
Fotbalová přípravka 
Nejmladší fotbalisté Slovanu Lochovice patří i v novém roce k těm nejaktivnějším. 

S přípravou na další sezónu začala fotbalová  přípravka již 9.ledna. Obecním Úřadem nám bylo umožněno 

využívat k trénování sál OÚ, kde trénujeme každou středu. Každý pátek ještě jezdíme trénovat do Hořovic do 

školní tělocvičny, kde jsou podmínky pro trénink lepší. Na tréninky dochází celkem 14 dětí ve věku od 5 do 10 let. 

Zatím jsme sehráli pouze jedno přípravné utkání se silným mužstvem SK Hořovicko ročník 2002 a 2003. I přes 

vysokou porážku to byla pro děti velká zkušenost a co mě překvapilo, nebyly děti  porážkou nijak otráveny a braly 

zápas pozitivně. 

Soutěž přípravky začíná 6.dubna 2013 turnajem v Lochovicích od 9.00 hod. Turnaje se zúčastní mužstva 

Sp.Žebrák, SK Hostomice, SK Hořovicko, SK Rpety. 

Zveme všechny rodiče dětí  a ostatní fanoušky kopané ať přijdou podpořit  naše nejmenší fotbalisty.  

                           

                                                                                                                                     trenér:  R. Hrubý 

 

 

Stolní tenisti – zprávička z „malého sportu“ 
V neděli 10.2.2013 se uskutečnil na sále OÚ Lochovice 5. BODOVACÍ TURNAJ  mládeže okresu Beroun ve 

stolním tenisu pro sezonu 2012/2013. Celkem se turnaje zúčastnilo 41 závodníků z toho 40 chlapců a 1 dívka.  

Z výsledků je patrné, že naši pochvalu si zaslouží v kategorii starších žáků Tomáš Janeček, který skončil na 

pěkném čtvrtém místě a dále v kategorii dorostenců Hynek Bláha, který se umístil na výborném 2. místě a dále 

v této kategorii čtvrtý Nikolas Čonka.  

Slušná účast, především v kategorii mladších žáků. Jsme rádi, že jsme mohli tento prestižní turnaj hostit a po 

skončení sezóny chystáme pro mladší žáky další samostatný turnaj opět v Lochovicích.  

                                        Za stolní tenis SLOVAN Lochovice Pavel Cipra, st. 

 

 

 

 

Obec Lochovice pořádá ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

sobota 18.5.2013 v 7.40 – 8.30 hod u novinového stánku  

 

sbíráme: - znečištěné obaly od barev,olejů apod. 

- zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články- monočlánky 

- pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad                                  

- vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky     

 

Elektrozařízení je odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní 

výrobky 
 

 

 

 
LOCHOVICKÉ LISTY (také na www.obec-lochovice.cz), vydává OÚ Lochovice, registrace Ministerstva kultury ČR pod 

číslem E 10233 
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číslo 1 – březen 2013 

ZZpprraavvooddaajj  oobbccee  LLoocchhoovviiccee  
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
       

 

Přejeme veselé prožití velikonočních svátků 

 

 a bohatou pomlázku v r. 2013 
 

 

 

 
 

 

http://www.obec-lochovice.cz/


POZVÁNKA  
 

v sobotu 8.6.2013 proběhne  
 

OSLAVA 
 

110. výročí lochovické školy 
125 let lochovických hasičů 

695 let od založení obce  
 

PROGRAM oslav v rámci celé obce: 
 

- od 9 hod v prostorách školy a zámku Akademie dětí ZŠ  
  (ukázky práce dětí ZŠ a MŠ –  představení, zpívání ,přednes aj.) 
- odpoledne DEN DĚTÍ - program pro děti na hřišti TJ SLOVAN 
- po celý den výstava historických fotografií v prostorách školy 
- po celý den otevřená škola, nová hasičská zbrojnice, ČOV 
- v průběhu dne proběhne vystoupení lochovické hudební skupiny 
  VAVA BAND  

PROGRAM bude upřesněn a zveřejněn v průběhu května 2013 
 

Srdečně zveme všechny občany Lochovic i 
okolních obcí, rodiče, děti, bývalé žáky a 

zaměstnance školy! 
         

Prosba k občanům 
V souvislosti se výše zmíněnou oslavou chceme touto cestou vyzvat naše spoluobčany, kteří mají jakékoliv 

historické fotografie, které se vážou k obci Lochovice, o jejich zapůjčení na tuto výstavu. Fotografie okopírujeme 

a vrátíme, vystavíme pouze kopie, aby nedošlo k případnému znehodnocení. Obracet se můžete přímo na OÚ 

Lochovice nebo na paní Zdeňku Novotnou, která celou výstavu fotografií zaštiťuje. Děkujeme.                                                                                                                                                                                     

 

Jednání o provozu pobočky pošty v Lochovicích  
Na začátku měsíce března vyvolala Obec Lochovice  jednání se zástupci České pošty, s.p., na kterém se podařilo 

pro letošní rok dohodnout pozastavení omezení provozu nebo přechod na službu PARTNER. V této souvislosti 

došlo k úpravě otevíracích hodin, kdy ze strany zástupců obce byl brán zřetel především na zachování dobré 

obslužnosti pro místní občany i občany z okolních obcí, kteří poštu využívají.  

 

OTEVÍRACÍ HODINY OD 1.4.2013 

PO      8 – 11.30    15 – 17  

ÚT      8 – 12 

STŘ    8 – 11.30    13 – 15  

ČTV   8 – 11.30     15 – 17 

PÁ      8 – 11.30     13 – 15 
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pohybující se na v silničním provozu a mnoho dalších propagačních materiálů. Beseda byla doplněna poučnými 

klipy o chování na přechodech pro chodce a v ostatním provozu. 

23.března jsme mezi sebou přivítali harmonikářku pí. Katku Šlérovou a opožděně jsme tak oslavili MDŽ, pěkně 

jsme si zazpívali i zatancovali při pěkných písničkách. Touto cestou děkujeme paní učitelkám a dětem za školní 

družiny za krásná přáníčka, která pro nás připravily. Škoda, že se nás sešlo tak málo.  

30. března jedeme do divadla v Žebráku na „Podskaláka“. Všem přihlášeným připomínáme, že autobus odjíždí 

v 17.30 h z Lochovic.  

Před námi je duben, na který už máme také připravené další akce. Zveřejňujeme je nejen v listech, ale také na 

vývěskách v obci a ve vývěsní skříňce v průjezdu OÚ. Kdo chce s námi strávit příjemně čas, sledujte náš program. 

Těšíme se! 

                                                                                                               Za klub seniorů Zdeňka Novotná 

 

PROGRAM  KLUBU  SENIORŮ  LOCHOVICE 

MĚSÍC DUBEN 

 
11.4.2013 čtvrtek  16.00 hod – sál OÚ Lochovice 

Čtená beseda: „BABKA ŤAPKA“ na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky.  

Besedu pořádáme spolu s místní knihovnou.  

Knihu si mohou účastníci zájezdu zakoupit. 

Vstupné dobrovolné. 

 

19.4.2013 pátek   Odjezd autobusu v 17.00 hod 

Zájezd do divadla ABC v Praze – hra „Oddací list“ 

Cena vstupenky + doprava    230,- Kč.   

Vstupenky již v prodeji u pí. Novotné a pí. Budějovské     

 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

HOMMAGE Á PICKA 

K 140. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA PICKY 

V NEDĚLI 7. DUBNA 2013 OD 17 HODIN V KOSTELE SV. ONDŘEJE V LOCHOVICÍCH 

 

Účinkují: Květuše Ernestová (soprán), komorní pěvecký soubor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se 

svými sólisty a Přemysl Kšica jako Maestro di Capella 

NA PROGRAMU: Picka: Ave Marie, Missa brevis, op. 43 a další, sváteční slovo P.Mgr.Stefan Wojdyl 

 

 

SPORT  V LOCHOVICÍCH 
Naši fotbalisté  

 
Vážení sportovní přátelé,  

ač to podle počasí nevypadá, ale blíží se jarní fotbalová část ročníku 2012 – 2013. Družstvo mužů  A    a žáci 

začínají svá mistrovská utkání již  24.3.  , mužstvo mužů  B začíná své zápasy o 14 dnů déle, vzhledem k menšímu 

počtu mužstev v soutěži.  Naše fotbalové jaro  vlastně  začalo už první týden v tomto roce,  kdy jsme zahájili 

tréninkovou přípravu. Mužstvo žáků se zúčastnilo okresního přeboru žáků v hale a tento turnaj po boji vyhrálo. 

Měli jsme naplánováno několik přátelských zápasů ,  které bohužel nebyly odehrány  pro špatný stav hracích 

ploch. Doufáme , že se nám podaří navázat na úspěchy  v podzimní části a že  diváci budou moci sledovat 

zajímavý fotbal . 

 Kromě  sportovní činnosti připravuje oddíl kopané jako každoročně dětský den   s množstvím soutěží a atrakcí 

pro menší ale i ty větší děti. Dále oddíl bude spolupracovat s místní školou na oslavách založení školy 

v Lochovicích. 

                                                                                    za fotbalový klub TJ SLOVAN Lochovice  Petr Masaryk 
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PLAVÁNÍ 
 

      Ve středu jezdíme plavat. Plavání se nám líbí, protože tam jsou hodní a milí učitelé. Jezdíme tam i zpět 

autobusem. Učíme se různé styly plavání. Plaveme prsa, znak, kraul a splýváme. Také se potápíme a lovíme puky. 

Jsme rozděleni do pěti skupin podle výkonnosti. Učíme se tam různé nové věci. Plavání nás moc baví. 

                                                                                                      Viktorka Collinsová a Jakub Machník 

žáci 3. třídy ZŠ a MŠ Lochovice 

 

Zprávy ze školky od předškoláků 
 

     Dne 15.ledna 2013 se v 1. třídě Základní školy Lochovice uskutečnil Den otevřených dveří pro nás budoucí 

prvňáčky a naše rodiče. Na 3. vyučovací hodinu jsme se do školy vydali všichni, předškoláci i paní učitelky. Mohli 

jsme zhlédnout zajímavou vyučovací hodinu psaní. Paní učitelka Laštovičková nám společně s prvňáčky ukázala 

nejen běžnou výuku, psaní písmenka,ale také nám zahráli divadlo a zazpívali veselé písničky, které se již ve škole 

naučili.Pochlubili se nám také, jak už znají písmenka a jak umí počítat.Tak si alespoň budoucí prvňáčkové mohli 

udělat představu o tom, jak to ve škole chodí. 
     Pak už nás čekal opravdový pohádkový zápis do 1. třídy. Konal se v prostorách lochovické základní školy dne 

22. ledna 2013. Hned při příchodu přivítala děti Sněhurka a její kamarádi trpaslíci a zvířátka. Ti nás provázeli 

celým zápisem. Při plnění různých úkolů jsme prošli celou školu. Čekaly nás různé úkoly: jízda zručnosti na 

koštěti, hod na cíl, skládání pohádkových dvojic, stavba co největšího komína, poznávání názvů pohádek, počítání 

kytiček, třídění barevných korálků, skládání puzzlů a třídění geometrických tvarů. Po skvělém splnění všech 

úkolů, jsme ještě v současné 1. třídě se zapisujícími učitelkami plnili drobné zkoušky. Za odměnu a na památku 

jsme dostali drobné dárečky, pamětní list a sladkost. Zápis do 1. třídy se pro nás díky všem paním učitelkám stal 

moc pěkným zážitkem, na který budeme dlouho vzpomínat. Rádi bychom také ocenili všechny žáky ZŠ, kteří se 

skvěle zhostili svých pohádkových rolí a měli velice milý přístup ke všem dětem, které se zápisu do 1. třídy 

zúčastnily. 

     Jak jsme na školu připraveni, jsme ukázali dne 14. února 2013. V ten den přišli k nám do školky naši rodiče a 

příbuzní, aby tu s námi zažili Hrátky pro předškoláky. Rodiče se přišli podívat, co všechno už umíme. Celá ukázka 

práce s dětmi byla zaměřena na školní zralost a připravenost dětí na školní docházku. Rodiče mohli sledovat naše 

reakce na pokyny učitelky, naši schopnost pracovat samostatně i ve skupině, zapojit se do činností, splnit zadaný 

úkol. Vyzkoušely jsme si, jak se máme hlásit a jak budeme psát domácí úkoly. Vše probíhalo formou hry, což je 

pro nás, pro děti, přirozená aktivita.  

     Vyzkoušeli jsme si řadit obrázky podle pokynů, vyhledávat a pojmenovávat geometrické tvary, počítat do 6, 

poznat a anglicky pojmenovat barvy,zpívali jsme a tancovali. Snad se rodičům stejně jako nám dětem odpoledne 

líbilo. Děkujeme všem za podporu a velký zájem. 

Na začátku měsíce března se u nás ve školce konal karneval,který se už stal pravidelnou každoroční akcí. Již 

dlouho před tím jsme se na svůj rej masek připravovali. Nejdříve jsme si vyzdobili třídu. Už od rána, 

v úterý 5. března 2013, přicházely do školky různé pohádkové bytosti a zvířátka. Během karnevalu jsme předvedli 

svým kamarádům naše krásné nápadité kostýmy. Společně jsme si tak v maskách užili hezké veselé dopoledne 

plné soutěží, tancování na diskotéce,dobrot a hlavně dobré nálady. Užili jsme si spoustu legrace a zábavy. 

     Děkujeme rodičům za podporu celé této akce a za čas strávený při přípravě našich krásných kostýmů.  

 

třída Slůňata, MŠ Lochovice 

Klub seniorů 

Od začátku roku proběhlo již několik akcí našeho klubu.  

Počátkem měsíce února se konala velice pěkná beseda, kterou si pro nás připravila občanka naší obce paní Mgr. 

Helena Koutská. Cestopisné pásmo se týkalo jejího pobytu na Sicílii. Za její  krásné a poutavé vyprávění 

proložené velkým množstvím promítaných fotografií jí patří velké poděkování od nás všech. Do konce měsíce 

února byl dán termín k přihlášení se na týdenní rekondiční pobyt v Krkonoších. Je přihlášeno 43 účastníků, kteří si 

pobyt již i zaplatili. 6.března proběhla poutavá a pro nás seniory i poučná beseda s příslušnicí policie ČR a 

pracovníkem BESIPU, ze které si každý účastník odnesl tašku a signální označení pro chodce  
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Poruchy kanalizace aneb co všechno někteří z nás splachují do odpadu … 

 
     Začátkem března došlo k velké poruše na přečerpávací stanici kanalizace pod Oborou, jejíž oprava proběhla o 

víkendu 9.3.2013. K této závadě došlo z toho důvodu, že někteří z nás házejí do splaškové kanalizace věci, které 

do potrubí odpadních vod nepatří. Při opravě byly nalezeny kusy textilu, pravděpodobně kalhot, igelity, zátky 

od lahví a jiné další pevné předměty, které při čerpání toto zařízení velmi poškozují.  

     

 Celková částka za provedenou opravu je předběžně vyčíslena na 14 000,- Kč. Chceme Vás upozornit, že takový 

lehkovážný přístup některých občanů nejenže způsobuje chybné fungování kanalizace a obtěžuje i ostatní 

spoluobčany, ale také finančně zatěžuje obec nad rámec předpokládaných nákladů. V celé naší obci jsou celkem 3 

přečerpávací stanice, kde se setkáváme s obdobnými závadami způsobenými lidskou nedbalostí a nedodržováním 

zásad „Kanalizačního řádu“ uvedeného v každé smlouvě o odvodu splaškových vod, kterou každý majitel 

nemovitostí používající kanalizaci obdržel. Je nutné upozornit, aby si každý z nás uvědomil, že takového 

závady mají vliv na nákladovost provozu čistírny odpadních vod a v následujících letech se mohou projevit 

v ceně za stočné a tím se dotknou každého z nás!   
      

     U většiny majitelů nemovitostí, kde jsou umístěny domácí malé přečerpávací stanice, je provoz 

bezproblémový. Bohužel se ale najdou mezi námi tací, kteří neprovádějí průběžnou vizuální kontrolu čerpadel dle 

pokynů a v rozporu s „Kanalizačním řádem“ vylévají do odpadu např. oleje a tuky z vaření, jiné zbytky jídla apod. 

a tím zanášejí čidla na čerpadlech, čímž dochází k poruchám.  

      

     Upozorňujeme, že pouze do konce tohoto roku jsou čerpadla v záruce a tudíž neúčtujeme za tyto opravy ani 

náklady na práci ani výměnu materiálu. V následujících letech, pokud se prokáže, že závadu způsobil svým 

nesprávným zacházením majitel nemovitosti, budeme tyto vícenáklady majitelům přeúčtovávat!!!   
      

     Dovolujeme si dále upozornit, že se nám osvědčil fakt, že pokud majitelé průběžně čerpadla překontrolovávají 

a proplachují, jejich provoz je bezproblémový a bez závad! Stačí opravdu jen preventivní průběžná kontrola jak 

kontrolek, tak čerpadel.  

 

 

Informace z obce: 
 

- od konce ledna 2013 je v areálu nové hasičské zbrojnice otevřena jedna malá třída MŠ pro 10 dětí 

přijatých nově od ledna tohoto roku 

- bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vrchní stavby budovy školní jídelny, předpokládaný termín 

otevření areálu je k 1.9.2013. Ve stávající budově školní jídelny bude nová 3. třída MŠ pro nově příchozí 

děti a pro děti z třídy v současné hasičské zbrojnici 

- probíhá zpracování územního plánu – byla vybrána firma na zpracování územního plánu obce, 

VYZÝVÁME OBČANY, kteří chtějí podat svůj požadavek do nového ÚP, aby tak učinili do 15.4.2013 

- od 1.2.2013 proběhla změna na pozici účetní obce, ve výběrovém řízení byla vybrána pí. Věra Šebková , 

která nemá hodiny pro veřejnost.  

- zastupitelstvo a zaměstnanci OÚ Lochovice děkují pí. Haně Ježkové za vykonanou práci, kterou odvedla 

pro obec Lochovice jako účetní obce 

- k 1.3.2013 proběhla změna úředních hodin na OÚ Lochovice  - úřední hodiny pro veřejnost v kanceláři 

u pí. Hany Hříbalové (2. dveře – označeno) 

 

PO      8 – 12  13 – 17 

ÚT      zavřeno 

STŘ    8 – 12   13 – 17 

ČTV    8 – 12 

PÁ       zavřeno 

 

Ostatní informace jsou průběžně k dispozici na webových stránkách obce (www.obec-lochovice.cz) 
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ZPRÁVY  Z NAŠÍ  ŠKOLY 

Jaké aktivity nabízíme  našim žákům v zimních měsících? 

 Nezdá se nám, že by 13 bylo tak nešťastné číslo. V lednu a v únoru  2013 jsme si ve škole  užili různé 

aktivity. Na prvním stupni byl zahájen plavecký výcvik v plavecké škole Kapka v Hořovicích, druhý stupeň 

absolvoval zajímavý pořad o vývoji populární hudby. Ale den, na který se všichni určitě těšili, byl 30. leden 2013. 

Před ukončením klasifikace se na druhém stupni odehrálo sportovní dopoledne. Turnaj ve stolním tenise (dvouhra) 

rozehrálo celkem 20 žáků. Byl to lítý boj, protože se hrálo jen na 3 sady, aby se vše stihlo. Trénink probíhal i na 

lavicích ve třídách, ve finále zazářila trojice Hynek Bláha, Nikolas Čonka, Tomáš Hejpetr. Ostatní žáci měli 

možnost jak hrát stolní hry, sledovat zajímavý film, nebo jet bruslit. Výjezd na zimní stadion v Hořovicích 

zorganizovala paní učitelka Mgr. Jana Procházková. Z ledu se naši spolužáci vrátili s tvářemi červenými jako 

z Ladových obrázků. Předávání výpisu z vysvědčení tak doprovázelo ještě vyprávění, jak se komu vedlo v turnaji 

nebo na bruslích.  

     Kromě zápisu do 1. ročníku, byla pro nás důležitá organizace školního kola recitační soutěže 7. března 2013. 

Ačkoliv do soutěžního zápolení zasáhla i virová infekce, která pokosila řady účastníků, s konečným výsledkem 

jsme spokojeni a gratulujeme všem účastníkům za odvahu a výkon. 

 

 

ZŠ a MŠ Lochovice – výsledková listina školního kola recitační soutěže 7. 3. 2013 

0. věková kategorie (1. třída) 

Nejlepší výkon: Anna Mandíková. 

1. věková kategorie (2. a 3. třída) 

Umístění:  1. Agáta Karásková (3. třída) 

   2. Viktorie Collinsová (3. třída) 

   3. Tereza Hříbalová (2. třída) 

2. věková kategorie (4. a 5. třída) 

Umístění:            1.  Šárka Rottová (5. třída) 

   2. David Hrubý (4. třída) 

   3. Sabina Soukupová (4. třída) 

3. věková kategorie (6. a 7. třída) 

Zúčastnila se: Ludmila Königová  

Gratulujeme jí za úspěšné zvládnutí recitace, bude naši školu reprezentovat v okresním kole. 

Šárka Vašíková, organizátor recitační soutěže 

 

 

 

Okresní kolo recitační soutěže   

 
Ve čtvrtek dne 21.3. 2013 se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže u nás ve škole. Již  pošesté jsme 

byli pověřeni krajským úřadem Středočeského kraje organizací této umělecké soutěže Dětská scéna. Jsme rádi, že 

můžeme tuto soutěž pořádat a že se do Lochovic sjíždí v tento den vítězové školních kol recitační soutěže z celého 

okresu Beroun. Touto soutěží chceme podporovat u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k poezii, k literatuře a 

samozřejmě  přirozenost jejich vlastního projevu.  

Žáci si také mohou vyslechnout poezii  v podání  žáků z různých věkových kategorií.Porota je vždy 

tříčlenná a hodnotí především výběr básně, její přednes a vhodnost textu vzhledem k věku dítěte. 

Nejlepší dva z každé kategorie porota doporučí do krajského kola, které se vždy koná začátkem dubna v Kolíně. 

     Děkujeme knihkupectví  a nakladatelství  Pistorius & Olšanská s.r.o. za sponzorování knižních cen pro vítěze 

jednotlivých věkových kategorií ve školním i okresním kole recitační soutěže. 

                                                                                                                    Ivana Eklová, ředitelka školy 
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Jaro ve školní družině 

 
   Venku to ještě na jaro nevypadá, ale v ŠD už sněhuláky za oknem vystřídaly sněženky. 

Je středa 13. 3. odpoledne a všichni se chystáme na jarní karneval. Děti se převlékají do masek, místo kluků a 

holek tu máme princeznu, berušku, netopýra, indiána a jiné masky.  

Odpolední karneval si užíváme. Děti zpívají a tančí na své oblíbené písničky, nechybí ani soutěže. 

   A co nás ještě na jaře v ŠD čeká? Pro Klub seniorů v Lochovicích vyrábíme přáníčka k MDŽ, vyrobíme si něco 

k Velikonocům, ale hlavně se těšíme na sluníčko, na procházky přírodou a hry na hřišti. 

                                                                                                        J. Ernestová, P.Vokounová, vych. ŠD 

 

 

 
 
 
PLANETÁRIUM PRAHA 

 
     Dne 28. února 2013 jela 4. a 5. třída do pražského Planetária. Cestovali jsme vlakem a metrem. Z Lochovic do 

Prahy jsme jeli osobním vlakem. Do Planetária jsme šli Stromovkou. Planetárium se nachází u Výstaviště 

v Holešovicích.  

     V Planetáriu paní učitelky zakoupily vstupenky a šli jsme si prohlédnout výstavu o objevování vesmíru. Mohli 

jsme si vyzkoušet různé pokusy. Např. která planeta váží nejvíce nebo jsme si mohli prohlédnout různé modely 

povrchů planet. 

      Dalekohledem jsme si mohli prohlédnout souhvězdí. Byly tam vystavené i skafandry a miniaturní modely 

raket. Také jsme si mohli zakoupit suvenýry v podobě různých fotografií s planetami ve 3D formátu, různé 

obrázky se souhvězdími, ale i malé modely planet.  

      Pak jsme šli do kina, kde nám promítali na vypouklém stropě Planetária příběh o vesmíru – jak vypadá a proč 

tam je to, co tam je. Říkali nám, kolik dní obíhají planety kolem Slunce, proč na Měsíci nemůžeme žít nebo z čeho 

se skládají planety. Bylo to velice zajímavé a moc se mi tam líbilo.  

 

Eliška Jirkovská  

žákyně 5. třídy ZŠ a MŠ Lochovice 
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