Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 2.

pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2007

Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych Vás v úvodu 2. čísla zpravodaje krátce informoval o činnosti OÚ v Předslavi.
V uplynulém období bylo provedeno: Oprava dešťové kanalizace a vyčištění rybníku v Makově; vyčištění odtoku dešťové
kanalizace a oprava vpusti v Měcholupech; úprava veřejného prostranství v Předslavi u HZ; úprava veřejného prostranství
v Němčicích u fary; vyřezání cesty Makov – Petrovičky, Němčice – Petrovice, vodojem Makov; osazení nové dopravní značky
v Třebíšově, Měcholupech a v Předslavi; opravy veřejných rozhlasů; opravy vstupních bran na hřbitovech v Němčicích a
v Předslavi; sběr nebezpečného odpadu; oprava veřejného osvětlení; byly obdrženy 2 krajské dotace a to na výstavbu dešťové
kanalizace v Němčicích I. etapa ve výši 250 000,- Kč a na výměnu oken v kapli sv. Apoleny v Měcholupech ve výši 30 000,- Kč. Obě
akce budou provedeny v podzimních měsících; bylo požádáno o zřízení školní družiny v ZŠ Předslav a této naší žádosti bylo
vyhověno a od 1. září 2007 bude družina otevřena.
V současné době již máme nebo zpracováváme projektovou dokumentaci k těmto akcím (tak jak stanovilo ZO Předslav
v Plánu rozvoje obce): dětské hřiště Předslav; plynofikace obce Petrovičky; dešťová kanalizace Němčice; propojení vodovodu
Měcholupy – Předslav; 4. vrt vodovodu Předslav; přestavba verandy ZŠ v Předslavi; rekonstrukce cest v rámci pozemkové úpravy
v Třebíšově; rekonstrukce části veřejného osvětlení v Makově; územní plán pro všechny obce OÚ Předslav - „zde vyzývám všechny
občany, kteří by rádi doplnili své představy a plány o využití svých pozemků v rámci územního plánu, aby toto učinili nejpozději do
konce června.“
Šindelář Petr – starosta obce

Informace z jednání OZ
3. zasedání ZO Předslav konané dne 19.4.2007 v Makově:
Usnesení:
č. 25 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 2. zasedání ZO Předslav.
č. 26 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Závěrečný účet Obce Předslav za rok 2006 a to bez výhrad.
č. 27 – ZO projednalo a schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠMŠ Předslav a návrh rozdělit hospodářský výsledek takto:
1 000 Kč převést do fondu odměn a 31 480,81 Kč převést do rezervního fondu
č. 28 – ZO projednalo a schvaluje Rozpočet Obce Předslav na rok 2007
č. 29 – ZO projednalo a schvaluje prodej parcely č. 790/16 v k.ú. Předslav o výměře 105 m² panu Václavu Kuběnovi, Předslav č.p. 25
za cenu 36 Kč/m² + veškeré náklady spojené s prodejem.
č. 30 – ZO projednalo a schvaluje prodej části parcely č.578/1 v k.ú. Němčice panu Milanu Vracovskému, Němčice č.p. 7 za cenu
30 Kč/m² + veškeré náklady spojené s prodejem. Výměra bude upřesněna geometrickým zaměřením.
č. 31 – ZO projednalo a schvaluje nájemní smlouvu na areál Letního kina Makov
č. 32 – ZO projednalo a neschvaluje žádost Plzeňského biskupství o bezúplatný převod ppč. 33/2 a 1/2 v k.ú. Němčice a navrhuje
zahájit jednání s Plzeňským biskupstvím o společném postupu při prodeji celého areálu fary.
č. 33 – ZO projednalo a bere na vědomí žádost Pošumavského auto moto klubu Klatovy o konání XVI. Historic Vltava Rallye 2007
dne 8.6.2007 v čase od 16.45 do 20.45 hod.
č. 34 – ZO projednalo a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem Jiřím Brejchou na hostinec v Makově č.p. 7 do 31.12.2007.
č. 35 – ZO projednalo a schvaluje poplatek za kopírování v kanceláři OÚ pro fyzické i právnické osoby ve výši: 1 strana A4 = 1,50 Kč;
2 strany A4 = 2,50 Kč.
S c h v á l e n ý r o z p o č e t o b c e n a r o k 2 0 0 7 (údaje jsou uváděné v Kč):
PŘÍJMY
Daňové příjmy = 4 903 500; Nedaňové příjmy = 1 926 100; Kapitálové příjmy = 60 000; Přijaté dotace = 110 400
PŘÍJMY CELKEM = 7 000 000
VÝDAJE
Běžné neinvestiční výdaje = 4 318 000; Neinvestiční příspěvek PO (ZŠMŠ) = 440 000; Neinvestiční dotace ostatním subjektům =
237 000; Neinvestiční dotace Svazku obcí Měčínsko (členský příspěvek) = 11 000; Kapitálové výdaje = 1 994 000
VÝDAJE CELKEM = 7 000 000
Bližší členění výdajů:
Běžné neinvestiční výdaje: Veterinární péče = 3 000; Lesní hospodářství = 399 000; Doprava = 300 000; Vodní hospodářství =
830 000; Odpadní vody = 100 000; Vodní toky a nádrže jinde nezařazené = 100 000; Knihovny = 30 000; Oprava památek
místního významu - kaple Měcholupy = 60 000; Rozhlasy = 35 000; Místní zpravodaj = 12 000; Jubilea = 7 500; Koupaliště
Měcholupy = 10 000; Bytové hospodářství = 20 000; Nebytové hospodářství = 83 000; Veřejné osvětlení = 300 000; Hřbitovy =
120 000; Komunální služby a územní rozvoj = 22 000; Sběr a svoz odpadů = 310 000; Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň =
125 000; Požární ochrana - dobrovolná část = 120 000; Zastupitelstvo obce = 638 000; Místní správa = 644 000; Finanční
operace = 49 500.
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Dotace ostatním subjektům: Příspěvky spolkům = 50 000; Příspěvky na opravy kostelů - Předslav = 100 000, Němčice = 10 000;
Neinvestiční dotace obcím - za přestupky občanů = 2 000, na školní docházku = 74 000; Sdružení vlastníků obecních lesů = 1 000.
Kapitálové výdaje: Voda Předslav – Měcholupy = 724 000; Dešťová kanalizace Němčice = 750 000; Hřiště Předslav = 50 000;
Plynofikace III. etapa – Petrovičky (p. dokumentace) = 50 000; Územní plán = 200 000; Výkup pozemků = 20 000; Chodník
Předslav = 200 000.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav

q
q

Z mateřské školy
V únoru 2007 proběhla v MŠ dvoudenní inspekce zaměřená na zjištění a
hodnocení formálních podmínek vzdělávání, personální a materiální podmínky ve
vztahu k účinné podpoře rozvoje osobnosti
dítěte a na výchovu ke zdraví. Ze zprávy
ČŠI vyplynulo, že veškeré povinně zapisované údaje jsou v souladu se skutečností, že personální a materiální podmínky
velmi dobře umožňují předškolní vzdělávání a rozvoj dítěte. Rovněž pak podmínky
školy k výchově ke zdraví jsou standardní
a podporují její realizaci.
Od 1.6. nastupuje do MŠ na místo
učitelky paní Jana Babková z Klatov.

Ze základní školy
Školní vzdělávací program, podle kterého škola začne učit v září 2007, je již dokončen. Při tvorbě jsme spolupracovali se
spádovými školami a zeptali jsme se rovněž na názor několika rodičů. Školní vzdělávací program pro ZŠ byl schválen Školskou radou.
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí:
q

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)

q
q
q
q
q
q

Matematika její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
Člověk a svět práce

Součástí základního vzdělávání jsou
tzv. průřezová témata, která reprezentují
okruhy aktuálních problémů současného
světa. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka
především v oblasti postojů a hodnot. Podmínkou účinnosti průřezových témat je
jejich propojenost s obsahem konkrétních
vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole
i mino školu. Povinnou součást základního vzdělávání tvoří tato průřezová témata:
q
q
q
q
q

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova

q

Mediální výchova

Průřezová témata nebudou v naší škole
v podobě samostatných předmětů, ale jejich obsah bude rozpuštěn do devíti základních oblastí, bude zařazován též jako
projekty.oblastí:

Co se nám povedlo
Od září 2007 bude při škole zřízena
školní družina. Otevření školní družiny
předcházela jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Krajským
úřadem Plzeňského kraje. Škola musela
požádat o povolení zřízení družiny a o zápis
změny školského zařízení v rejstříku škol.
Na jednání školské rady byl odsouhlasen
ŠVP pro zájmové vzdělávání.

Co nás čeká
O hlavních prázdninách nás čekají nezbytné opravy a údržba budovy. Letos musíme nechat opravit okna (výměna popraskaných skel, deformované rámy, nefunkční
otevírání). Proběhne výměna dlažby na
chodbě v 1. patře budovy (propadlé betony
pod dlažbou). Na základě poslední revize
tělocvičného zařízení je nutné provést další
úpravy na vybavení školní zahrady.
Mgr. Alena Kroupová
ředitelka

Spolky
Z činnosti ZO Českého
zahrádkářského svazu
v Předslavi
Jednou ze zájmových organizací,
která působí v okruhu zdejšího obecního
úřadu je i organizace zahrádkářů. Vznikla
v roce 1964. 25 zakládajících členů bylo
z 10 obcí – Předslav, Měcholupy, Makov,
Petrovičky, Makalovy, Otín, Nedaničky,
Ostřetice, Němčice a Třebíšov. Prvním
předsedou se na dlouhá léta stal přítel
Ladislav Sekanina z Předslavi, až v době
jeho nemoci jej vystřídal přítel Václav
Kraus také z Předslavi. Pod jejich vedením se postupně členská základna rozrostla až na 110 členů, kteří vyvíjeli
bohatou činnost na poli vzdělávacím,
odborném i kulturním. Po smrti přítele
Krause jsem převzal funkci předsedy já a
vykonávám ji do současné doby. Nynější

zahrádkářská organizace eviduje 54 členů,
u kterých došlo k výraznému omlazení.
Původní poslání, kterým byla kromě
kulturní a přednáškové činnosti hlavně
ochrana životního prostředí, pěstování
ovoce a zeleniny pro své samozásobení a
prodej přebytků pro ostatní občany, se se
změnami v naší společnosti postupně mění. Hlavně sítě super a hypermarketů dostatečně zásobují naše občany, kteří se již
neradi lopotí s ovocem a zeleninou na
vlastní zahrádce. Do popředí se dostává
zejména vytváření různých úprav a staveb
pro odpočinek, se kterými souvisí i pěstování okrasných keřů a květin – to znamená oddech spojený s estetickou krásou.
Tomu se snaží přizpůsobit i naše činnost.
Pořádáme pravidelně odborné přednášky pro naše členy, ale i širokou veřejnost. Velký zájem je zejména o praktické
zkušenosti zahradníka – přítele Papeže
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z Klatov na téma „Pěstování pokojových a
balkónových květin“, „Pěstování zeleniny
a její škůdci“, „Skleníky a pařeniště“
apod. S velkým ohlasem se setkala i přednáška o řezu ovocných stromů spojená
s praktickou ukázkou na zahradě, provedená přítelem Novotným. Aby naši členové měli přehled o sortimentu zahrádkářských potřeb a rostlin a mohli si vše i
nakoupit, pořádáme také zájezdy např. Na
výstavy do Lysé nad Labem, Čimelic, na
HOBBY do Českých Budějovic, letos
jsme byli poprvé i na výstavě v zahradnictví STARKL v Čáslavi. Vyvrcholením
naší činnosti je zahrádkářský ples, který je
každoročně bohatě navštěvován a slouží
k pobavení členů i široké veřejnosti.
Velmi dobrou spolupráci máme
s územní radou v Klatovech, kde nás
zastupuje přítel Josef Holý z Měcholup.
Díky ní také oceňujeme formou různých
vyznamenání a čestných uznání naše

aktivní a zasloužilé členy. Bylo tomu tak i
letos, kdy si připomínáme 50. výročí
založení celostátní organizace. Členové
výboru rovněž pravidelně navštěvují
s květinou a dárkem naše členy, kteří slaví
kulatých 50, 60, 70, 80 let.

Je třeba podotknout, že možností
naší práce je mnoho, my vycházíme
hlavně z přání členů. Zahrádkářská
organizace má i v dnešní uspěchané době
co říci všem našim občanům. Rádi
bychom mezi sebou přivítali i další

členy, kteří se mohou v případě zájmu,
kdykoliv na mne obrátit.
Miloslav Rašek,
předseda ZO ČZS

Historie
Bývalé pivovary
na území naší obce
Z historie je známo, že se pivo narodilo pravděpodobně v Mezopotámii, v oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris, zhruba
v 7. tis. před naším letopočtem. Nejstarší
zmínka o výrobě piva u nás se váže
k Břevnovskému klášteru v Praze, v němž
údajně v roce 993 vyráběli benediktini
pivo. Zatímco dříve u piva převažovala
složka kalorická nad alkoholickou, dnes je
tomu naopak. Největší počet pivovarů
v Čechách a na Moravě je zaznamenán
v 16. století a pivo tehdy bylo jakýmsi
skutečným tekutým chlebem. Pilo se k snídani, k obědu i k večeři. Obecně se pokládalo i za lék a za pochutinu, a tak rostl
počet pivovarů nejen ve městech, ale i na
vesnicích.
Samozřejmostí bylo, že každý pivovar
míval svoji chmelnici. Záznamy uvádějí, že
na Klatovsku se pěstoval kvalitní chmel,
který se i vyvážel do Bavorska. Ještě dnes
existuje celá řada pomístních jmen, kde lze
vystopovat existenci chmelnice. Pomístní
jména = genealogie, byla zpracována v Tereziánském katastru a rozšířena v katastru
Josefovském.
Na území naší obce Předslav bývaly
pivovary v Předslavi, v Měcholupech a
v Němčicích. I když u prvních dvou pivovarů se zachovalo minimum zpráv, u
Němčického pivovaru je to jen torzo.

Pivovar Předslav – vznikl až v roce
1704, kdy Předslav koupil Albrecht Karel
Příchovský z Příchovic, který zdědil po
svém otci sousední statek Otín a oba statky
tak spojil v jeden. Po tomto sloučení zanikla předslavská tvrz, která v pozdějších
letech sloužila jako pivovar a lihovar.
Časopis Kvas uvádí, že v 19. století sládkovali v tomto pivovaře m. j.: Antonín
Žakour, Josef Richter, Vilém Pokorný,
Karel Pecinovský, který však byl sládkem
bez pivovaru, neboť ten v roce 1883 vyhořel. Klatovský Šumavan toto blížeji popisuje. „Pivovar v Předslavi u Klatov patřící
tamnímu velkostatku shořel ve středu 28.
února večer i s byty k němu přiléhajícími.
Oheň vyšel ve ¼ na 9 hod. na půdě sládka
Viléma Pokorného a šířil se tak rychle, že
celá budova byla v krátké době v jednom
plamenu, před nímž nebylo možno ničeho
zachrániti. Na pomoc dostavili se hasiči
z Měčína a panská stříkačka z Měcholup.“

Projekt pivovaru v Předslavi

Vzniklo podezření, že požár byl úmyslně založen, neboť již rok před tím zde
došlo k pokusu o založení požáru (viz.
Šumavan z 8.10.1882 píše) „V panském
pivovaře v Předslavi se vznítil trám. Oheň
pozorností domácích lidí byl uhašen. Při
důkladnějším ohledání přišlo se na stopy
zločinecké ruky, která hodlala zničiti panský majetek. V dalších dnech četnictvem
nalezeny zbytky dalších starých založení
požárů.“

Úmysl znovu pivovar založit je zřejmý z článku v Šumavanu z r. 1891, kde se
píše: „Před nedávnem přinesli jsme
zprávu, že nový majitel velkostatku Otína
u Klatov, p. Jaroslav Procházka, vystaví
v Předslavi nový pivovar. Dnes můžeme
sdělit dále, že provedení stavby tohoto
pivovaru svěřeno jest p. Leopoldu
Popelíkovi, staviteli z Klatov, jenž také
vypracoval pro tento průmyslový podnik
potřebné plány a rozpočet (viz. snímek),
jež byly majitelem velkostatku i nájemcem tohoto závodu, sládkem p. Karlem
Pecinovským z Prahy, schváleny a přijaty.
Se stavbou se co nejdříve počne.“
Ovšem častým střídáním majitelů zadluženého majetku k výstavbě pivovaru
nedošlo. A tak byla na místě původního
pivovaru a lihovaru v lednu 1923 otevřena
nově vystavěná sokolovna.

Pivovar Měcholupy – jeho existence je uváděna již před rokem 1587. Tento
pivovar přiznával v polovině 18. století
(Tereziánský katastr) roční výnos
z výroby piva 384 zlatých, což při ceně 4
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zl. za jeden čtyřvěderní sud znamená
výrobu 96 sudů (1 sud = 238 hektolitrů)
piva za rok. Roku 1802 tehdejší komtur
panství, hrabě Leopold ze Strassolda,
postavil v zámeckém parku nový klasicistní zámek a v té době propachtoval
z ekonomických důvodů pivovar. Tento
zámek sloužil jako obydlí komendátora.
Budova zámku byla prostá obdélníková
stavba s mansardovou střechou. V letech
1869–70 byl zámek důkladně opraven.
V letech 1968–69 byl zdevastovaný
zámek zbořen a v jeho místech postavena
nová školní budova s internátem pro
výchovný dětský ústav.
V polovině 19. století činila jedna várka (množství piva najednou uvařeného) 24
věder (14,5 hl) a roční výstav piva 1764
věder. V 19. století se v tomto pivovaře
vystřídali jako sládci: Tomáš Mazal, Tomáš Smola, Josef Mareš, Jan a Matylda
Dolejšovi. Podle Klatovských listů zde sládek Jan Dolejš v roce 1886 uvařil celkem
360 hl piva. V tomto pivovaře byla také
vinopalna pro výrobu destilátů. Pivovar
byl zrušen někdy okolo roku 1895.

Pivovar Němčice – je připomínán
roku 1668, to tedy znamená, že fungoval
již dříve, ale dobu jeho založení neznáme.
V uvedeném roce koupil zadlužené
panství hrabě Maxmilián Valentin z Marti-

nic za 58 000 zlatých. V prodejní smlouvě
je uvedeno, že prodávající postupuje novému majiteli: tvrz, ves Němčice s dvorem
poplužním, s pivovarem a v něm se nacházejícím nádobím, s ovčínem, se štěpnicí,
zahradou, chmelnicí, s rolemi, lukami, lesy,
rybníky, se dvěma krčmami, kostelem
farním a druhým kostelíčkem (na hřbito-

Kultura
Letní kino Makov
Sezóna LÉTO 2007
Pro letošní sezónu jsme pro provoz
areálu letního kina Makov připravili řadu
filmových hitů, hudebních produkcí a nezapomněli jsme ani na akce pro dětské
návštěvníky. Aktuální program naleznete
vždy v denním tisku, na internetové adrese
www.makov.filmak.cz a na plakátovacích
plochách v Makově a širokém okolí. Pokud
chcete dostávat měsíční program e-mailem,
zaregistrujte se na uvedené webové adrese
(v odkazu „o kině“).

Filmy
Filmoví fanoušci se mohou těšit na divácky úspěšné domácí i zahraniční tituly a
letní premiéry (např. Vratné lahve, Obsluhoval jsem anglického krále, Piráti z Karibiku: Na konci světa, Harry Potter a
Fénixův řád, Spider Man 3, Shrek 3, …).
Pro letošní sezónu jsou novinkou tzv.
„stodolové“ projekce. Jedná se o projekce
filmů prostřednictvím datového projektoru:
q
q

pohádky pro děti (v neděli odpoledne)
ostatní filmy (v podvečerních hodinách) – např. dobrodružné dokumenty slovenské produkce…

Další akcí pro filmové fanoušky je festival „Za dvě pětky“ – 13. – 16.8.2007,
vstupné 20,- Kč. Projekce filmů různých
žánrů:
q
q
q
q

česká komedie Mezi námi přáteli
koprodukční historický film Nová
Francie
německý katastrofický film Mrak
kanadský film pro teenagery Sprejeři

vě), s lidmi poddanými a příslušenstvím.
Nový majitel přikoupil Němčice k Plánici, která mu patřila. Touto koupí zanikl
pivovar a v Němčicích se od této doby
pilo „plánické“ pivo. Pivovar v Plánici
byl uváděn v rubrice „velký“. Jeho činnost skončila před II. světovou válkou,
uvádí se rok 1936.

Tak jako před 100 léty, kdy docházelo
k hromadným zánikům pivovarů a pivovarníků, dnešní doba doznává určité renesance při vznikání nových a i rodinných
pivovarů. Ty se zaměřují na kvalitu oproti
velkým pivovarům, jež ctí kvantitu.
J.Š.

Párty

od 17 hod. Dětští návštěvníci, kteří nebudou vidět v okénku pokladny, mají
vstup zdarma.

Téměř každý pátek nás čeká zahájení víkendu taneční párty, na kterých se
můžete těšit na vystoupení (např. barman
show…), řadu soutěží o ceny a na
spoustu zábavy. Každá párty bude vždy
tématicky zaměřena (pěnová párty,
erotická párty, Beer Dance párty, Merry
Christmas párty…), na závěr sezóny nás
čeká samozřejmě „Dopitná“.
Na začátku letošního sezóny si určitě
nenechte ujít open air techno night
YELLOWBOX, a to dne 16.6.2007 od
18 hod. Vstupenky je již možné zakoupit
v předprodeji v síti Ticket Art (130,Kč). Vystoupí DJ Agent (k vidění a
slyšení např. na květnovém Pig Festu v
Plzni), Pavel Krejdl, Franke, Wobr,
Jamal DJs, Al2ek. Můžete se těšit na
skvělou scénu, videoprojekci, bohatý
světelný park…

Koncerty
V létě nás opět čekají tradiční koncerty a taneční zábavy:
Aušus (9.6.), Extra Band revival
(23.6. a 12.8.), Alkehol (7.7.), Kabát
revival (14.7.), The Backwards – The
Beatles revival band (28.7.), Mash (4.8.),
Zvlášňý škola (17.8.) atd.

Radek Uhlíř
provozovatel
Letního kina Makov

Další informace z kultury
Pěvecký sbor „Lada“
Pěvecký sbor místních seniorů, který
vznikl při OÚ Předslav a vystupuje pod
jménem „Lada“, by rád seznámil všechny
zdejší občany se svou činností v prvním
pololetí letošního roku. V Průběhu tohoto
období pěvecký sbor vystoupil na následujících akcích:
14. dubna

vystoupení v programu s názvem „Zpívejte s námi“ konaném v Makově
9. května vystoupení na oslavě Dne
matek, pořádaném v senior
klubu v Klatovech
11. června vystoupení na oslavě 50. narozenin msgr. Josefa Žáka,
bývalého plánického faráře,
na biskupství v Plzni

Komorní koncert v Měcholupech

Pro děti
Dne 2.6.2007 od 15 hod se koná
POHÁDKOVÝ MEJDAN ke dni dětí –
maškarní zábavné odpoledne, soutěž o
nejlepší masku, soutěže o ceny, malování
na plátno (zůstane vystavené v areálu po
celou sezónu). Další akce pro naše nejmenší se uskuteční dne 20.7.2007 v odpoledních hodinách.
Další akcí vhodnou pro děti je již
tradiční nedělní zábava, na které zahraje
Extra Band revival, letos dne 12.8.2007

V sobotu 2. června se od 18 hodin konal v Měcholupech v kapli svaté Apoleny
komorní koncert, na němž v podání Pražského violoncellového tria, ve složení Jan
Keller, Pavel Ludvík a Roman Petrov,
zazněly skladby Josepha Bodina de Boismortiera, Giacoma Cervetta a Bohuslava
Martinů.
Tento koncert tak přinesl všem přítomným posluchačům nezapomenutelné zážitky.
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