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BRUSLENÍ NA „HANZLÁKU“

Po několika letech, kdy díky
nepříznivým klimatickým podmínkám
byl bídný led, se letos opět vydali
brusleníchtiví spoluobčané na rybník za
horními bytovkami, kterému se říkalo
„Hanzlák“. (Mimochodem: letos to
bude přesně 90 let, kdy mlynář Mengemann nechal tento mlýnský rybník
postavit-viz. Zpravodaj 2/2004). Zima
byla opravdu štědrá. Dostatečně silná
vrstva ledu dovolila zimní radovánky
v plném rozsahu a tak se na ledě sešli
nebo střídali hokejisté a bruslaři všech
věkových kategorií. Dokonce se z hlubin historie vynořily i branky, které na
rybníku sloužily hokejistům již asi třicet
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let. Jednu opatrovali Ludvík a Tomáš
Svobodovi, kteří ji asi před pěti lety
zachránili před utonutím a zmarem.
Druhou zcela nezištně nejen
z vod rybníka vytáhl, ale i opravil Milan
Brokeš. Branky tak opět slouží svému
účelu. O ledovou plochu se velmi
aktivně stará pan Antonín Svoboda,
sám výborný hokejista. Nejen, že dodal
sítě na branky, ale díky tomu, že led
zametá, shrnuje a za pomoci dalších
dobrovolníků zalévá rýhy a praskliny,
si vysloužil neoficiální funkci „správce
stadionu“. A když se mu podařilo,
společně s panem Koubkem, po jedné
sněhové přeháňce nahrnout sníh

z ledu na jeden velký val uprostřed
plochy, přijeli pracovníci obce a pomocí
mechanizace společně kluziště upravili.
Tak se mohlo vesele hrát a bruslit celý
víkend. Trochu je škoda, že na led chodí
méně dětí, než bývalo v minulosti
zvykem. Snad je to tou leností, o které
se stále mluví, možná je to tím, že se
málokdo přesvědčil o tom, že letos se
skutečně dá na rybníku bruslit. Ještě
větší škoda je, že radost z bruslení
trvala tak krátce. Příroda mohla nadělit
podmínky pro hokej alespoň přes celé
jarní prázdniny. Zvláště když se kluziště
dalo využívat i ve večerních hodinách,
protože nad ledem lze rozsvítit lampy.
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SEZÓNA V ÓČKU
Probíhající sezóna zábav a plesů
v Obecním domě, začala v listopadu
tradiční Martinskou zábavou. Pak
následoval Silvestr, který byl po roční
přestávce navštíven větším počtem
občanů všech věkových kategorií.
Hudbu obstaral p. Macháček ze Srbské
Kamenice a hrál až do tří hodin do
rána. Vydařený byl i tradiční půlnoční
ohňostroj. Lednový Ples sportovců byl,
pokud se to tak dá nazvat, „komorního
rázu“. Přišlo přibližně 50 lidí. Muzika
byla spíše zábavového typu, ale revival
„Blue Jeans“ potěšil srdce nejednoho
příznivce bigbítu. Před několika lety
přestali své plesy pořádat hasiči a to

právě z důvodu nezájmu spoluobčanů.
Nelze se proto divit, že o podobném
postupu uvažují i fotbalisté. Kdo
nikdy nezařizoval ples nebo zábavu,
neuvědomí si, kolik úsilí, starostí, času
a peněz taková akce stojí. Jestliže je
tato aktivita bez odezvy zájemců, je
pak asi zbytečné tyto akce pořádat.
11. února pak proběhl již 4. Benefiční
ples Mateřské školy Pohádka. O jeho
přípravách a průběhu přináší informace článek na jiném místě Zpravodaje.
Jen je nutné podotknout, že účast byla
opět slabší, nedosáhla 80 lidí.
A to přesto, že hrála oblíbená skupina
U-Style, která svou produkcí uspokojí

většinu návštěvníků, a na kterou tři
týdny před tím přišlo v Horních Habarticích přes 200 lidí.
Závěr letošní sezóny bude 3.
března, kdy naše TJ pořádá tradiční
Šibřinky. Tady bude opět „natřískáno“,
sál bude praskat ve švech a spousta
lidí bude hořekovat, že na ně lístky
nezbyly. A tak je na místě položit si
otázku, kde tito lidé jsou, když se
pořádají ostatní plesy a zábavy. Co si
pak lze myslet o lidech z Markvartic,
kteří nejsou schopni ani jednou za rok
navštívit některou z akcí, ale pak se po
straně zmiňují, že se tady stejně nic ne
děje?
-CK-

v sále. Oproti jiným rokům se, bohužel,
zúčastnilo málo lidí samotného plesu.
Ani rodičů příliš na sále nezůstalo a tak
je škoda, že snažení takového množství
lidí, kteří ples zajišťovali, vlastně
vyprchalo jaksi do ztracena. Velice
chyběla mladší generace a tak by si její
příslušníci mohli vzít příklad z manželů
Myščíkových, kteří navzdory třeskuté
zimně vyrazili na sál a zde patřili
v tanci k nejaktivnějším. Snad se
příští rok sejdeme při malém pátém
výročí našeho plesu v hojnějším
počtu. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a chodu našeho plesu.
Sportovci pomohli s výzdobou sálu.
Hasiči svým aktivním přístupem
pomohli s předprodejem vstupenek
a pořadatelskou službou. Tady si
neodpustím zvláštní poděkování panu
Vorlíčkovi, starostovi hasičů, který byl
tahounem všech aktivit, jimiž se hasiči
do příprav zapojili. Rodiče se zúčastnili
nejen přípravné schůzky, ale následné
výzdoby sálu a také připravili dětská
„Stěstíčka“.

Pracovníci obce navozili a připravili
prodejní stánky a v den plesu vzorně
topili, takže jsme v nejzmrzleší noci
této zimy chladem příliš netrpěli.
Zcela dobrovolně se nabídla paní Helena Pacovská a významně pomohla při
organizaci plesu, když spolu s Lenkou
Labudovou nejen prodávaly lístky ale
stačily ještě obsloužit zájemce
o šatnu. Jako každý rok by nebyl ples
mateřské školky možný bez pomoci
jejích bývalých „chovanců“. Také letos,
se dnes již osmnácti, dvaceti a víceleté
„děti“ výborně zhostily rolí obsluhy.
Nemalou pomocí byly i finanční
a další příspěvky již tradičních
sponzorů, kterými letos byli tito podnikatelé a firmy: AVICOM Nymburk,
Pekárna JINDRA Děčín, Průmyslový bazar HUNČOVSKÝ, Uzeniny PÁTRA Děčín,
Reklamní agentura Václav KOLMAN,
elektrikář Z. SVOBODA, T. BARTOŇ klempíř, P. VOTRUBA – zemědělská
výroba. Pochopitelně velmi děkuji
celému kolektivu naší školky, bez jehož
neocenitelného snažení by náš ples
nebyl tím, čím je.

PODĚKOVÁNÍ
Svůj 4. Benefiční ples pořádala naše
Mateřská škola „Pohádka“
11. února. Začátek plesu byl znovu ve
znamení hojné návštěvy maminek,
tatínků, dědečků, babiček, sourozenců
a dalších příbuzných našich dětí. Vždyť
letošní „předtančení“ se zúčastnilo
přes 30 dětí z naší školky. Všechny byly
skvělé a svých rolí a roliček se zhostily
s velkou vervou a následně úspěchem.
Velký potlesk sklidil již nástup.
V rychlém sledu pak následovaly nejen tanečky jako Doudlebská
polka a vloni úspěšný Letkis, ale i další
taneční kreace, zakončené tradičním
putováním malých řemeslníků
a zahájením masopustu. Ačkoliv jsme
původně s kolegyněmi nepočítaly
s tím, že by se vystoupení zúčastnily
i naše nejmenší děti, nakonec jsme
jejich spoluúčast do programu zakomponovaly. A udělaly jsme dobře. Naše
tříleté děti se bez bázně připojily ke
svým předškolním spolužáčkům a tak
se jejich bezprostřední vystoupení
setkalo s velkým ohlasem nejen
příbuzných, ale všech přítomných

Ivona Culková
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NÁZOR OBČANA
Přátelé.
Prosincové vydání Zpravodaje –
úplné fiasko. Těšil jsem se na konec
roku na nějaký příspěvek starosty,
místostarosty, zastupitelstva, ale
bohužel, prosincové číslo bylo velmi,
velmi chabé. Ptal jsem se, proč obecní
časopis vyšel v černobílé úpravě. Bylo
mi odpovězeno, že nebyla dodána
barva pro barevný tisk časopisu. Ale
na internetu je prosincové číslo již
v barvě. Tak nevím.
Konec roku, Silvestr v Óčku, vše

napravil, oslava neměla chybu. Bylo
dost lidí, ale hlavně mladých a to je
správné. Ohňostroj byl fantastický.
Teď, při hlubokých mrazech, se
patří poděkovat našemu obchodu Eso
Markvartice. Bereme tuto službu jako
samozřejmost, ale jsme rádi, že je
každý den otevřeno, v sobotu
i v neděli jsou čerstvé potraviny
a pečivo. Obzvláště nyní jsem rád, že
zde tento obchod máme. Učitě jinde,
kde toto nemají, by podobné služby
přivítali.

A teď něco veselejšího. Na rybníčku
u Dušků se bruslí. Díky mrazům je
pěkně zamrzlo. Pan Tonda Svoboda
nadšeně pracuje kolem kluziště,
odhrnuje s klukama sníh, přidal i dvě
lavičky na přezouvání. A to je správné,
protože když dospělí dají impuls, pak
se děti a mládež chytí a pomáhají.
Tak to má být, zejména na vesnici,
kde příprava ledu nic nestojí, příroda
se o vše postará, děti mají zábavu
a mohou sportovat. Jinak: těšme se
na jaro.

Krátké vysvětlení: Zpravodaj se netiskne
na našem úřadě. Pracovníci studia, kde
pro nás Zpravodaj tisknou, si již vybírali
předvánoční dovolenou. Pokud bychom
čekali na dobu po svátcích, ztratil by Zpravodaj na aktuálnosti. Zpravodaj by se dal vytisknout jinde, ale za nepřiměřených nákladů.
Černobílé provedení ale bylo zvoleno hlavně

z pietního důvodu, protože Zpravodaj vyšel
v den pohřbu prezidenta Václava Havla, tedy
v den státního smutku. Že podobně neučinila
ostatní periodika, je jejich věc. To, že je Zpravodaj na internetu barevný, je samozřejmé.
Předtisková příprava je vždy (!) prováděna
v barevné vektorové grafice a převádí se na
rastr pro CMYK tiskárny. Záleží tedy jen

na tom, zda se potom zvolí tisk barevný nebo
tisk v odstínech šedé (tedy tzv. černobílý
tisk). Na obecní web se vždy dostane
rastrová grafika, převedená do formátu
PDF. Pokud by tedy měl někdo zájem a sám
neměl možnost, může si na Obecním úřadě
požádat o vytištění Zpravodaje v barevném
provedení.
-CK-

Zdraví Koubek senior

SILVESTROVSKÝ VÝLET SE OPRAVDU VYDAŘIL

Kdo o Silvestu vyrazil na odpolední procházku, nelitoval. Šlo o poetickou a kvalitní přípravu na večerní “aktivity”.
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ZÁPIS DO ZŠ
Ve středu 1.února naše škola
přivítala předškoláčky z naší i habartické mateřské školy. Konal se
totiž jejich zápis do budoucí první
třídy. Chlapci i děvčátka plnili pod
vedením p. učitelek a p. učitele
nejrůznější úkoly, které měly prověřit
jejich připravenost a schopnost
nastoupit školní docházku. U zápisu
byl přítomen i pan ředitel a PhDr.
Jan Purnoch – náš školní psycholog.
Budoucí prvňáčci počítali, rozeznávali
základní geometrické tvary a barvy,
nechyběla ani kresba postavy. Během

rozhovoru, při říkadlech a písních se
ověřovala správná výslovnost hlásek.
Mezi prověřované oblasti patřila také
prostorová orientace (vpravo, vlevo,
před, pod, na). Budoucí školáci se
všech úkolů zhostili s velkým odhodláním a pracovním nasazením, což se
pozitivně odrazilo při jejich celkovém
hodnocení. K zápisu se se svými rodiči
dostavilo celkem 16 dětí, na základě
žádostí rodičů byly uděleny dva odklady školní docházky. 14 předškoláčků
(9 chlapců a 5 děvčat) bylo přijato
a od září se stanou potřebnou posilou

naší školy. Velké poděkování patří
všem členům učitelského sboru, kteří
se na přípravě a realizaci zápisu podíleli. Neopomenutelnou zásluhu na
úspěchu markvartických předškoláků
má paní učitelka Věra Soukupová
z mateřské školky, která vede právě
předškolní oddělení. Její kvalitně
odvedená práce zde byla více než
patrná. Děkujeme také p. Mikové,
která uháčkovala krásné postavičky
vodníků, čertů, stonožek a sněhuláků,
které si děti odnesly od zápisu jako
dárek.

výchovný poradce
Mgr. Zdeňka Fliegerová

KONTROLA Z MMR
V měsíci lednu a únoru proběhla
průběžná kontrola z Ministerstva
pro místní rozvoj na čerpání dotací,
poskytnutých pro obnovu mostů
postižených povodněmi a záplavami
v roce 2009 a 2010. Pracovníci MMR
protokolem potvrdili, že čerpání
dotací proběhlo v pořádku. Cit.:
„Kontrolovaný subjekt dodržel podmínky Rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce. Termíny
realizace akce byly splněny. Při kontrole předložených dokladů a fyzické
kontrole hotového díla nebylo zjištěno
porušení podmínek poskytnutí dotace.
Účelovost dotace byla splněna.“
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ÚNOR NA ZAHRADĚ
Přestože venku mrzne, je již čas
myslet na nacházející zahradní sezónu.
V tomto období je doporučeno vysévat do venkovních truhlíků semínka
trvalek, aby přes zimu prošly mrazem,
což napomáhá jejich vzklíčení. Pokud
napadne hodně sněhu (na který
markvartické děti už dlouho marně
čekaly), oklepáváme sníh z jehličnanů,
aby nedošlo k polámání větví, které je
nevratné. Prořezáváme také okrasné
stromky a keře. Důležité je všechny
ořezané či ostříhané větve spálit,
protože na nich přezimují zárodky
chorob a škůdců.Nejpozději do konce
března je nezbytné sestříhat okrasné
dřeviny, které jsme vysazovali na
podzim. Stejně tak péče o ovocné
stromy spočívá především v jejich
prořezávání, kdy je nutné odstranit
poškozené, suché a nevhodně rostoucí
větve. Strom se tak ozdraví a jeho
koruna prosvětlí.
Pokud nemrzne, je důležité zalévat
stálezelené dřeviny, aby nevymrzly.
Ještě v tomto období je možné vysazovat cibulky tulipánů. Jakmile půda

rozmrzne, je nutné zkontrolovat stav
rostlin na záhoncích, neboť led, který
vzniká ve vrchní vrstvě půdy dokáže
rostlinky vytlačit. Pokud k tomuto
došlo, rostlinky pevně přimáčkněte
zpět, při větším povytažení je raději
vyrýpněte a zasaďte znovu. Během
zimních měsícům průběžně kontrolujeme stav uskladněných hlíz a cibulí
okrasných rostlin a všechny poškozené
a nahnilé odstraňujeme, aby se plísně
nešířily mezi zdravé rostliny. Stejně
je nutné postupovat při pravidelných
kontrolách uskladněné zeleniny
a ovoce. Uskladněná jablka, která mají
sklony k vadnutí je vhodné umístit do
igelitových sáčků s drobnými otvory.
Začátek února je vhodným
obdobím pro řezání roubů pro jarní
roubování. Musíme je uskladnit tak,
aby vydržely živé, nenarašené
a hlavně aby nevyschly.Nezapomínáme přikrmovat drobné ptactvo
na krmítkách. Opravujeme poškozené
nářadí a také pařeniště. I skleníky
už můžeme chystat na další sezónu.
Vzhledem k nutnosti střídání plodin

na záhonech, je nutné již teď naplánovat, na které záhony vysadíme
jakou zeleninu. Co se zeleniny týká,
je konec února a začátek března
ideální dobou pro výsev semen
rajčat a paprik. Klíčení semen rajčat
můžeme urychlit máčením ve vodě,
která musí mít teplotu nejméně 16°C.
Pokud semínka máčíme déle, je nutné
během dne vyměnit vodu. Vyséváme
do misek nebo truhlíků, přikrýváme
fólií, větráme a udržujeme při teplotě
kolem 20 - 22°C. Ve stádiu dvou
pravých lístků je nutné rajčata přesadit
do květináčů.
Papriky jsou při výsevu náročnější
na teplotu (kolem 30°C). Při zajištění
dobrých podmínek vyklíčí do 10 dnů.
Po výsevu opět překryjeme fólií.
Když rostlinky povyrostou, můžeme jí
odstranit. Zálivka musí být přiměřená,
mladé rostlinky paprik jsou velice
choulostivé na přelití. Stejně jako
u rajčat ve stádiu dvou pravých
lístků přesazujeme po jednom nebo
dvou kusech do květináčů. Sazenice
udržujeme při teplotě kolem 22°C.
-fli-

Pranostiky na únor a březen
O svaté Juliáně (16.2. 2012) připrav vůz a schovej sáně.
Svatý Matěj (24.2.) ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
Na svatého Matěje do závěje naleje.
Je-li na svatého Romana (28.2) jasně, vyjde nám úroda krásně.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.

Mleté maso s ředkvičkami
Během zimy potřebuje lidský organismus dostatek vitamínů, aby se mohl
úspěšně bránit proti virózám a nachlazení. Osvědčuje se vyklíčená řeřicha
předpěstovaná v truhlíku nebo misce za
oknem. Mnohá zelenina nabízená během
zimy v obchodech je „vodovatá“ a bez
chuti. Už nyní jsou však běžně dostupné
chutné ředkvičky od tuzemských pěstitelů
a tak vám nabízím recept s touto časnou
jarní zeleninou. Neváhejte a určitě tento
recept vyzkoušejte. Přejeme vám dobrou
chuť a hlavně mnoho vitamínů.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

300g mletého masa
4 svazky ředkviček
2 lžíce sojové omáčky
1 celá cibule
kmín, sůl, pepř,
trocha Vegety (nebo jiného sypkého
kořenícího dochucovadla)
špetka mletého zázvoru
4 stroužky česneku
4 vejce
pažitka nebo jemně nasekaná nať mladé
cibulky nebo pórku
olej nebo sádlo

Ředkvičky nakrájíme na silnější plátky, posypeme kmínem, solí a opečeme na tuku do
mírného změknutí (podle potřeby podlijeme
trochou vody). Poté ředkvičky vyndáme,
do tuku vložíme nakrájenou cibuli.
Když zesklovatí, přidáme maso a opečeme.
Mícháme, aby se maso neslepilo ve velké
kusy). Do opečeného masa přidáme
ředkvičky, okořeníme, přidáme rozmačkaný
česnek, sojovou omáčku a ještě chvíli
podusíme. Nakonec přidáme vejce. Hotový
pokrm posypeme petrželkou (pórkovou nebo
cibulovou natí). Podáváme s bramborami.
-fli-
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ÚSPĚCHY V ROCE 2011
Snad jen vrozená skromnost
markvartických občanů byla příčinou
toho, že nebylo možné sehnat informace o jejich úspěších na poli
sportu, umění nebo hobby. Přesto se
některé zajímavé výkony, které svým
významem přesahují hranice naší vsi,
objevily. O výrazném úspěchu našich
hasičů bylo psáno v loňských číslech
Zpravodaje. Vyhráli prakticky všechny
soutěže, kterých se zúčastnili a po
jedenácté v řadě získali domácí pohár.
O úspěchu rodiny Komárkových,

kteří v soutěži o nejbohatší louku
Českosaského Švýcarska a okolí získali
druhé místo, již také byla řeč. Dále lze
uvést, že Václav Kolman úspěšně obhájil první místo v golfové Severočeské
tour.
Již třicet let se aktivně věnuje chovu
čistokrevných králíků Jaroslav Vorel.
O tom, že se svému koníčku věnuje
opravdu poctivě, svědčí rozsáhlá sbírka
pohárů a cen, získaných na soutěžních
výstavách králíků po celé republice.

První ocenění jsou již z osmdesátých
let a jen za rok 2011 je to pět pohárů,
které „vybojovali“ Jardovi králíci
například na výstavách v České Lípě
nebo v Litoměřicích. V současné době
se náš „šampion“ věnuje chovu čtyř
králičích plemen. Kromě Vídeňských
bílých, modrých a šedých, to jsou
stříbřití havanovití s kouzelnou stříbrotabákovou barvou. Nutno říci, že jsou
to všechno nádherné kusy. Přejme
tedy Jardovi a jeho králíkům ještě
hodně úspěchů v chovu i na výstavách.

Kolekce pohárů a ocenění

Poháry za rok 2011

Jaroslav Vorel s jedním
ze svých „chovanců“
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FOTOKRONIKA
Benefiční ples MŠ

Benefiční ples MŠ

Masopust I. stupně ZŠ

Úklid ledu - „spráce stadionu“ s pomocníkem

Obcí prošel masopustní průvod
žáků I. stupně

Úklid ledu na kluzišti

V lednu pokračovaly práce na mostě
u Děkanovských

V kostele se staví druhý kůr

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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březen

3

Šibřinky
Dětský karneval

Cup
10 FECIDO
poslední turnaj

22 Odpoledne seniorů
29 Veřejné zasedání ZO
duben
Jiřetín
7 „A”první zápas
9 Pondělí velikonoční
11 Zápis do MŠ
28 Setkání 2012
30 Pálení čarodějnic

Rámcový plán akcí pořádaných složkami
a obcí na březen – prosinec 2012
3.3. ŠIBŘINKY – sportovci
22.3. – Odpoledne pro seniory – obec
11.4. – Zápis do MŠ 13.00–15.00 hod.
28.4. – Setkání 2012. Oslavy výročí 200 let školy - ZŠ
30.4. – Pálení čarodějnic – obec
Květen – Den matek - ZŠ
3.6. – Den dětí – Obec
21.6. – Odpoledne pro seniory – obec
1.9. – Sportovní odpoledne, rozloučení s prázdninami - obec
20.9. – Odpoledne pro seniory - obec
10.11. – Martinská zábava – obec
Prosinec – Vázání adventních věnců - obec
31.12. – Silvestr – obec
Fotbalová utkání – dle rozpisu soutěží
Soutěž hasičů – srpen (bude upřesněno)

změna termínu a času vyhražena

zubní pohotovost
3. - 4. 3. 2012 		
10. - 11. 3. 2012 		
17. - 18. 3. 2012 		
24. - 25. 3. 2012 		
31. 3. - 1. 4. 2012
7. - 9. 4. 2012 		
14. -15. 4. 2012 		
21. -22. 4. 2012 		

MUDr. Milič Lukáš, Fügnerova 600/12, Děčín I. 			
MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 692/26,Děčín V-Rozbělesy 		
MUDr. Křemenová, Alena Sokolská 129,Děčín 9. 			
MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I. 			
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4,Děčín III-Staré Město 		
MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I. 		
MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV. 			
MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2,Děčín I. 			

platby za telefony
Platba za leden od pondělí 27. února do
pátku 2. března. Za měsíc únor je možné
platit paušál v posledním březnovém týdnu, od pondělí 26.3. do pátku 30.3.2012.
Upozorňujeme, že platby je nutné
provádět včas. Neuhrazením poplatku za
telefon se vystavujete zablokování čísla.

termíny svozu
Pytle s PETlahvemi a TERTApacky
se sváží vždy v úterý (1 x za 14 dnů)

6. března
20. března
3. dubna
17. dubna

412 511 482
412 507 588
412 544 539
412 513 989
412 511 619
412 502 216
412 507 588
412 510 154

úřední hodiny OÚ
Pondělí 		
7.00 – 17.00
Úterý 		
7.00 – 15.00
Středa 		
7.00 – 18.00
Čtvrtek 		
7.00 – 15.00
Pátek 		
7.00 – 12.00
Od 11.15 do 11.45 polední pauza.
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