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stále živé řemeslo
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SEZÓNA SE
NÁM POVEDLA
Příjemnou tečkou za další úspěšnou sezónou bylo, stejně jako každý rok, podzimní
oddílové soustředění. V areálu kynologického klubu ve Zbraslavi u Brna se na konci
října sešlo asi 50 našich členů a příznivců
ve věku od půl do 65 let.
V sobotu dopoledne nás čekal lehce
netradiční závod na oblíbeném dvoumetru,

pro ty zkušenější doplněný o orienťácké
kontroly. Aby toho nebylo málo, odpoledne
byla připravena kombinace dvoumetru,
osmdesátky i orienťáku, při které si všichni
mnohokrát proběhli příjezdovou cestu
i okolní hustníky. Dá se říct, že z lesa nás
vyhnala až tma. Po večeři přišel konečně
čas na oslavu. Obrovský a vynikající dort

Sobotní oslava celoročních úspěchů.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři a přátelé knih,
Vánoce jsou nejen za dveřmi, ale už
i v kuchyni a obývacím pokoji a Nový rok
už se chvatně zouvá v předsíni.
Ráda bych vám tedy připomněla, že
poslední výpůjční den před svátky je
úterý 22. prosince a v roce 2016 otevíráme dveře knihovny v úterý 5. ledna.
Na prosinec jsem pro vás připravila
mnoho nových knih, za zmínku stojí např.
„Dívka v pavoučí síti“ švédského spisovatele Davida Lagercrantze, která nava-
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zuje na proslulou trilogii Stiega Larssona
„Milénium“. Opět nás do děje vtáhnou
postavy Michael Blomkvist a Lisbeth Salanderová. Ve Skandinávii ještě zůstaneme,
neboť právě vyšla v české edici nová kniha
Jo Nesbø, „Syn“.
Z jiného soudku je pak „Hvězdy nám
nepřály“ od Johna Greena. Působivé
vyprávění o boji šestnáctileté Hazel
s rakovinou, které Green odlehčuje svým
osobitým humorem a působivým vypravěčským stylem.

byl tou nejdokonalejší odměnou, jaká nás
za naše celoroční úspěchy mohla čekat.
Však se jí mnozí ani nemohli dočkat.
Nedělní dopoledne patřilo závodu smíšených dvojic, kdy v jednotlivých týmech
společně bojovali zkušení závodníci
i začátečníci. Málokdo se nedal strhnout
nadšením a mnohé výkony byly opravdu
nečekané.
Slunečné počasí, které nás celým víkendem doprovázelo, přispělo k dobré náladě
a všichni si nabitý program opravdu užili.
Sezóna skončila, a teď už nám nezbývá,
než se těšit na příští rok. Ještě bychom
chtěli poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu obce, dále všem sponzorům, kteří
podporují naši činnost, kamarádům, kteří
nám pomáhají s organizací akcí a vedením
tréninků, rodičům sportovců, bez jejichž
podpory by nebylo možno dosáhnout tak
vynikajících výsledků a všem vám, kteří
nám fandíte.
Pavla Hažmuková

A na co se můžete těšit v lednu? Třeba
vás zaujme „Zázračný úklid“ od Marie
Kondo. Světový bestseller, který vám
ukáže, jak zatočit s nepořádkem jednou
a provždy. Nebo také „Jsou světla, která nevidíme“, kdy nás světově uznávaný
spisovatel Anthony Doerr zavede do
Francie za druhé světové války, kde osud
svede dohromady slepou francouzskou
dívku a německého chlapce.
Pohodové Vánoce a mnoho úspěchů
v novém roce vám přeje
Marie Nedopilová
knihovnice

