlo 150 návštěvníků a
my chceme všem, kteří zapůjčili květiny,
i těm, kteří nás přišli podpořit, poděkovat. Poděkování patří i Katce Uhrové,
majitelce autodopravy z Pavlíkova, za
svoz a rozvoz květin.
Daší úspěšnou sobotou bylo 4. září a
Pohádkový park. Akci, kterou jsme pořádali se slabeckými hasiči a jsme tomu
rádi. Nápad je jen nápad, ale realizace
potřebuje i ruce a zde zodpovědně říkám klobouk dolů. Ano, klobouk dolů
před mladými hasiči a jejich protějšky,
kteří se vrhli do přípravy atrakcí a vznikl pohádkový drak a také věčně hladový klaun, doplněk parku mochomůrky
(větší než děti). Zásluha patří i rodině
Mužíkově, která nám věnovala zázemí,
kde se shromažďovaly dobroty pro děti
od sponzorů, jednotlivé masky, porady a
nakonec i dopravu na rozvoz plakátů i
na rozvoz stolů i žídlí po parku. Finance
měli pod kontrolou P. Hlaváčková a M.
Holý a jejich pomocníci M. Farkašová a
L. Mužíková. Poděkování patří Městysu
Slabce, Jednotě Rakovník, firmě Agra
Řisuty STOPRObek Krupá u Rakovníka
a dalším nejmenovaným sponzorům.
Ještě jedno poděkování patří Davidu
Štillerovi za občerstvení a Tádovi za
jeho muziku po celé odpoledne a Katce
Uhrové za malování na obličej.
Pohádkový park začal ve 14 hodin u
kulturního domu na startu, ale už po půl
druhé se tvořila fronta, a tak čarodějnice Dáša Zusková zahájila akci vydáváním soutěžních lístků. Na prvním stano-

V pohádkovém parku nechyběly ani vodnice

Děti čekalo celkem 14 stanovišť
višti se objevila selka Věra Nováková ze
Slabec a za namalovaný obrázek rozdávala za odměnu koláček. Druhé stanoviště obsadil drak, kterého obsluhoval
Martin Holý a chránil princeznu Ivanu
Schejbalovou. Na zámku rozdávala hádanky Michaela Gebhartová se starší
sestrou Alenou Zázvorkovou, stanoviště číslo 3. V parku se usídlil myslivec Adam Hlaváček na stanovišti čtyři
se střílelo na divoké prase. Na dalším
stanovišti č. 5 byly čarodějnice Eva Píchová a Katka Dražková a zde děti zápasily s koštetem. Další stanoviště č. 6
obsluhovali ohnivé ženy Hana Míková a
Božena Šlaichová a ve svých sklenicích
ukrývaly své poklady, číslo sedm měly
čertice Pavlína Fenclová a Dáša Šimáč-

ková a skákání v pytli, stanoviště 8, bylo
celé zelené, vodnice Pavlína Hlaváčková a Lucie Mužíková nechaly děti lovit
rybičky. Deváté stanoviště měl BOBEK
Zdenička Volfová a BOB Marcela Miksová. Učily děti rovnováze s míčem, na
desítce Lucka Kolbeková a Blanka Burianová v rolích princů prověřily paměť,
a už je tu jedenácka a pavouk František
Kunc s pavučinovou prolézačkou, na
dvanáctém piráti Jakub Schejbal a Věra
Nováková, Plzeň schovávali poklady, třinácté bylo šťastné číslo s Červenou Karkulkou Michaelou Farkašovou a medvědem Zuzkou Kolbekovou a k tomu
hladový klaun. A už se moje vyprávění
blíží ke konci, protože 14 měla kominice Alena Mužíková se štěstíčkem. Na
konci odevzdávaly děti soutěžní lístky a
obdržely pytlík plný sladkostí a už bylo
na čase zajít na občerstvení. Tak nevím,
zda byly více utahané děti ze soutěží
anebo rodiče z dvoukilometrové vycházky, v každém případě hezké počasí, 137
soutěžících dětí a 123 rodičů je bilance
této akce. Nezapomněli jsme zajistit i
zdravotníky (K.Dražkovou, M. Gebhartovou) a organizačního spojence K. Mužíka ml. Na závěr si dovolím jednu větu
a to, že lze spojit mládí a zkušenost, a
když starší dokáží upustit od svých nároků na mladé a mladí dokáží tolerovat
stáří, dají se dělat společné akce. Doufám, že příští rok, první sobotu v září
zase ahoj. D. Zusková

Svaz žen ve Slabcích
Slabce - V sobotu 30. října 2021 se
po dlouhé době uskutečnila akce pod
taktovkou Svazu žen Slabce.
Na lampionový průvod přišlo několik desítek dětí se svými rodiči a zářícími lampiony, většina dítek měla také
zábavné nebo strašidelné masky. Společně jsme prošli cestu zámeckým parkem, která byla lemována svíčkami a na
které na děti čekalo sbírání zatoulaných
dýní a duchů. Cílem cesty bylo hřiště,
kde na všechny čekalo ohnivé taneční
vystoupení skupiny Sharie Bellydance.
Po vystoupení tanečnic byl na zahřátí připraven oheň a opékání buřtů, a
také dětský punč a svařák pro dospělé.
Myslíme si, že se akce velmi vydařila, a
to i díky velkému přispění TJ Slabce a
jmenovitě děkujeme tanečnicím Sharie
Bellydance Marušky Goszlerové, Evě
Levové, Luďovi Čihákovi a Pepovi Šváchovi.
Pokud to aktuální situace umožní,
chtěly bychom 4. 12. 2021 uspořádat
mikulášskou nadílku, o které vás budeme včas informovat na plakátech a sociálních sítích.
Děkujeme za přízeň v této zvláštní
době a do dalšího roku si všichni přejme
hlavně zdraví a spokojenost. Těšíme na
viděnou!
Členky ČSŽ Slabce

Tip na vánoční dárek:
Nová kniha pověstí
Pověsti města Rakovníka jsou námětem nové knihy slabeckého rodáka
a úspěšného vlastivědného publicisty
Romana Hartla, která vyšla právě v
těchto dnech. Téměř třísetstránková
kniha plná rakovnických tajemství je k
dostání v městském informačním centru na Husově náměstí v Rakovníku
(vedle průchodu do uličky V Brance,
naproti poště). Těšit se můžete nejenom
na rakovnické pověsti (o původu města, o původu zvonu Žebráku, pověsti o
hradě Hlavačově, o Kamenné panně, o
kostelíku svatého Jiljí nebo o záhadném
Kokrdově), ale také na vyprávění o tom,
jak pověsti vznikaly, o jejich kořenech a
překvapujících historických souvislostech, ale také o historii míst a staveb,
s nimiž se pověsti pojí, nebo o osudech
sběratelů rakovnických pověstí. V knize
najdete vedle pověstí i záhadné a tajemné příběhy, které se opravdu staly, například vyprávění o podvodu s obrazem
Rakovnické madony, který začátkem třicátých let minulého století vzrušil celé
Československo. Kniha, která nesmí
chybět v knihovničce žádného milovníka regionální historie a vlastivědy, je v
prodeji za 290 korun.

Advent s rousínovským sdružením
Rousínov - Na závěr letošního roku
chystá Občanské sdružení Rousínov tři
oblíbené akce. V sobotu 27. listopadu,
tedy den před 1. adventní nedělí, plánujeme cca od 13 hodin v sále Rouspůdky
společné vinutí adventních věnců a vánočních výzdob do interiéru i exteriéru.
Jako obvykle bude na místě chvojí i široký sortiment nejrůznějších komponentů, které jsou k výrobě ozdob nutné, a
to za maloobchodní ceny.
V sobotu 27. listopadu od 17.30 hodin se bude rozsvěcet vánoční strom
nad rybníkem. Krátce zde zahraje a
zazpívá Michal Beneš (zpěvák z exka-

pely Falešná ozvěna). Poprvé bude také
osvětlený betlém u kostela.
V pátek 17. prosince od 18 hodin se
uskuteční vánoční koncert v rousínovském kostele Narození Panny Marie.
Po dlouhých letech zde zase vystoupí
Křivoklátští Hudci. V předsíňce kostela
přivítá návštěvníky výstavka domácích
betlémů a uvnitř slavnostní výzdoba.
Pro zahřátí bude k dispozici horký čaj,
pro dospělé s rumem.
Věříme, že se navzdory covidu budeme moct sejít a předvánoční chvíle strávíme společně. Všechny srdečně zveme!
Lída Faflíková

Vzpomínka na Václava Lisnera
Čtrnáctého listopadu před 110 lety
se ve Slabcích čp. 48 (dnes již zbořený hostinec Oul, který stál pod
nynějším čp. 73) narodil řezník
a hostinský Václav Lisner, který se v
roce 1944 stal obětí nacistického teroru v okupovaných Čehách (historii jeho rodu podrobně vylíčil Josef
Holý ve zpravodaji č. 1/2019).
V pondělí čtrnáctého února 1944 si
Karel Rameš poznamenal do svého tajného deníku, který si vedl během svého věznění v policejní věznici gestapa
v Praze na Pankráci a který později, po
skončení války, uveřejnil v knize s názvem Žaluji: „Dnes se popravovalo. Pro
bedny přijel nákladní vůz pod plachtou
a ještě ten malý pohřební.“ Následující
den pak k předchozímu zápisu připojil
poznámku: „Dva muži a jedna žena byli
včera zavražděni. Mezi popravenými
byl Václav Lisner - sabotáže.“
Zprávu o popravě třiatřicetiletého
řezníka a hostinského ze Slabec přinesly následující den všechny protektorátní noviny na titulní straně. I když
zpráva uváděla chybné datum narození
a nesprávně skloňovala název domovské
obce, na Lisnerově osudu už to nemohlo
nic změnit. Provozovatel rodinného hostince Reforma s řeznictví ve Slabcích a
otec tří dětí byl po smrti. Stal se jedním z
více než tisícovky mužů a žen, které nacisté v letech 1943 až 1945 popravili gilotinou v obávané pankrácké sekyrárně.
Zvláštní německý soud v Praze poslal Lisnera na popraviště za poškození
protektorátního hospodářství, potažmo
za podkopávání celého nacistického válečného úsilí. Lisnerovým proviněním
podle nacistických zákonů bylo, že vědomě použil falešné potravinové lístky,
které spojenecká letadla shodila v okolí
Slabec koncem ledna 1944. Potravinové
lístky sloužily v době válečné nouze k
regulaci nákupu potravin (a dalšího základního zboží) v maloobchodu. Množství potravin se úředně určovalo na
základě věku, náročnosti povolání atd.
Například týdenní příděl masa se na začátku války pohyboval od 500 gramů do
1200 gramů na osobu. Falešné potravi-

nové lístky, stejně jako falešné peníze,
používaly obě válčící strany jako zbraň
k rozkolísání nepřátelské ekonomiky a
zásobování.
Za padělané potravinové lístky se
Lisner pokusil nakoupit v Praze prostřednictvím své švagrové dvacet kilogramů salámů. Pražský lahůdkář, u
něhož švagrová salámy koupila, ale v
předložených lístcích dodatečně odhalil
falzifikáty a přiměl Lisnerovu švagrovou, aby salámy buď přinesla nazpátek
nebo předložila pravé lístky. Lahůdkář
dostal salámy zpátky, ale nacistická
tajná policie gestapo se o existenci padělků přesto dozvěděla a Lisnera i jeho
švagrovou 1. února zatkla. Když četník
ze Slabec odvážel Lisnera na služebnu
gestapa v Kladně, poskytl mu příležitost
z vozu uprchnout. Ale Lisner ji nevyužil.
Ze Slabec odjížděl s vírou, že mu nic
strašného nehrozí, že nejspíše dostane
jen pokutu za hospodářský přestupek.
Koneckonců za použití padělaných přídělových lístků ještě nikdo na popravišti
neskončil.
O dvanáct dnů později však zvláštní
soud u Zemského německého soudu v
Praze vynesl drastický ortel - odsoudil
Lisnera za sabotáž k trestu smrti a ztrátě veškerého majetku, jeho švagrovou
pak ke čtyřem měsícům žaláře.
V odůvodnění rozsudku stálo, že použitím falešných potravinových lístků se
Václav Lisner vědomě „chopil zbraně“,
kterou mu podali nepřátelé Velkoněmecké říše k poškození „nerušeného
zásobování obyvatelstva, na kterém závisí úspěch této války“ a proto má být
„považován za nepřítele a zničen“.
Pro zvýšení odstrašujícího účinku
opakovaly protektorátní noviny sdělení
o Lisnerově popravě ještě i 16. února.
Zpráva informovala o „právoplatném
rozsudku“, ve skutečnosti však smrt hostinského a řezníka ze Slabec, který kvůli
32 kusům salámu skončil pod gilotinou,
byla jen další surovou a nesmyslnou
vraždou, spáchanou zločineckou organizací s hákovým křížem ve znaku.
Roman Hartl (s využitím podkladů
Josefa Holého a dalších pramenů)

Dobře utajená country
Slabce - Již druhým rokem se tradičně každou druhou sobotu v srpnu nerozezněly na zámecké louce folk & country tóny. Příčinou byl a
je covid, který nás všechny ohrožuje i v současné
době. Bylo mi, a celému pořadatelskému týmu,
velice líto, že jsme již v roce 2019 nemohli společně oslavit pětadvacáté narozeniny.
Chtěl bych Vás informovat, že již v tomto čase
připravujeme dramaturgii na příští rok. Musíme
věřit a doufat, že se situace zlepší, vše se v dobré
obrátí a že již všichni budeme vůči tomuto nebezpečnému viru ochráněni (naočkováni) a příští
rok všichni společně důstojně oslavíme XXV. výročí našeho festivalu v příštím roce 2022.
Přejeme vám vše dobré, hlavně zdraví, a těšíme na shledanou na louce ve Slabcích.
S pozdravem „Ahoj“ prezident
festivalu Vladimír Škrlant
a tým pořadatelů

Zpověď smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (9)
Ing. Filip Celba
Ale nyní k dalším stavebním akcím.
Centrem obce (od roku 2007 městyse) Slabce je barokní zámek z roku 1735 se zámeckým
parkem. Tento objekt je společně zapsán pod
názvem „Zámecký areál Slabce“ jako nemovitá
kulturní památka v seznamu těchto památek na
Ministerstvu kultury ČR. To mělo svoje výhody i
nevýhody.
Výhody byly v tom, že v objektu byly postupně
od roku 1945 umístěny čtyři ordinace lékařů (obvodní lékař, zubař, dětský a ženský a samostatný
ženský lékař), středisková knihovna, obřadní síň
s matrikou, zpočátku zde až do roku 1985 byla
také obvodní úřadovna SNB Slabce, poštovní
úřad a autobusová čekárna. Navíc zde byl jeden
byt. V čekárně zámku za hlavním vchodem do
objektu byly a doposud jsou autobusové zastávky
z Rakovníka a okolních obcí, čímž se vlastně obec
stala spádovou a byl jí přiznán titul městyse.
Nevýhody byly naopak v neustálém zajišťování
finančních prostředků na opravu objektu a úpravu slabeckém zámeckého parku. I to se však nakonec podařilo.
Městys však musel mít vodovod, čističku odpadní vod, celou devítiletou školu, matriku, lékaře, kulturní zázemí, dopravní spojení, poštu atd.
Nutno přiznat, že se nám to do roku 2010 až na
ČOV, která byla zkolaudována v roce 2016, podařilo vše zajistit a titul nám byl přiznán již v roce
2007. Krátce už se jenom zmíním o stavebních
akcích od roku 1978 do roku 1980. Tyto by se
daly shrnout do několika vět ve znění „příprava a
zahájení výstavby nové mateřské školy Slabce“.
Již toto samo by vydalo na samostanou brožurku,
často někdy humornou. Ale podařilo se a nová
MŠ byla zahájena slavnostním „kopnutím dne
20. 5. 1980“ a slavnostním „uvedením do provozu 16. 5. 1986.“
Ale o tom až zase někdy jindy.
Zpravodaj ÚM Slabce 5/2021. Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou
za dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422. Kontakt:
270 41 Slabce 28, telefon: 313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu 2021 slaví
1. listopadu

Dagmar Biňovcová, Slabce 24

60 let

8. listopadu

Petr Severa, Rousínov 79

70 let

10. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100

87 let

17. listopadu

Marie Fišerová, Rousínov 3

83 let

17. listopadu

Zdeňka Fejlková, Kostelík 30

83 let

27. listopadu

Karel Otradovec, Rousínov 27

70 let

29. listopadu

Martina Spalová, Slabce 141

55 let

Životní výročí v prosinci 2021 slaví
3. prosince

Vladimír Fišer, Rousínov 3

60 let

3. prosince

Eva Píchová, Slabce 104

75 let

9. prosince

Miloš Šedivý, Slabce 76

60 let

21. prosince

Eva Gnothová, Slabce 37

80 let

28. prosince

Jiřina Kuncová, Slabce 101

83 let

28. prosince

Josef Froněk, Slabce 123

60 let

30. prosince

Ivana Vágnerová, Rousínov 30

60 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2022)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce prosince.

Narození
4. srpna

Julie Mouchová, Rousínov 89

Úmrtí
9. září

Růžena Kleknerová, Slabce 122

28. září

Bohuslav Kos, Svinařov 15

17. října

Josef Vaidiš, Slabce 80

Přihlášeni k trvalému pobytu
7. září

Václav Daneš, Rousínov 26

16. září

Eva Violetta Jaucourt s dětmi Dianou a Ladou
do Slabec 47

Svatby
4. 9., Skryje

Matěj Koudelka a Veronika Faltejsková,
oba Suchomasty

18. 9., hrad Krakovec
25. 9., Svinařov

Lukáš Brabec a Barbora Škodová, oba Hřivice
Jan Macák, Slaný, a Petra Vyskočilová, Svinařov

Další rozsáhlou akcí, do které
jsme se pustili v roce 1978 už pod
mojí taktovkou, byla rozsáhlá rekonstrukce slabeckého zámeckého
parku, založeného v roce 1735, která skončila až v roce 2003. Park je
součástí zámeckého areálu Slabce
a je chráněný Ministerstvem kultury jako kulturní památka. Od roku
1978, kdy byla založena Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko, byly
odborné práce na tomto parku konzultovány s touto organizací, která
dohlížela také na kvalitu provedených prací.
V roce 1978 nebyl park už po
několik desetiletí soustavně udržován, a tak se z původně anglického
parku stal zanedbaný lesní porost.
Volné trávníkové plochy postupně
zarostly křovinami a dřevinami.
Dřeviny tvořící kostru parku byly
v důsledku neprovádění pravidelné
údržby neustále omezovány v růstu, což mělo za následek odumírání

či deformaci některých význačných
stromů a stromových skupin. Za
pomoci CHKO Křivoklátsko (ředitel
Ing. Petr Štěpánek) jsme proto nechali vypracovat odbornou studii,
která respektovala kompozici přírodně-krajinářského parku při současném respektování podmínek využití parku pro kulturní a zdravotně
pomocné účely jeho návštěvníků.
Rekonstrukce parku byla prováděna podle následujících zásad:
asanační a zdravotní probírka porostů, odstranění náletových stromů a keřů a obnovení průhledů,
údržba travnatých ploch parku,
uvolnění soliterních a výběrových
stromů tvořících kostru parku.
V další části rekonstrukce šlo
o vytvoření odpovídajícího počtu
průhledů, úpravu vodních prvků a
parkových komunikací, zatravnění
uvolněných ploch, provedení nové,
druhově rozmanité výsadby keřů a
stromů. (Pokračování příště)

