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Zprávy obecního úřadu

Další místní komunikace jsou opraveny
Nový asfaltový koberec byl v první
polovině září položen na dvou místních
komunikacích, a to od obchodu směrem
na Hranice a dále za esíčkem směrem na
Bukovice až za most přes říčku Holčina.
Pokládku realizovala společnost Strabag
a.s., celkové náklady byly 1 615 tis. Kč.
Co se týká místních komunikací, bylo
v průběhu roku doplněno v několika
místech dopravní značení a na místní
komunikaci v horní části Hranic byl na
žádost občanů umístěn zpomalovací
práh. Pro příští rok se nyní zpracovává
projektová dokumentace na opravu celé
místní komunikace na Bukovicích.

Alena Kacířová, starostka
Foto: I. Spratková

Kontejnery na separovaný sběr, aneb kam s nimi?
Třídění odpadů (až na nepořádek kolem
kontejnerů) se nám v obci docela daří.
Zvykli jsme si třídit, zvykli jsme si donášet nebo dovážet vytříděné odpady do
kontejnerů. Systém se snažíme upravovat
a postupně ladit. Například máme v průběhu listopadu od EKO KOMU přislíbenu
dodávku kontejnerů na papír a doplníme
tak místa, kde chybí. Bohužel však občas
musíme provést i opatření, které není
k lepšímu ani pro systém, ani pro uživatele.
Kontejnery na separovaný sběr, umístěné v esíčku na Hranicích, stály částečně na
pozemku soukromých vlastníků a ti s jejich
umístěním v těchto místech nesouhlasili.
Ani vlastníci okolních nemovitostí nebyli
kontejnery nadšeni a nikdo z nich nechtěl
na svém pozemku umístění separovacích
kontejnerů umožnit. Obdrželi jsme také

stížnosti na nepřehlednost zatáčky při nájezdu z Bukovic. Nezbylo, než hledat jiné
řešení. Pro část kontejnerů jsme nechali
vybudovat nové místo před podjezdem
na výjezdu z obce, část kontejnerů jsme
nechali přemístit směrem na Bukovice za
most přes Holčinu. Jednáme s vlastníky
pozemků umístění kontejnerů na Hranicích
směrem k nádraží. Při dopravě vyseparovaného odpadu auty by tak snad nové
umístění separovacích kontejnerů nemuselo hrát až tak podstatnou roli.
Obecně je umísťování separovacích
kontejnerů problém, a to nejen v naší obci.
Uvítáme, pokud by některý vlastník
nabídl obci možnost umístění kontejnerů
na svém pozemku v části obce Hranice,
zejména v okolí esíčka.
Alena Kacířová, starostka
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Tak nějak to bylo
Literárně-hudební podvečer, který se ve
čtvrtek 10. 10. 2019 konal u příležitosti
60. výročí založení divadla Semafor,
přilákal do klubovny OÚ Dobratice
příznivce autorské dvojice Suchý a Šlitr.
Četbu úryvků z knihy pana Suchého „Tak
nějak to bylo“ střídaly časem prověřené
písně, které doprovodil pan Aleš Nitra
jak hrou na tenor banjo, tak na kytaru.
Kromě osvědčených a žádaných hitů
(jako například Tereza nebo Pramínek

vlasů) byly pro čtvrteční vystoupení
nachystány i méně známé písně, celkem
jich v průběhu setkání zaznělo 22. Chtěla
bych poděkovat za příjemně strávený
večer panu Nitrovi a v neposlední řadě
všem návštěvníkům, kteří se do písní
nejen zaposlouchali, ale z hlediště si
společně notovali mnohé z nich.
Akce byla pořádána v rámci Sdružení
obcí povodí Morávky.
Mgr. Martina Řehová, knihovnice
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Sedmdesátníci slavili
Také v letošním roce jsme měli možnost
připravit tradiční setkání sedmdesátníků
a osobně jim popřát k jejich životnímu
jubileu. Setkání se uskutečnilo 26. září
v restauraci Obecník, kde po přivítání
paní Ivonou Bortlíčkovou a vedením obce
začal krátký kulturní program v podobě
národních písniček, které zazpívali žáci
naší základní školy pod vedením paní
ředitelky Mgr. Karly Peterkové.
Zbytek odpoledne se nesl v duchu
vzpomínání a vyprávění našich oslavenců.
Děkuji všem, kteří se na organizaci této
pěkné akce podíleli.
Radovan Otipka
Foto: archív obce

Školství

Nový školní rok 2019/2020
s mottem „Sportujeme rádi“
•
•
•
•
•
•

Třídními učitelkami jsou:

1. A ročník – 15 žáků - Mgr. Andrea Znojilová
1. B ročník – 16 žáků - Mgr. Ivana Bartošová
2. ročník – 13 žáků - Mgr. Ivana Grygarová
3. ročník – 16 žáků - Mgr. Silvie Pšenicová
4. ročník – 22 žáků - Mgr. Hana Beránková
5. ročník – 15 žáků - Mgr. Marta Mojáková
Celkem navštěvuje školu 97 žáků.

Ve školní družině máme 3 oddělení pod
vedením vedoucí vychovatelky
Mgr. Sylvy Bednářové:
• 1. oddělení – Mgr. Sylva Bednářová
• 2. oddělení – Mgr. Pavlína Lipowczan
• 3. oddělení – Petra Badová

První den ve škole jsme společně s paní
starostkou Alenou Kacířovou a s panem
starostou Petrem Tesarčíkem přivítali nové prvňáčky se svými rodiči, ostatní žáky
a zaměstnance školy. Společné vítání prvňáčků a žáků je naší tradicí a v letošním
roce bylo vítání obzvlášť příjemné. Přivítali
jsme 31 prvňáčků ze třídy 1. A a 1. B.
Všichni žáci se mohou opět těšit na
spoustu vzdělávacích programů, besed a celoročních projektů. Zaměříme
se převážně na aktivity se sportovní
tematikou, na projekt „Obec a okolí“, budeme pokračovat v projektu „Celé Česko
čte dětem“, v evropském projektu eTwining
a preventivním programům.
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V průběhu letních prázdnin byly ve škole
provedeny menší opravy, které se týkaly
převážně výměny svítidel, elektroinstalace,
renovace podlahy ve školní jídelně včetně
spojovací chodby a rekonstrukce kotelny.
V červenci se ve škole uskutečnil 2. ročník
příměstského táboru s názvem „Stroj času“
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za podpory MAS Pobeskydí. Táboru se zúčastnilo 15 dětí, které plnili spoustu úkolů
a měli možnost navštívit Svět techniky
v Dolních Vítkovicích v Ostravě.
Připravované akce:
31. 10. – Tajemná noc
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení

4. ročník „Běhej na vsi“ úspěšně za námi!
V sobotu 14. září 2019 se konal již
4. ročník beneﬁční akce „Běhej na vsi“,
který pořádá nezisková organizace Bez
mámy, z. s. spolu s obcí Dobratice. Počasí
přálo letos této akci snad nejvíce ze všech
ročníků, proto není divu, že se zúčastnil
rekordní počet soutěžících. V hlavním závodě na 5 km startovalo celkem 57 běžců
(dospělí 44, mládež 13). Zanedbatelný není rozhodně ani počet dětí, které soutěžily
v dětských kategoriích. Těch se přihlásilo
a závod dokončilo celkem 54. Výtěžek
akce jde opět na pomoc dětem v Tanzanii,

konkrétně na základní školu Ilenge, která
je partnerskou školou ZŠ Dobratice. Zde
nyní probíhají práce, které by právě i díky
pomoci vás zúčastněných, měly již brzy
vést k dokončení výstavby nových tříd.

Vítězové jednotlivých kategorií v hlavním
závodě na 5 km:
Muži:
1. Krystian Zahraj, 2. Štěpán Glombek,
3. Lumír Sobek
Ženy:
1. Veronika Siebeltová, 2. Zuzana Bílková,
3. Barbora Sedláková
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Mládež:
1. Vít Pavlas, 2. Tereza Hrušková, 3. Kryštof
Kohut
Vítězové dětských kategorií:
1 – 5 let (Motýlci): 1. Zahradník Robert,
2. Maceček Vojtěch, 3. Moješčíková Amélie

6 – 9 let (Lvi): 1. Pastrňák Jan,
2. Koběluš Antonín, 3. Genda Vojtěch
10 – 13 let (Žirafy): 1.- 2. Genda Štěpán,
Sobek Jan, 3. Kovalčík Karel

Text: E. Chodurová, Foto: H. Tuleja

Zájezd seniorů na Slovensko
Komise sociální při OÚ Dobratice uspořádala dne 6. 9. 2019 pro důchodce již desátý zájezd, tentokrát na Slovensko. Zavítali
jsme na zámek v Bojnicích, další zastávkou
bylo Kysucké muzeum – skazen v Bystrici
a poslední podívanou byl Slovenský orloj
ve Staré Bystrici.
Bojnický zámek patří k nejnavštěvovanějším v celé Evropě. První písemnosti
o existenci zámku sahají do roku 1113.
Původně byl zámek dřevěný a ve 13. století
byl přestavěn na kamenný. Zámek vlastnilo
několik šlechtických rodů. Posledním majitelem zámku byl hrabě Pálﬀy a ten v závěti
chtěl, aby zámek byl zpřístupněn veřejnosti
(zemřel co by starý mládenec v roce 1908).
Na zámku se konají různé společenské
akce, svatební obřady aj.
Prohlídka zámku je rozdělena do tří
pater, kde je možno k vidění obrazy malířů
z různých století, dále nábytek vyřezávaný

s různým motivem, či nádoby sklo nebo keramika z různých zemí. V dolní části zámku
je hrobka a v nejspodnějších prostorách
zámku se nachází jeskyně. Na nádvoří je
studna hluboká 26 m sahající až do jeskyně. Když se procházíme zámkem po schodišti, tak zdoláme celkem 650 schodů. Na
bojnickém zámku se natáčely ﬁlmy, např.
„ Šíleně smutná princezna“.
Druhou zastávkou je muzeum kysucké
dědiny. Základní kámen expozice byl
položen v říjnu 1974. Lidová architektura
dědiny stávající se z obytných domků,
hospodářských a technických staveb byla
zachráněna ze zatopených obcí Riečnica
a Harvelka, které byly později zatopeny
vodním dílem Nová Bystrica.
Stavby byly demontovány a znovu postaveny v nynějším muzeu v části Vychylka,
co by stálá expozice v přírodě a patří mezi
nejrozsáhlejší na Slovensku. Součásti
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skanzenu je Kysucká lesní železnice, její
výstavba byla zahájena v r. 1915 a do r. 1918
byla po jednotlivých úsecích uvedena do
provozu. Železnice sloužila pro svoz dřeva,
což bylo hlavní pracovní náplní místních
obyvatel. Trať původně měřila 29 km,
rozchod kolejnic je 760 mm. V současné
době trať dosahuje 11 km. Od roku 1991 je
vyhlášena za národní kulturní památku SR.
Poslední zastávkou zájezdu byla Stará
Bystrica, za účelem zhlédnutí Slovenského orloje. Každou hodinu se otevírá
okno a ukazuje se šest soch slovenských
apoštolů, vyřezaných z topolového dřeva.
Po stranách ve výklencích je umístěno
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6 bronzových plastik historických osobností Slovenska. Orloj byl dokončen v r. 2009.
Okolí této nádherné stavby je náměstíčko
s obecním úřadem a několika hospůdkami.
Všichni účastníci zájezdu se vyjadřovali
pochvalně a poděkování všech patří především paní Ivoně Bortlíčkové za přípravu
a příjemný strávený den u našich sousedů. Děkujeme a příště… no už se těšíme,
děkujeme!
Několik snímků na
http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/
Za všechny účastníky
Kohut Jiří (text i foto)

Fotbalisté zabrali
Po rozhovoru s trenérem fotbalového
mužstva Dobratic, Mariánem Korabíkem
před zahájením sezóny, se očekával od
dobratických fotbalistů boj o přední místa
tabulky 1. A třídy. Začátek nového ročníku
začali nečekanou výhrou v Orlové, pak
ale přišla nepovedená série tří zápasů za
sebou, kdy zejména v domácím prostředí byly ztráty a zejména skóre varující.
Jako by si řekli hráči třikrát a dost a od
poslední porážky v Albrechticích začala
velmi úspěšná šňůra utkání, ve kterých
dokázaly Dobratice třikrát vyhrát a jednou remizovat. V tabulce po osmi kolech
jim patří šesté místo se ziskem třinácti
bodů. Docela nečekaným lídrem soutěže
je Petřvald, který ještě neprohrál a má 22
bodů. Tak se podívejme na statistiku zápasů Dobratic po odehraných podzimních
zápasech:
Slavia Orlová - DOBRATICE 1:2, nečekanou výhru zajistil dvěma trefami Pařenica
DOBRATICE – Dobrá 1:3, před rekordní
návštěvou 400 diváků skončilo sousedské

derby výhrou hostů, jedinou domácí branku zaznamenal Causidis,
DOBRATICE - Petřvald na Moravě 1:5,
gól domácích zaznamenal Škapa. Totální
propadák a až příliš krutá porážka domácích, hosté však potvrdili, že jsou na
podzim štikou soutěže.
Albrechtice – DOBRATICE 3:0, střelecky
vyšly Dobratice poprvé naprázdno a nebyl
to povedený zápas.
DOBRATICE – Staré Město 2:1, další
tradiční derby skončilo těsnou výhrou
domácího celku. Ti rozhodli už v prvním
poločase brankami Pařenicy a Škapy
Jablunkov – DOBRATICE 0:2, výborně
odehraný zápas a poprvé bez obdržené
branky i díky výbornému Tesarčíkovi. Góly
stříleli Causidis a Šimeček.
DOBRATICE – Smilovice 2:0, opět čisté
konto gólmana, tentokráte Bocka, v první
půli se dvakrát treﬁl Pařenica
Libhošť – DOBRATICE 2:2, první remíza a pokračování bodové série, nebyl to
snadný zápas, každý bod se ale ze sou-
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peřova hřiště počítá, střelecky se zapsali
Skotnica a Causidis.
Co říct k dosavadnímu průběhu soutěže? Těžko se hodnotí jednotlivé zápasy,
sestavit optimální jedenáctku se ještě
trenérovi nepodařilo a tak se skládala
sestava podle toho, kdo byl dispozici. Hrát
o prázdninách je vždy loterie, ale podobné
problémy mají i další týmy v soutěžích.
V současné době se již mančaft dal herně
dohromady a přicházejí výsledky, které
dobratické fanoušky těší.

Text + foto: Karel Moškoř

Rozpis šachových utkání pro sezónu 2019/2020

Rozpis šachových utkání pro sezónu 2019/2020

Rozpis šachových utkání pro sezónu 2019/2020
1. kolo 19. 10. Brušperk/Dobratice
1. kolo 19. 10. Brušperk/Dobratice
2. kolo 9. 11. Dobratice/Lhotka
2. kolo 9. 11. Dobratice/Lhotka
3. kolo
11.11. Třinec/Dobratice
3. kolo23.23.
Třinec/Dobratice
4. kolo
7.
12.
4. kolo 7. 12. Dobratice/
Dobratice/Vendryně
Vendryně
5. kolo
1. 1. Interchess
5. kolo18.18.
InterchessF-M/
F-M/Dobratice
Dobratice
6. kolo
2. 2. Dobratice/Metylovice
6. kolo1. 1.
Dobratice/Metylovice
7. kolo
15.15.
2. 2. Bystřice/Dobratice
7. kolo
Bystřice/Dobratice
8. kolo
29.29.
2. 2. Dobratice/BŠŠ
8. kolo
Dobratice/BŠŠ
9. kolo
21.21.
3. 3. Dobrá/Dobratice
9. kolo
Dobrá/Dobratice

Výstava zahrádkářů moc netáhla
Již po osmé připravili v Dobraticích
zahrádkáři společně se včelaři výstavu
ovoce, zeleniny a jiných výpěstků. Jak
všichni dobře víme, letošní rok nebyl moc
příznivý. Jarní suché období se výrazně
projevilo na úrodě a tak mnoho těch, co
nabízeli na předchozích výstavách svoje

výpěstky, neměli letos co nabídnout.
Přesto se v místnůstce Obecníku bylo
na co dívat. Když jsem navštívil v pátek
výstavu společně s manželkou a vnučkou,
měli jsme dost času na prohlídku a také si
zasoutěžit, vybrat to nejpěknější jablíčko
a výpěstek a dát jim svoje hlasy. Jak to vše
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nakonec dopadlo? O zhodnocení jsem po
skončení výstavy požádal předsedu ČZS,
Milana Hlisnikovského.
1. Komu tedy dali návštěvníci nejvíce
hlasů a kdo vyhrál?
„Do soutěže „O nejlepší jablko“ bylo
přihlášeno 19 pěkných jablíček různých
odrůd. Nakonec dali návštěvníci nejvíce
hlasů (celkem 15) jablku ze spolkového
sadu Dobratice, druhé místo získalo jablko B. Tvrdého (10 hlasů) a třetí s devíti
hlasy skončilo jablko K. Škuty. V soutěži
o nejpěknější výpěstek byli dva vítězové se
stejným ziskem hlasů. Staly se jimi ořechy
od B. Tvrdého a soubor brambor J. Tvrdého.
Takže to zůstalo v rodině. Třetí místo patřilo
M. Moskvové za vypěstovaný česnek.“
2. Podle výsledných hlasů se moc diváků na výstavu nepřišlo podívat, v čem
vidíš problém?
„Je to veliký rozdíl vloni a letos. Jen tak
pro zajímavost, vloni jsme měli 320 odevzdaných lístků pro výběr nejpěknějších
plodů, letos jen 72. Možná to způsobila
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i ta neúroda a lidi to sem nepřilákalo.
Přesto bych chtěl takto poděkovat, že to
nezůstalo jen u vystavované zeleniny,
ovoce a dalších výpěstků. Děkujeme dětem
a žákům z MŠ a ZŠ v Dobraticích za pěkné
výkresy a výrobky, které pěkně zpestřily
dekoraci celé výstavy. Škoda jen, že se
sem nepřišly děti podívat. Samozřejmě
děkujeme všem, co přinesli své výpěstky
a nebáli se ukázat s tím, co jim vyrostlo na
zahrádkách.“
3.Jak bys zhodnotil letošní výstavu?
„Tady bych si měl sám dát otázku, jestli
má vůbec význam pokračovat už skoro
v tradici. Dotáhnout to na ten jubilejní desátý ročník? Jak už jsem se zmínil, zklamáním je pro mne velmi slabá účast zájemců
se podívat na dary přírody. Chtěl bych na
konec ještě vyjádřit velké poděkování paní
Romaně Pinkasové za poskytnuté zázemí
v Obecníku a personálu, který snášel
s úsměvem naše požadavky a vrtochy.“
Text + foto: Karel Moškoř
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Senioři v Bílovci úspěšně sportovali
V rámci programu MSK na podporu
zdravého stárnutí uspořádalo Krajské
koordinační centrum Moravskoslezského
kraje SENIORS, z.s. Bílovecký seniorský
víceboj. Ve středu 11. září se do Bílovce
vypravila minivýprava seniorů z Dobratic:
Alena Smoloňová, Pavel Volný a manželé Moškořovi. Cesta nezačala podle
očekávání, protože svozový autobus pro
účastníky přijel o hodinu později, než bylo
přihlášeným sděleno, nicméně do Bílovce
všichni přijeli včas. Sportující senioři si jeli
poměřit svoje sportovní dovednosti s dalšími vrstevníky z celého kraje, v Bílovci se
sešlo nakonec přes 140 závodníků. Nebylo
to snadné, protože se např. desetkrát házelo do basketbalového koše, stejný počet
pokusů měli v bollobalu, v hodu kroužky
a hodu míčkem na cíl. Pět pokusů čekalo
soutěžící v šipkách. Do výčtu sedmiboje
pak zařadili běh s tenisovou raketou
a míčkem a asi nejtěžší disciplínou pro
všechny byl obtížný slalom mezi kužely na
koloběžce. Po skončení soutěží na hřišti
bílovického gymnázia se všichni přesunuli do kulturního domu, kde čekání na

konečné vyhlášení nejlepších vyplnila různá vystoupení seniorských skupin i žáků
z místní základní školy. Nálada po těchto
skvostných představeních byla fantastická, ale jen do doby, kdy všichni očekávali
na výsledky. Organizátor závěrečnou fázi
her nezvládl, čekání na konečný verdikt
se neúměrně prodlužoval a nakonec se
ani vyhlášení nepovedlo. Odjíždělo se se
smíšenými pocity a s očekáváním, jestli se
vůbec závodící seniorky a senioři dovědí,
jak skončili. Výsledky byly zaslány až po
pěti dnech v poněkud jiné podobě než
jsou sportovci zvyklí, ale berme to jako
skutečnost a právo pořadatele si něco
nějak upravit. Nejméně početná výprava
ze všech, z Dobratic, získala tři zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou. V celkovém
pořadí víceboje se na nepopulárním
4. místě umístila A. Smoloňová, na nejvyšší příčky mezi muži útočil K. Moškoř, po
pádu ve slalomu s koloběžkou to stačilo
jen na 6. místo.
1. místa vybojovali: A. Smoloňová v hodu na basketbalový koš, K. Moškořová
a K. Moškoř v běhu s tenisovou raketou,
2. místo vybojovala K. Moškořová v jízdě
na koloběžce a 3. místo přidal K. Moškoř
v hodu kroužky na kužel.
Text + foto: Karel Moškoř
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Památka zesnulých, vzpomínka
na všechny zemřelé, „dušičky“
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší
křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé
se koná při každém slavení bohoslužby.
Vždyť také každá zapálená svíčka na
hřbitově, nebo v domácnosti, nám může
zpřítomnit světlo velikonoční svíce, tedy
té svíce, která je symbolem vzkříšeného
Krista, symbolem naší naděje. Ve světle
Kristova vzkříšení potom není památka
na zesnulé jen prostorem zármutku
a vzpomínání, ale je ozářena světlem,
které ukazuje k vrcholné budoucnosti.
Východní i západní křesťanská liturgie
věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na
všechny zemřelé. V západní církvi se tato
výroční vzpomínka slaví 2. 11. Před tímto
dnem zvlášť pečlivě upravujeme hroby,
pietní místa odpočinku naších drahých.
Toto úsilí je vyjádřením naší víry v posmrtný život. Také letos v kostele připravíme
vzpomínkové místo všech těch, kteří
v uplynulém roce zesnuli. Rodina, jenž

si přeje vzpomínku na ty, kteří neměli
rozloučení z kostela, ať prosím, za tímto
účelem zapůjčí parte zesnulého.
Bohoslužba za zesnulé bude v kostele
slavena v sobotu 2. listopadu v 9 hodin
a po ní (asi v 9.45h) bude následovat tzv.
dušičková modlitba na hřbitově a požehnání hrobů. Je pěkné, když každá rodina
během tohoto požehnání stojí u hrobu
svých blízkých. Přijměte pozvání k této
modlitbě za zesnulé.
P. Jan Wojnar
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Ostatní informace

Konečně jsme se sešli…
21. září 2019 jsme se žáci, bývalé ZŠ
v Dobraticích sešli poprvé po nekonečných 52. létech od ukončení pátého
ročníku. Z celkového počtu 26 žáků, se
jich dostavilo 20. Jen 4 se omluvili a 2 již
nejsou mezi námi. Na posezení k vyprávění a zábavě jsme si vybrali restauraci
Obecník v Dobraticích. Zde jsme byli
ochotným personálem, hlavně vedoucí
p. Pinkasovou, obsluhováni a také uspokojeni chutným jídlem. Posezení se dokonce trochu protáhlo, protože bylo co

vyprávět, přeci
jenom někteří se
od ukončení ZŠ
v Dobraticích
vůbec neviděli.
Myslím si, že se
sraz vydařil a bude na co vzpomínat.
Abychom si mohli zavzpomínat nejen
na mladá léta, ale i na sraz, vyfotila nás
p. Marie Švrčková.

Inzerce
Rádi bychom koupili rodinný dům, nebo stavební pozemek
v Dobraticích. Peníze máme v hotovosti z prodeje dvou bytů
ve Frýdku-Místku.
Děkujeme za jakýkoliv kontakt. Tel.: 770 653 100

Připravované akce na Prašivé
• 16. 10. od 18 hod. – „Normální je DAROVAT KREV“, přednáší odborníci z FN
Ostrava-Poruba
• 20. 10. od 10 hod. – akce „Nejen s kočárky na Prašivou“, více na: www.KocarkyNaVrcholy.cz
• 2. 11. od 18 hod. – „Cestování se ŽENAMI a BEZ“,promítá poutník Marek Šalanda
• 20. 11. od 18 hod. – „Svět focený DRONEM“ – promítá přední český fotograf
Radim Kolibík
• 7. 12. od 18 hod. – „BHÚTÁN – země hřmícího
draka“ - promítá cestovatel Rádia Impuls Jirka
Kolbaba
• 18. 12. od 18 hod. – „SEVERNÍ KOREA“ – promítá
kameraman České televize Stanislav Solánský
• Veškeré akce na Prašivé jsou na bázi dobrovolného vstupného, které je věnováno na obnovu
chaty Prašivá.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše chata Prašivá, www.ChataPrasiva.cz
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