HISTORIE

Vánoce
Vánoce… jsou jedním z nejoblíbenějších svátků roku, svátky lásky, klidu a míru. Většině
z nás se při myšlence na Vánoce vybaví spousty dobrého jídla na stole, cukroví, kapr se salátem,
vánoční stromeček, hromada dárků a především rodinná atmosféra. Ale kam až sahá jejich historie?
Jak vánoční svátky slavili naši předci? Pojďme se na to podívat…
Když bychom pátrali po úplném počátku slavení Vánoc,
dostali bychom se před počátek křesťanských dob. Pohanské
svátky a oslavy s nimi spojené se řídily základními změnami
v přírodě, a hlavně střídáním ročních období. Lidé v této době
oslavovali zimní slunovrat, který v našem kalendáři spadá na
21. prosince. Právě v tento den začíná kalendářní zima, délka
noci vrcholí, ale zároveň začíná postupně přibývat světla.
Právě s příchodem světla přicházel příslib vlídnějších časů,
vidina zrození nového života a vítězství života nad smrtí.
S příchodem křesťanství se svátky změnily na oslavu
narození Ježíše Krista, kterého křesťané uznávají jako skutečného Božího syna a Spasitele. O jeho
narození a předpovědi této události se v Bibli zmiňují evangelia sv. Matouše a sv. Lukáše.
Matoušovo kanonické evangelium vypráví o tom, jak se Josefovi ve snu zjevil anděl Páně a
zvěstoval mu zrození Spasitele. Dále toto evangelium vypráví o mudrcích z východu, o hvězdě,
kterou následovali a o králi Herodovi, který nechal vyvraždit všechny malé chlapce v Betlémě mladší
dvou let. Evangelium sv. Lukáše se na rozdíl od Matouše více
zabývá okolnostmi Ježíšova narození. Vypráví mimo jiné o
zvěstování Panně Marii a zmiňuje císaře Augusta, který vydal
příkaz k soupisu lidu. Právě kvůli soupisu lidu musel Josef s Marií
cestovat do Betléma, neboť odtud pocházel jeho rod. V Lukášově
evangeliu se nepíše nic o mudrcích, ale dočteme se zde o
pastýřích, kterým se zjevil anděl a poslal je poklonit se
narozenému Spasiteli. Výsledkem je vánoční příběh, který
připomíná spíše pohádku.
Pravděpodobně první živý betlém vytvořil František z
Assisi v roce 1223. Po své cestě do Betléma ve Svaté zemi si
přál zprostředkovat svůj jedinečný zážitek i ostatním věřícím. V
Itálii, na hoře Alverno blízko obce Greccio, umístil do jeskyně
jesličky vystlané senem, do žlabu připravil krmivo, přivedl oslíka
a volka a u těchto jeslí jako u oltáře sloužil první štědrovečerní
mši, později zvanou půlnoční. Scéna se zalíbila natolik, že poté
byla napodobována v řadě italský klášterů. Z tohoto živého
betlému vznikla tradice stavění jesliček o Vánocích křesťany na
celém světě až do dnešních dnů. Později nesměl betlém chybět v žádném kostele nebo domácnosti.
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České slovo Vánoce pochází z německého výrazu Weihnachten, který se do našeho jazyka
dostalo již v před cyrilometodějském období a má vyjadřovat posvátné noci.
Tradici vánočního stromku založil podle
některých pramenů už v 6. století jeden z
nejvýznamnějších řádových reformátorů raného
středověku řeholník opat Kolumbán z Luxeuilu a
Bobbia na dvoře burgundského krále Gontrana. Po
celý středověk katolická církev jakékoliv zdobení
stromků označovala za pohanský zvyk. Katolická
církev vzala vánoční stromek na milost až v 16. století,
kdy bylo vysvětleno, že stále zelené větve jehličnanů
symbolizují věčný život, jak jej přislíbil Ježíš Kristus.
Původně se stromeček zdobil jablky, ořechy a
jinými potravinami. Poté se přidaly i svíčky jako symbol
věčného betlémského světla, ty ale později nahradily
elektrické světelné řetězy a skleněné ozdoby, tak jak je
známe dnes. Zajímavostí je, že se stromečky původně
stavěly špičkou dolů nad štědrovečerní stůl. Od tohoto
zvyku se ale upustilo, když se začalo zdobit ve větší
míře, jelikož ozdoby jednoduše padaly dolů.
V minulosti, stejně jako dnes, platilo, že do Štědrého dne musí být dům perfektně uklizený a
čistý. Hospodyně prostřela na stůl sváteční ubrus a připravila slavnostní nádobí. Betlém býval
hlavním prvkem vánoční výzdoby, kterou doplňovaly jedlové větvičky později nahrazené
ozdobeným stromečkem. Štědrý den byl dnem půstu a doprovázelo jej velké množství lidových
zvyklostí. Traduje se, že kdo půst dodrží, uvidí večer zlaté prasátko. V předkřesťanských dobách
však bylo prase symbolem slunce, které se právě o zimním slunovratu ujímá vlády.
Od pradávna patřilo k svátečním a obřadním dnům jídlo, při jehož přípravě se věřilo
všelijakým pověrám. Nejvíce pověrčivých praktik se vztahovalo k chlebu, zapékaly se do něj peníze,
česnek
a někde byla přidávána svěcená voda. Některé praktiky se poté přenesly i na koláče
a vánočku. Právě vánočky jsou z tradičního vánočního pečiva v současné době nejrozšířenější.
Původně se jim říkalo také calty, štědrovníky či štědrovky. Přípravě tohoto pečiva se přikládala velká
důležitost. Když se pečivo nepovedlo, prasklo nebo se připálilo, znamenalo to neštěstí a smrt
v
rodině.
Vánoční Štědrý den předchází dnu narození
Ježíše. Podle církevní terminologie je vigilií, což
znamená předvečer svátku. Ze všech svátků v roce je
den Kristova narození nejvýznamnější vigilií a i v lidové
tradici je právě Štědrý večer nejoslavovanější částí
vánočních svátků.
PP
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Tradiční pingpongový turnaj na sále
Druhý listopadový víkend se v Zahořanech

V nabité konkurenci 15 teamů nakonec

uskutečnil další ročník tradičního turnaje ve

nezvítězili ani borci SK Zahořany (vypadli ve

stolním tenise dvojic.

čtvrtfinále), ani borci SK Šibla z Prahy (vypadli
v semifinále), ale domácí reprezentanti z týmu
Klokani, kteří ve finále porazili tým Janas
(smíšený pár). V souboji o třetí místo nakonec
zvítězil tým Čekanová (smíšený pár) nad
dalšími domácím teamem FAVI. Vítězové
získali hodnotné ceny od hlavního partnera
turnaje firmy Staropramen a dárkové koše od
provozovatele hostince U Pepíčka.
DH

Memoriál Pepíčka Zamazala v nohejbale
Nohebalový turnaj na antukovém hřišti za hostincem U Pepíčka. Již tradičně se nohejbalisté
scházejí každoročně, aby si zahráli nohejbal a utkali se o putovní pohár Pepíčka Zamazala.
V letošním roce se turnaje opět zůčastnil velký počet týmů, které tvořili trojice.

Fotogalerie z turnaje:

PN, DB
3

SPORT

Fotbalisté Rum Zahořany odehráli 18. sezónu!
Zahořanský fotbalový tým vstoupil na
Podzim 2019 do své již v pořadí 18. sezóny.
V loňské sezoně se našim hráčům podařilo
udržet mezi týmy 5. ligy. Výborná úroveň tak
čekala na naše hráče i v letošní podzimní
sezóně.

V dalších zápasech jsme se snažili
nadále předvádět povedené výkony, které
ovšem ne vždy byly oceněny bodovým
ziskem. Zajímavým zápasem byl pro naše
hráče zápas proti týmu Flyars Jinonice za
které nastupuje i několikanásobný český
reprezentant Radoslav Kováč.
Jak se blížily poslední zápasy, bylo
jasné, že pokud se chtějí Zahořanští udržet
v 5. lize i pro další sezónu, budou muset
zařadit dvojku. Výsledkem toho byly dvě
přesvědčivé výhry 8:1 a 5:1, které nás
vyšroubovaly opět do klidných vod 5. ligy.
Zbývaly poslední 2 zápasy a našim hráčům
stačilo jeden z těchto zápasů vyhrát.
Klíčovou bitvu svedli Zahořanští hoši
v Běchovicích. Proti běhavému soupeři drželi
otěže zápasu ve svých rukách, když postupně
vedli 2:0 a 3:2. Bohužel nás opět zradila
koncovka zápasu a po remíze 3:3 jsme
skončili těsně pod čarou zaručující jistotu v 5.
lize.

Jak to tak u našich hráčů bývá, začátek
sezóny nám nevyšel podle představ. Do
podzimní sezóny jsme vstoupili výhrou 7:4
v přípravném utkání. Na tuto výhru jsme ale
nenavázali
v probíhajících
mistrovských
zápasech. V prvním kole jsme na pražské
Mikulovce dlouho drželi vedení 2:0. Nakonec
jsme ale doplatili na koncovku zápasu a
podlehli 2:3, když jsme inkasovali branku
v závěrečných minutách.

Vyhodnocení hráčů sezony v Hostinci U Pepíčka.

Celou sezónu jsme si opět důkladně
probrali na dokopné v naší oblíbené hospůdce
U Pepíčka a shodli se, že příští sezónu jsme
opět odhodlaní bojovat o návrat do 5. ligy.
Držte nám palce, dáme do toho všechno,
HTRZ!
PN

A.Rychlý, R.Petřina, J.Lhotský, A.Luňák, T.Koldcsiter,
P.Nepraš, T.Jalůvka, R.Čadek, M.Doktor, P.Lhotský
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Fotbalové turnaje na hřišti u rybníka
Máme za sebou úspěšný fotbalový
červenec na Zahořanském hřišti. Podařilo se
nám s HT Rum Zahořany a Ladies Team
Zahořany za podpory obce Zahořany
uspořádat hned 2 fotbalové turnaje s
občerstvením, které zajišťoval Hostinec U
Pepíčka. Nejprve 13. července "Turnaj
smíšených týmů" a o 14 dní později také
tradiční, letos již 9. ročník "Rum Zahořany
CUP". Obě akce se perfektně vydařily, a tak je
čas si trošku zbilancovat a spočítat si co jsme
to letos vůbec dokázali, když oba turnaje
sečteme:
🏆2 fotbalové turnaje
⚽️19 týmů
🏃♂️143 hráčů a hráček
👏250 diváků (orientačně)
⚽️55 fotbalových zápasů

⏱765 minut fotbalu (12,75 hodiny)
🍺1000 vypitých piv (orientačně)
🏆6 pohárů pro týmy
👍36 diplomů pro týmy a jednotlivce
🤩2 víkendy plné fotbalu

Jsme moc rádi, že se to podařilo a díky moc všem, kteří k tomu přispěli. Příští rok nás čeká
jubilejní 10. ročník / 25.7. 2020. Když jsme pořádali 1. ročník, ani nás nenapadlo, že to
dokážeme táhnout 10let! Věříme, že už nyní se na to všichni těšíte stejně jako my!
Brigády na Zahořanském hřišti
Během letošního roku se na hřišti u
rybníka pořádaly nejen dva fotbalové turnaje,
ale také další akce. Můžeme vzpomenout
soutěže hasičů nebo dětský den, který
každoročně pořádá obec Zahořany. Hrací
plocha dostala zabrat, a proto jsme přiložili
ruku k dílu. Ještě před zimou proběhla
brigáda. Na plánu bylo prořezání travnaté
plochy, prosetí travním semenem, zavezení
přesetou hlínou a také zválcování válcem.
Věříme, že se díky tomuto úsilí můžeme příští
rok těšit na ještě lepší trávník než v letošním
roce.

prodlužovací kabely od okolních domů a chat
a neustále nahazovat shozené jističe:)
Seznam akcí na příští rok můžete vidět
v plánu akcí 2020 na dalších stránkách
Zahořanských listů.
PN

Další akcí bylo zavedení elektřiny do
obou buněk na hřišti, které slouží jako zázemí
pro pořádání akcí. Nyní již nemusíme tahat
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Další úspěšná sezóna SK Zahořany
Rok se s rokem sešel a je opět čas
bilancování, nových předsevzetí a nových
výzev pro další sezonu.

minut 40 sekund na krásném 56. místě z 295
týmů.
Dne 25.5.2019 se v naší malebné
vesničce uskutečnil první ročník běžeckých
závodů Zahořanská 10. Závodů se zúčastnilo
124 běžců všech věkových kategorií na tratích
5 a 10 km a v rámci dětských běhů na 200 –
1400 m. Počasí nám perfektně vyšlo a závody
se všem účastníkům moc líbily. Nejvíce si
běžci cenili originálních finišerských medailí
upečených z perníku. Naši borci se ve velké
konkurenci neztratili a David Kulík, Jiří Honců
a Ondra Pokorný obsadili ve svých kategoriích
stupně vítězů.

Letošní sezonu jsme začali po náročné
zimní přípravě na horách, v bazénu, v terénu,
na silnici, někdo v posilovně na páse nebo na
rotopedu v garáži, velmi zhurta v květnu, a to
hned dvěma velkými akcemi. Štafetovým
závodem „Vltava Run“ na 360 km z Šumavy
do Prahy a vlastními závody „Zahořanská 10“
neboli během kolem Pleše, u nás
v Zahořanech.

Letošní výzvou byla účast na
triatlonových závodech. Po náročné zimní
přípravě v bazénu na Příbrami se dne
27.7.2019 postavili 4 borci našeho klubu
(Martin Pokorný, Jiří Honců, Ondřej Pokorný a
David Horyna) na start prestižního 11. ročníku
závodu Triatlon Brdonoš v Podlesí. Martin se
umístil na třetím pořadí ve své kategorii, Jiří
získal ocenění pro nejstaršího, Ondra pro
nejmladšího účastníka závodu a já si to užil
s nimi. Triatlon zatím nepatří k našim
nejsilnějším disciplínám, ale co není může
být…

Zahořanský team 12 statečných se
postavil na start ikonického závodu podél řeky
Vltavy dne 11.5.2019 v brzkých ranních
hodinách. Začal to Honza H., pokračoval
Martin, Ondra, Jirka, Michal, Zuzana, Petr,
Radek, Marek, Láďa, David a Honza P. A tak
třikrát dokola. Běželo se v zimě, chvílemi v
dešti, často v blátě, ve dne i v noci. Běžci byli
unavení, nevyspalí, ale odhodlaní dosáhnout
co nejlepších výsledků. A to se také podařilo.
Všichni členové naší štafety se proti
předstartovní predikci výrazně zlepšili a do
pražského
Braníku
doběhli s téměř
dvouhodinovým náskokem v čase 30 hodin 36
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Sezona 2019 byla opět velmi úspěšná.
Našim borcům se podařilo dosáhnout mnoha
skvělých výsledků. Náš nej. cyklista/univerzál
Martin
Pokorný
zvítězil
neohroženě
v celkovém
bodování
seriálu
Brdman
Adventure (seriálu běhů, cyklo-závodů,
triatlonů, duatlonů, swim-ranů, atd. mezi Brdy
a Vltavou) v kategorii borců do 49 let.

Vrcholem letošní sezony pak byla účast
dvou našich nejlepších vytrvalců na po 112
letech znovu obnoveném závodě Praha –
Dobříš, na kterém jsme se podíleli i
organizačně a pořadatelsky. Kromě Davida
Kulíka a Petra Mourka, dvou odvážlivců, kteří
se postavili na start maratonu s převýšením
téměř +900 m se akce účastnili i dva jezdci na
kolech (Jaroslav Kulík a David Horyna), kteří
kromě trasy závodu z Prahy na Dobříš
absolvovali i trasu na start ze Zahořan do
Bráníka a pak zpět domů z Dobříše, celkem 90
km, +1100m.
Naši členové (celá rodina Pokorných)
zajišťovali také občerstvení pro závodníky
v Černolicích, na Skalce a v Kytíně. Oddílový
team SK Zahořany ve složení David Kulík a
Petr Mourek pak vybojoval v konkurenci
profesionálních teamů skvělé 4. místo mezi
muži.

Náš nejzkušenější závodník Jiří Honců
vybojoval na domácích závodech Zahořanská
10 skvělé druhé místo ve své kategorii a také
celou řadu pódiových umístění v rámci seriálu
Mizuno Trail Running Cup 2019. V celkovém
bodování seriálu se pak umístil na 1. místě ve
své kategorii nad 60 let.
Náš nejlepší vytrvalostní běžec David
Kulík kromě vítězství na domácím závodu
Zahořanská 10 ve své kategorii přivezl čtvrté
místo ze SOREX Brdského terénního 1/2M
z Dobříše, pátá místa pak z ½ M Mizuno Trail
Running Cup z Liberce a terénního Marathonu
Praha – Dobříš. V srpnu se pak David účastnil
běžeckého trialového kempu ve Francii
v oblasti Chamonix. Toto místo je dějištěm
ikonického závodu UTMB (ultra-trail kolem
Mont Blanku), 170Km, +10.000m. Účastníci
kurzu probíhali jednotlivé úseky a zúčastnili
se, zatím jako diváci, tohoto legendárního
závodu. Možná se v budoucnu i někdo
z našeho klubu zúčastní této prestižní světové
akce, to nikdo nevíme...

V příštím roce opět plánujeme účast na
řadě prestižních akcí. Pokusíme se opět o
účast na štafetovém závodě Vltava Run, příp.
Labe Run. Dále to bude účast na lokální sérii
závodů Brdman Adventure, kde chceme uspět
i v kategorii teamů a samozřejmě účasti na
dalších akcích jako je Mizuno Trail Running
Cup, Czech Run, Běhej lesy a dalších. Na
sobotu 23.5.2020 je pak naplánován již 2.
ročník Zahořanské 10 neboli běhu kolem
Pleše, kde doufáme v rekordní účast. Držte
nám palce, ať se dílo podaří. Sportu Zdar, a
SK Zahořany obzvláště!
DH
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Letní prázdniny ve znamení hasičských soutěží
Na konci minulého článku jsme
informovali o postupu našich družstev do
krajských kol.

Tereza Šafářová se díky svým výkonům
dostala do krajského výběru družstva
dorostenek SDH Střezimíř. S tímto družstvem
zaběhla 2. nejlepší čas ve štafetě 4x100m a
stala se 1. vicemistryní České republiky v této
disciplíně. Náš svěřenec Ondřej Zamrzla
startoval za výběr Prahy s družstvem SDH
Stodůlky. Je krásné vidět úspěch našich dětí
na vrcholném závodě v rámci České republiky.
Sice jsme malá vesnice, ale zná nás celá
republika.
Naše ženy a muži prožili celé léto na
závodech. Musíme vyzdvihnout naše nejlepší
výsledky, jako byly vítězství v Novém Kníně,
Hřiměždicích a ve Staré Huti.

Prvním krajským kolem byla soutěž
družstev mužů a žen. Krajské kolo se konalo
na krásném stadionu v Kutné Hoře. Po oba
dva dny a to 15-16. června bojovala naše
družstva o nejlepší umístění. Muži celkově
skončili na 6. místě a ženy na 5. místě. Ženy
zaběhly 3. nejlepší požární útok krajského kola
a tak domů vezly medaile a krásný pohár.
Za týden po Kutné Hoře odjelo naše
družstvo dorostenek a jednotlivci do Mladé
Boleslavi. Dorostenky si odvezly celkové 3.
místo a jednotlivec Jiří Fous nakonec skončil
až na 10. místě. Jménem výboru SDH bychom
chtěli poděkovat všem našim družstvům za
krásnou reprezentaci našeho sboru a okresu
Prahy-západ.

Mladí hasiči se zúčastnili o prázdninách
jen soutěže ve Staré Huti, kde vyhráli všechny
kategorie, jinak o prázdninách máme volno.
Hasiči samozřejmě nechyběli při čištění
obecního rybníka.

Podzim ve znamení brigád a závěr hasičské sezóny
Měsícem září začal pro naše děti další
ročník celostátní soutěže hry PLAMEN. Od 5.
září už se děti opět pravidelně schází a trénují.
První závody nás čekaly v Hostivicích, kde

jsme obsadili všechny kategorie od mladších
dětí až po kategorie mužů a žen. Kromě
ženské kategorie jsme vše vyhráli. Hned druhý
den v neděli 8. září se naše děti zúčastnily

8

SPORT
nejprestižnějších závodů Memoriálu Jaroslava
Zajíčka ve Sloupu. Mladší žáci obhájili
vítězství z roku 2018 a starší překvapivě
skončili druzí. Velkým závodem pro děti byl
Závod požárnické všestrannosti.

MUŽI vyhráli svou kategorii a tím jsme si
pojistili postup do okresního kola 2020.
15. září jsme jeli obhajovat první místa z roku
2018 na Pražský pohár do Lipenců. Za
krásného počasí jsme zabrali a zlaté medaile
jsme vezli domů.

Mladší žáci a hlídka ve složení Cmíral Vojtěch,
Lešner
Lukáš,
Šafářová
Annemarie,
Tajrychová Erika a Helena Gruberová jsou
přeborníci
okresu
Praha-západ
v této
disciplíně. Starší žáci skončili na 5. místě.

Poslední závody v roce 2019 jsme absolvovali
na Poháru starosty okresu Praha-západ,
v kategorii na klasické stříkačky jsme obsadili
1. a 2. místo. V kategorii ŽENY SPORT 1.
místo a MUŽI SPORT 1. místo.
Letošní sezona se velice vydařila, ale jen díky
pravidelným
tréninkům
a
šikovným
zahořanským závodníkům.
28. září jsme měli celosborovou brigádu, kde
jsme uklízeli prostory hasičské zbrojnice,
zateplila se půda a garáž. Naše ženy udělaly
generální úklid hasičárny. Byl upraven vstup
do klubovny mladých hasičů. V měsíci říjnu se
udělal výřez dřeva ve voznickém lese, aby
bylo čím topit na hasičských i obecních akcích.
Nadále se pracuje na zlepšení povrchu
hasičské dráhy.

Základní kolo požárního sportu i okrskové kolo
se konalo dne 14. září v Klínci. Naše ŽENY A
zvítězily a ŽENY B skončily hned za nimy.

Výroční valná hromada SDH Zahořany
Dne 30.11.2019 se konala v sále
obecního úřadu Valná hromada hasičského
sboru. Přítomno bylo 66 členů sboru a 32
hostů. Výbor SDH prezentoval svoji činnost
v roce 2019, ale také v uplynulých 5. letech.
Z příspěvků v diskuzi jsme obdrželi mnoho
krásných slov na naši činnost od zástupců
okolních sborů a starosty obce Zahořany.
Valná hromada volí výbor pro volební období
2020 – 2025:

Starosta:
Místostarosta:
Jednatel:
Velitel:
Velitelka žen:
Revizor:
Referent mládeže:
Členové výboru:

Petr Kučera
Petr Kšána st.
Tomáš Cmíral
Petr Kšána ml.
Kristýna Naščáková
Eva Štichová
Tereza Plavcová
Jarmila Kšánová
Antonín Smrčka
Marie Rysová
Renata Šafářová.
PK ml.
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AKCE 2020
Plán kulturních a sportovních akcí:
Datum

Událost

Místo

14.3.

Maškarní dětská zábava

Sál Zahořany

21.3.

Hasičský ples

Sál Zahořany

28.3.

Reprezentační ples SK Zahořany

Sál Zahořany

4.4.

Ukliďme Česko, ukliďme Zahořany!

Zahořany (u úřadu)

18.4.

Pingpongový turnaj

Hostinec U Pepíčka (sál)

25.4.

Turnaj v šipkách

Hostinec U Pepíčka (sál)

30.4.

Čarodějnice

Hostinec U Pepíčka

16.5.

Májová pobožnost

Kaplička Zahořany

23.5.

Zahořanská 10 (Běh okolo Pleše)

Hostinec U Pepíčka

30.-31.5.

Okresní kolo přípravek,
dorostu a mužů (hasiči)

Hřiště u rybníka

6.6.

Hry bez hranic

Klínec

13.6.

Zahořanský dětský den

Hřiště u rybníka

25.7.

Rum Zahořany CUP, 10.ročník (fotbal)

Hřiště u rybníka

17.-22.8.

Sochařské sympozium

Bojanovice (fotbalové hřiště)

5.9. / 12.9

Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)

Hostinec U Pepíčka

27.9.

Svatováclavská vigilie

Pomník Sv.Václava

27.10.

Lampionový průvod

Kaplička Zahořany (začátek)

7.11.

Pingpongový turnaj

Hostinec U Pepíčka (sál)

21.11.

Turnaj v šipkách

Hostinec U Pepíčka (sál)

5.12.

Mikulášská besídka

Sál Zahořany

12.12. / 19.12.

Vánoční kaplička

Kaplička Zahořany

Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcí k úpravě termínu. Aktualizované
termíny najdete na webových stránkách: www.zahorany.cz
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FOTKY OD ČTENÁŘŮ
O úspěšné úlovky se s naší redakcí podělila Dáša Škábová. Je vidět, že houbařská sezóna
v Brdských lesích byla v letošním roce velmi úspěšná. Děkujeme za sdílení.

HÁDANKY
Na jakou stranu jede autobus?

Na jakém čísle parkuje auto?

Správná řešení najdete v průběhu ledna na facebookových stránkách obce: facebook.com/zahorany
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