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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Léto budiž pochváleno chce se říci slovy klasika a to letošní
z mého pohledu obzvlášť. Obvyklé tropické teploty, které s sebou
neomylně přinášejí problémy se stavem vody v našich studních se
zatím nekonají a příroda nás pravidelně zásobuje vodou v takovém množství, že to stačí k tomu, aby se zahrádky a zahrady stále
zelenaly a nebylo je třeba dopovat hektolitry vody, které je vždy
málo.
Kdo z vás by si chtěl léto užít na zahrádce s pěknou knihou
a nechce si jí ať již z finančních, prostorových nebo jiných důvodů
kupovat, má možnost si v soběhrdské knihovně půjčit několik
novinek knižního trhu, které jsme zakoupili. Nemůžeme sice držet
knižní fond na úrovni velkých knihoven, ale snažíme se alespoň
nabídnout průřez tím, co aktuálně vychází.
A ještě lepší zpráva je, že obec uspěla s několika žádostmi
o dotaci a bude se stavět a opravovat. A když se k tomu ještě podaří
ušetřit díky dotacím nějaké vlastní peníze, staví se o to lépe.
Mějte prima soběhrdské léto...
Pavel Bartík
V Soběhrdech se bude stavět a opravovat
První polovina letošního roku přinesla pro Soběhrdy a okolní
obce nečekaně dobré zprávy. Podařilo se nám uspět se dvěma
žádostmi o dotace a budeme tím pádem moci opravit a vylepšit
některá místa v našem okolí. Nečekané na tom je to, že se to podařilo po několika letech, kdy jsme jako zastupitelstvo žádosti jen
podávali bez kladného výsledku.
První místo, které projde rekonstrukcí je příjezdová komunikace do osady Žíňany ve směru od Benešova, resp. od autobusové
zastávky. Komunikace je v neutěšeném stavu již řadu leta její
opravy stojí každoročně desítky tisíc korun. Opravovat se bude
celá komunikace od sjezdu na silnici druhé třídy až na kraj Žíňan.
U sjezdu z komunikace druhé třídy bude zároveň výškově upraven nájezd na hlavní silnici a místo bude odvodněno. Výběrové
řízení na dodavatele stavby vyhrála společnost BESS,a.s. a stavba
proběhne v průběhu letních prázdnin. Komunikace bude kvůli
tomu na několik dní zcela uzavřena a do Žíňan se bude jezdit
z druhé strany od Čerčan.
Druhým místem, které dozná změny, bude evangelický hřbitov
v Soběhrdech. Tady bude opravena komplet zeď kolem hřbitova
a upraveny prostory vstupu na hřbitov. Tato dotace byla získána
ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Soběhrdech, která je vlastníkem objektu a obci jej v minulých
letech na 50 let pronajala. Výběrové řízení vyhrála s nejnižší cenou
firma NACKO GROUP, s.r.o. a stavba by měla být realizována již
v průběhu července. Po dobu opravy může být provoz na hřbitově
trochu omezen, ale hřbitov zůstane stále přístupný.
Pavel Bartík
Hudební školička a dílničky pro děti
Dne 22. 6. proběhla na místním sále besídka naší hudební
školičky a dílničky. Troufám si říct, že besídku si užily jak děti,
tak i jejich hosté z řad rodičů a prarodičů. Hudební školičku
a dílničku jsme zahájili v únoru letošního roku a scházíme se
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pravidelně každou středu. Dětičky se zde učí básničky, tanečky,
ale také i poznávání hudebních nástrojů, barev nebo se i učíme
rozpoznávat různé druhy ovoce a zeleniny. Na dílničce zase vyrábíme z různých materiálů, jako jsou např. náhrdelníky z brček,
malování vidličkou, kreslení přírodou (tzn., že jsme kreslili
na papír různými kytkami, lístky apod., které jsme našli na našich
zahradách) a i lepení a vyrábění různých přáníček pro maminky
či tatínky.
Na dílničky chodí cca 10 dětí od 1,5 – 10 let. Od září bychom
rádi s tímto kroužkem pokračovali. Kdybyste se chtěli k nám
přidat, budu jen ráda :)
Tímto bych moc chtěla poděkovat panu starostovi Pavlu
Bartíkovi, který mě s mým nápadem vytvořit dětskou herničku
a následně i vést tento kroužek neposlal do háje:) ale naopak mě
podpořil a zajistil nám finanční podporu ze strany obce. Děkuji.
Jana Špidrová

Nová podoba webových stránek obce
Módní trendy se objevují nejen v módě, ale i ve světě počítačů.
Abychom i my šli ruku v ruce s vyvíjejícím se světem výpočetní
techniky a internetu, provedli jsme několik úprav obecních webových stránek. Byla vypracována nová grafická podoba a hlavně
byla vytvořena jejich mobilní verze. Na svém chytrém mobilním
telefonu či tabletu si tak můžete pohodlně najít informace, které
zrovna sháníte.
Abyste se včas dozvěděli o důležitých informacích, doporučujeme přihlásit se k odběru novinek. Nemusíte se bát, že bude
Váš e-mail zahlcen zbytečnými zprávami. Rozesíláme pouze
informace, které považujeme za opravdu důležité a o kterých byste
se měli dozvědět co nejdříve. Je škoda, že tuto bezplatnou službu
zatím využívá jenom 27 lidí… Přihlášení k odběru novinek je
velice jednoduché, zvládnete ho ve dvou krocích.
1. Na adrese www.sobehrdy.cz v pravém sloupci napíšete svůj
e-mail do políčka „Informace mailem“ a následně zmáčknete
„Odeslat“.
2. Na vámi zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva, ve které jste
vyzváni, abyste odsouhlasili, že si opravdu přejete dostávat
novinky. Toto stačí „odkliknout“ a jste zaregistrováni ☺
Václava Baštářová
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Poznej to doma
Fotografie v minulém čísle byla asi lehčí, než jsem čekal. Většina z vás, kteří se pokoušeli hádat a ověřit si u mě správnost svých
odpovědí, hádala správně.
Na minulé fotografii je Medunský rybník, který se nachází
v Kozmických lesích, nedaleko od hájenky Meduna. Místo se sice
nalézá v katastrálním území obce Přestavlky, ale svou polohou
i historií má blíže k naší obci. Plocha rybníka je zhruba 4 000 m2,
takže se jedná o poměrně významnou vodní plochu, která navíc
svou polohou zajišťuje zásobování Medunského potoka, který
potom protéká přes rybníky U cihelny a dále pod osadami Phov
a Mezihoří. Břehy rybníka jsou sice v současnosti trochu zarostlé,
ale rybník samotný si zachovává charakteristickou atmosféru
lesních rybníků s netypickou barvou vody i skladbou živočišných
druhů, které se zde vyskytují. A je zde neskutečný klid...
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Medunský rybník
49°50'1.106"N, 14°45'20.417"E
49.8336406N, 14.7556714E

Jelikož jsou léto a prázdniny, tentokrát pro Vás máme hádanky
dvě. Určitě si najdete chvilku, abyste si udělali výlet na obě místa.
První místo se nachází cca 10 minut pěší chůze od budovy OÚ
v Soběhrdech. Cesta k němu je trochu složitější, protože tam
nevede žádná přímá cesta a je třeba jít přes pole. Ale stojí to za to...

Výzva k šetrnému nakládání s pitnou vodou
Opakoval bych se, kdybych chtěl zmiňovat potřebu opatrného
nakládání s pitnou vodou. Myslím, že to je záležitost, kterou
obzvláště nám, lidu venkovskému, který nedostává vodu z jakéhosi anonymního zdroje v jiném kraji, není třeba vysvětlovat.
Rád bych rovnou vyzval k tomu, abychom s pitnou vodou
šetrně nakládali a rozmysleli si, k čemu jí používáme. A to bez
ohledu na to, jestli čerpáte vodu z vlastní studny nebo z obecního vodovodu i bez ohledu na to, jestli jí (zatím) máte dost
nebo již s obavou sledujete její stav. Protože iluze, že se někoho
z nás tento problém netýk-á, je skutečně jen iluzí a zavíráním očí
před problémem. Spodní vody trvale klesají již řadu let a konkrétní vydatnost srážek toho kterého roku na to nemá zásadní
vliv. Situace se může u každého z nás změnit během několika
týdnů. Zamysleme se proto každý z nás nad tím, jestli bychom
u sebe doma nemohli něco změnit. Přikládám namátkou několik
typů, nad čím se zamyslet:
- zalévat v parném létě suchý trávník je naprostý nesmysl. Jednak
bychom ho museli zalévat celý den, aby byl alespoň trochu zelený
a jednak každý trávník se tři dny po prvním vydatném dešti znovu
zazelená...
- nechat odtékat dešťovou vodu do kanalizace (na silnici, sousední pozemek apod.) je přepych, který jsme sice možná svého
času všichni dělali, ale naši předkové by nás za něj rozhodně
nepochválili...
- na zalévání zeleninové a květinové zahrádky nic lepšího, než
dešťovou vodu neseženete a je zatím zdarma...
- zachytávat dešťovou vodu se dá i jinak, než jí chytat do jednoho
kovového sudu pod okapem, který je za tři teplé dni opět prázdný.
Většina z nás má na pozemku minimálně starou jímku, která
k tomu bývá daleko vhodnější...
- úsporné splachovací mechanismy na záchodě, úsporné vodovodní baterie a sprchovací hlavice by dnes již měly být samozřejmostí v každé domácnosti...
- využívat vodu je možné i opakovaně (pitnou využít podruhé
jako užitkovou) a kdo staví nebo rekonstruuje, měl by o těchto
možnostech přemýšlet...
Buďme chytří a kreativní. Každý z nás má možnost ovlivnit svůj
život. A sám na sobě jsem si ověřil, jakou radost člověku udělá,
když vymyslí nové využití pro starou jímku:-)
Pavel Bartík
Zapište si do kalendáře
30. 7. XXIII. ročník Mezihoří Open 2016
13. 8. Pouťové odpoledne v Žíňánkách
20. 8. Zlatá husa bedrčská
21. 8. cyklistický závod Železný dědek
Víte, že…
V roce 2015 jsme vytřídili 40,2 tun tříděného odpadu, který se
dále zpracovává! Oproti předchozímu roku se množství zvýšilo
o 2 tuny. Za tento odpad obec každoročně dostává příspěvky, letos
jsme obdrželi 130 tisíc korun. Děkujeme Vám, že třídíte! Sami
vidíte, že to má smysl.

Druhé místo najdete
za dalších 10 minut
od prvního cíle. Možná
Vám to bude trvat trochu
déle, místa jsou od sebe
vzdálená jen kousek, ale
přeci jen je nutné chvíli ho
v lese hledat…
Pavel Bartík
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Nové knihy v soběhrdské knihovně
Po dvou letech jsme opět zakoupili nové knihy do soběhrdské
knihovny. Vybírali jsme knihy pro velké i pro malé, knihy pro
oddech i pro zamyšlení… Níže je jejich seznam spolu se stručným obsahem.
Knihovna je otevřena každý pátek od 17 do 19 hodin v budově
obecního úřadu.
Knihy pro dospělé
Cílek: Netvořice v proudu věků - poslední miliarda let v kraji
mezi Vltavou a Sázavou.
Alexijevičová: Doba z druhé ruky - kniha, jež nabízí hlubokou
sondu do ruské společnosti a pomáhá porozumět jejímu současnému vývoji. Čtenáře nutí zamyslit se, co je to Rusko a proč
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je neschopné rychlejší modernizace. Proč se obliba autokrata
Putina pohybuje kolem 85 % a proč 70 % Rusů považuje Stalina za velkého muže. Je to kniha o tom, proč je velkoruský
šovinismus nejen stále živý, ale, žel bohu, i stále militantnější.
Autorka je nositelkou Nobelovy ceny za literaturu v roce 2015.
Vondrušková: Vesnice – výpravná encyklopedie, věnovaná proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade
na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři
sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. Podrobně se zabývají regionálními
rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické
stavby spojené se životem venkova a také dějiny zemědělství.
Cílek: Naši panovníci a prezidenti - zkušený autor literatury
faktu nepojal tuto knihu jen jako suchý výčet jmen a dat.
Vypráví o každé osobnosti dramatický, literárně zpracovaný
příběh, který čtenáře všech generací - včetně studentů - poučí
i zaujme.
Koutecký: Osm múz mého života - knižní rozhovor, který vznikl
po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Autorka rozdělila rozhovor celkem do osmi pasáží, jež
představují jednotlivé životní lásky profesora Kouteckého. Je
to medicína, fauna, hudba, čeština, Praha, starožitnosti, víra,
a v neposlední řadě jeho milovaná žena Jitka, která mu loni
zemřela.
Doležalová: Kafe a cigárko - jak v době blogové vytvořit ze svého
blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční
drogou? Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou
vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout
toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas?
Jednoduše: musíte psát jako Marie Doležalová.
Vácha: Cestou - román se vrací k událostem první světové války.
Autor zde popisuje osudy několika fiktivních hrdinů od jejich
upadnutí do ruského zajetí přes vstup do československých
legií až po vítězné tažení přes celé revoluční Rusko. Historický
román, který se spíše než na kolektivní vítězný patos soustředí
na všednodenní boj o přežití jednotlivých vojáků.
Hamová: Švadlena - román o lásce, mstě a exkluzivní módě 50.
let Po dvaceti letech, které strávila jako švadlena v předních
módních evropských salonech, se Tilly Dunnageová vrací
do malého australského městečka, z nějž musela v dětství
prchnout. Hodlá se jen podívat za nemocnou matkou a zase
odjet. Nakonec se však Tilly rozhodne zůstat, a přestože je stále
vyděděncem, luxusním a okázalým róbám z její dílny nedokážou upjaté ženy z Dungataru odolat. Díky krejčovskému
umění, přátelství se seržantem Farratem – jediným policistou
v městečku a nebývalým znalcem rozmanitých látek – i počínajícímu vztahu s Teddym, tamní hvězdou australského fotbalu, na jehož rodinu se ostatní dívají skrz prsty podobně jako
na tu její, ji místní mezi sebe, i když se zdráháním, nakonec
přijmou. Spolu se závistí a řevnivostí, které vyvolávají v městečku její šaty, však vyplouvají na povrch i staré křivdy a začíná
být zřejmé, že Tilly tajně kuje temnější plán: pomstít se těm,
kteří jí ublížili, a to způsobem opravdu velkolepým...
Třeštíková: Bábovky - dvanáct žen, dvanáct osudů propojených
v jednom románu. Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které
jí on vypráví? Nebo proč má sestra manželky tak špatný vztah
se svojí dcerou. Jak se vlastně cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? A kam se vlastně poděly ty
peníze? Kdo je vzal, kdo je ztratil, kdo je utratil, kdo je našel
a kdo je bude muset vrátit? Nechte se strhnout upřímnou
zpovědí hlavních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, bolest,
napětí, nenávist ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně
prolínají, jeden vede ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy
ne, takový už je život. Dvanáct žen, dvanáct osudů v novém
románu jedné z nejúspěšnějších českých autorek
Martin – Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu - Dá se vyléčit
zlomené srdce? Mladá Pařížanka Diane je přesvědčená, že

www.sobehrdy.cz

šťastní lidé čtou a pijou kávu, a proto tak nazve svou kavárnu.
Když však při automobilové nehodě zahyne její manžel i malá
dcerka, Diane ztratí smysl života. Zoufalá mladá žena se
zcela uzavře před světem a přestane se starat i o svou literární
kavárnu. Nakonec se rozhodne odjet do Irska, které toužil
navštívit její muž, a na jeho bouřlivém a drsném pobřeží dát
do pořádku svůj život. Netuší, že tu potká muže, který rázem
její život změní. Záhadný fotograf Edward, kolem nějž se dějí
podivné věci, ji přiměje vrátit se do života. V současné době se
podle knihy natáčí i film.
Minier: Tma - Na Štědrý den objeví Christine Steinmeyerová,
rozhlasová moderátorka z Toulouse, ve své poštovní schránce
dopis od ženy, která v něm oznamuje svou sebevraždu.
Christine je přesvědčená, že se dopis dostal do její schránky
omylem. Chyba? Hoax? Jenže druhý den ji zavolá do rádia
neznámý posluchač, který ji obviní z toho, že nic neudělala.
Brzy se urážky, hrozby a různé incidenty znásobí. Jako by
se někdo snažil převzít kontrolu nad jejím životem, který se
jí začne rozpadat pod rukama jako domeček z karet a promění se v noční můru. Martin Servaz se léčí na klinice pro
policisty trpící syndromem vyhoření. Pronásledují ho zlé sny
o bývalé lásce Marianne, unesené sériovým vrahem Julianem
Hirtmannem. Jednoho dne dostane poštou obálku obsahující
elektronickou kartu od hotelového pokoje, v němž před rokem
spáchala sebevraždu jakási umělkyně. Někdo si přeje, aby se
Martin vrátil do práce. A Martin Servaz se cítí být připravený.
Co když naši nejbližší nejsou takoví, jací se zdají? Co se stane,
když někdo převezme kontrolu nad vaším životem a vztahy?
A co se skrývá ve tmě? Nezhasínejte světlo… a pokud to uděláte, připravte se na nejhorší!
Fulgum: Poprask v sýrové uličce - Robert Fulghum tak, jak ho
známe a máme rádi. Je čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro
humor ani v nejmenším neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý
den plný zázraků, které člověk vidí jen, když chodí po světě
s otevřenýma očima i srdcem. Navrch se dozvíte spoustu
nových věcí o strakách, historii Santa Fe, keramice i tělesných
pochodech. A už jste někdy tančili s orangutankou?
Hindráková: Lovci lebek - Posledních deset let zatemnila Jaroslavův mozek jediná myšlenka. Myšlenka na pomstu. Tehdy
boss ukrajinské mafie zastřelil jeho kolegu Lukyho, po kterém
zůstala těhotná žena. Ačkoliv Jaroslav konečně dostal nabídku
práce u speciální jednotky lovců lebek, má ke spokojenosti
daleko. Život mu komplikují nevyřešené dluhy z pokeru, sílící
tlak vymahačů a postupný rozpad rodiny. I pracovní úspěchy
střídají neúspěchy. Ukrajinská mafie posílá do Čech nebezpečného nájemného vraha, aby zlikvidoval nepohodlné svědky,
po nichž pátrá také Jaroslavova jednotka. Zdá se, že nájemný
vrah s andělskou tváří je vždy o krok napřed...
Knihy pro děti a mládež
Ledové království Nejkrásnější kolekce příběhů - přečtěte si
o královské pyžamové party Anny a Elsy, Kristoffově pátrání
po ledové nestvůře, Olafově oslavě narozenin a dalších a dalších příhodách z Arendelle. Každá pohádka v této sbírce je
dlouhá přesně tak, aby při čtení potěšila rodiče, posluchače
i malé čtenáře.
Rok na statku - Jak se žije na statku? Děti a zvířátka tam čeká
nejen práce, ale i zábava a dobrodružství. Příběhy slepice
Adély, krávy Ryšulky, jehňátek Flipa, Flapa a Flopa, ale i lišky
Bystroušky, žížaly Dany a jejich kamarádů, dětí Sebastiána,
Cecila a Emílie, doplňuje množství pestrých ilustrací, které
zaujmou právě ty nejmenší čtenáře.
Kaftanová: Skřítkové z kamenné hůrky - Příběhy skřítků Rybízka
a Šťovíčka vás zavedou do Kamenné hůrky a k jejich přátelům.
Dozvíte se, co všechno sina nás příroda během roku umí
nachystat, co se stane, když si duha roztrhne svůj duhový
závoj nebo když ozvěna ztratí hlas. Rybízek se Šťovíčkem si
pohrají s Meluzínou, vyzrají nad mrazem, naučí včelku
Matyldu slušnému chování nebo pomohou žabce Barče a víle
Klotynce z nesnází.
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Carterová: V tajných službách: Protřepat, nelíbat - Cammie
Morganová není obyčejná patnáctiletá holka. Umí čtrnáct
jazyků, nepřítele dokáže sprovodit ze světa pěti různými
způsoby (třeba jen kusem syrové špagety), a škola, do které
chodí, je stejně pozoruhodná jako ona. Akademie Gillian
Gallagherové se navenek tváří jako výběrový internát pro
výjimečné mladé dámy, ve skutečnosti ale vychovává tajné
agentky a špionky. Cammiinou další specialitou je schopnost dokonale splynout s okolím. Ne nadarmo má ve škole
přezdívku Chameleon. Pokud chce, dokáže být neviditelná.
Tím spíš nechápe, jak je možné, že si jí na jedné cvičné misi
všiml Josh. Vypadá jako úplně obyčejný kluk, ale bude třeba
ho pořádně proklepnout! Jenže pak Cammie narazí na problém, se kterým si neví rady: co se stane, když se do Joshe
nečekaně zamiluje? Dá se skloubit život obyčejného kluka
se supertajným životem budoucí špionky, o kterém se Josh
nesmí nic dozvědět? A hlavně: bude ji mít rád, i když zjistí,
kdo Cammie Morganová opravdu je?
Ve službách krále - tato knížka přenese malého čtenáře do středověké Anglie, kde se stane jedním z králových rytířů. Napínavý
příběh čtenáře rychle vtáhne do děje. Podaří se mu pomocí
znalostí z historie a bystré mysli zvítězit v turnaji, zachránit
krále a dobýt hrad? Jestli někdy zaváhá, nevadí, příběh ho
přivede zpátky tam, kam bude třeba.
Ransome: Zamrzlá loď kapitána Flinta - kniha patří mezi nejoblíbenější „ransomovky“ a je považována za klasiku dětské
dobrodružné literatury, která doopravdy nestárne. Příběh
skupiny dětí, které se sejdou v horské krajině u jezera, zažijí
zde pohádkou zimu i napínavou výpravu k „severnímu pólu“
a stanou se přáteli na život a na smrt, učaroval již několika
generacím čtenářů.
Pospíšilová: Školní strašidlo - hlavní hrdinka Anka uvádí čtenáře
do třídy, kde se dětem při psaní a počítání příliš nedaří. Mají
pocit, že jim někdo strká do ruky, a pak jednoho dne přijdou
na to, že mají ve třídě škodolibé strašidlo, které jim všechny
tyto potíže způsobuje. Co se školním strašidlem děti ve třídě
i doma zažijí, to všechno mohou sledovat malí čtenáři v této
knížce prvního čtení. Autorka záměrně stylizovala celé vyprávění do kratších vět a prvnímu čtení přizpůsobila i výběr slov.
Velká kniha o mašince Tomášovi - Ahoj, kamarádi! Užitečné
mašinky z ostrova Sodor vám přivážejí pořádný náklad –
plných dvě stě stránek svých pohádek! Najdete mezi nimi
pohádky o Tomášovi, Edwardovi, Henrym a Dieselovi, ale
také o malých mašinkách z horské úzkorozchodné tratě Rheneasovi, panu Handelovi či Peteru Samovi. A můžete se těšit
i na jednu pohádku navíc nazvanou Vánoční expres. Tak už se
pěkně usaďte a poslouchejte!
Království poníků: Ztracená medaile - V pony klubu Dobrodružství se koná soutěž krásy! Na nejúspěšnější jezdkyně a jejich
poníky čekají překrásné medaile: zlatá, stříbrná a bronzová.
Zatímco se Mia a Sára připravují na svoje vystoupení, Ben
dostane důležitý úkol. Má hlídat stánek, ve kterém jsou
medaile vystaveny. Jenže Ben je zvědavý, jak soutěž probíhá,
a tak si na chviličku odskočí. Když se vrátí, zlatá medaile je
fuč…
Heteša: Zajatci Minecraftu - všechno funguje a je v naprosté
pohodě. Creepera zničí pět šípů nebo kamenný meč, na skeletona jsou nejlepší šípy. Ovšem jen do té chvíle, než při
rozehrané hře udeří do domu blesk, zkratuje elektrické vedení
a přesměruje wi-fi signál na samotné peklo. David s Lukášem
jsou vrženi do Minecraftu, o kterém si mysleli, že ho dobře
znají. Setkání s prvním creeperem je ovšem přesvědčí, že
všechno je jinak.

Myracleová: Třináct - Neobyčejný deník obyčejné holky - Viki
Perryová má konečně úžasných třináct! A v tomto zásadním
roce svého života zažije opravdu pozoruhodné věci — mimo
jiné okusí první pořádný polibek, nechá si růst vlasy kvůli
dobročinnosti, uvědomí si, jak je důležité mít kamarádky
na život a na smrt, a v okamžiku, kdy si její kluk až podezřele
hodně všímá jisté dívky s kroužkem v nose, všem ukáže, že má
zdravé sebevědomí a ví, co chce. A ani doma u Perryů není
nouze o vzrušení, neboť sestra Sandra končí studia, šestiletý
bráška se rozkoukává po „velkém“ světě, máma čeká neplánované miminko a je neustále v jednom kole, zatímco táta se
snaží svými tradičními vtípky vzbudit úsměv na rtech každého
člena Perryovic rodinky.

D.C. Mezihoří
pořádá turnaj
v klasických šipkách

XXIII. ročník Mezihoří Open 2016
Turnaj je bodovaný jako Regional ČŠO.
Dne 30. července 2016 - sobota
Místo: Kulturní dům Mezihoří,
okres Benešov u Prahy
Prezentace:
Jednotlivci (hlavní program) do 10:00 hodin.
Páry do 13:00 hodin, neregistrovaní a registrovaní na skóre od 9:00 do 14:00 hodin.
Předehrát si mohou soutěž neregistrovaní od
25. do 28.7. od 19:00 hodin - do 21:00 hodin
v bývalém obchodě v Mezihoří číslo p. 4.
Startovné: Jednotlivci 100 , páry 120,
neregistrovaní a registrovaní
na skóre 20 korun
Ceny:
Jednotlivci - finanční
1. 2000,- Kč
2. 1000,- Kč
3. 500,- Kč 2*
Páry - věcné
Věcné ceny také pro neregistrované
a registrované na skóre
Hlavní soutěž si mohou zahrát
všichni bez omezení.
Není třeba žádné licence k turnaji.
Informace také na
www.dcmezihori.webnode.cz
Všechny srdečně zvou pořadatelé.
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