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Kam, kdy a za čím
BEROUN
12. a 13.9.
Tradiční hrnčířské trhy -Husovo náměstí
a přilehlé uličky plné hrků, talířů, keramických
pekáčů apod. Po oba dny od 7.00 do 17.00.
12.9. od 14.30 hod
Krajinou Karla IV. - Slavnostní křest nové
knihy panoramatických fotografií Karlštejnska „Krajinou Karla IV.“. Součástí je i malá
výstava a prezentace Karlštejnska, hudba
a autogramiáda; atrium berounské radnice
na Husově náměstí
12.-13.9.
EHD - Dny evropského dědictví - Po celý
víkend jsou v Berouně zpřístupěny vybrané
historické památky; tel: 311 654 201
23.9. od 20.00 hod
Bratři Ebenové – koncert v SD Plzeňka
Beroun; Vstupenky na akci lze zakoupit
v Městském informačním centru na Husově
náměstí, tel. 311 654321 a v síti Ticketstream, info: kult@iol.cz

ČERNOŠICE
11. 9. od 20.00 hod
Taneční párty - Go Fast Energy Night DJ. Bunda + Vóďa
12. 9. od 21:00 hod
Karaoke bar
13. 9. od 16.00 hod
KINO – Hannah Montana – rodinný muzikál, USA, 2009, 102 min
14. 9. od 18. 00 hod
Prezentace ČD – Město Černošice Vás
srdečně zve na veřejnou prezentaci ČD záměr optimalizace trati Praha - Řevnice
v úseku Černošice; Club Kino
15. 9. od 20.00 hod
KINO – Všude dobře, proč být doma –
tragikomedie/ roadmovie, USA / VB, 2009;
Režie: Sam Mendes
18. 9. od 20.30 hod
The Velvet Revolver Revival – spolu s německou kapelou Mule, Club Kino
19. 9. od 9.00 – 18.00 hod
Aero jízda - Výroční setkání členů Aero Car
Clubu Praha spojené se spanilou jízdou milovníků legendárních „Airovek“ všech typů
a značek, Club kino
19. 9. od 20. 30 hod
Vosí hnízdo + Totální nasazení + Wajgl
– koncert, Club Kino
19. 9.- 20.9. od 9.00 – 18.00 hod
Černošické sokolení - Sokol Černošice Vás
srdečně zve na tradiční Černošické sokolení.
Sportovní program po oba dva dny pro celou
rodinu na zahradě, hřišti a v lese.
20. 9. od 16.00 hod
KINO – Noc na Karlštejně - muzikál ČSR,
senior klub
22. 9. od 20.00 hod
KINO – Piráti na vlnách –VB/ Německo,
2009; komedie o dýdžejích, kteří byli nespokojeni s jednáním BBC. V 60. letech totiž
vysílali pouze 2 hodiny pop music týdně. DJ
se tedy rozhodli pro pirátské vysílání, které
uskutečňovali na lodi v Severním moři
22. 9., 6. 10. od 17 do 19 hod.
Klub plastikových modelářů – schůzky každé úterý 1 x za 14 dní od 17.00 – 19 hod. v ZŠ
ul. Komenského v prostorách družiny 1 x za
14 dní, Nesestavené vlastní modely s sebou.
Prijďte se nezávazně na schůzku podívat. Vložné: 500 Kc/pololetí, Vede pan Rudolf Halm, kadvorak@volny.cz; Pro deti a mládež od 8 let
ZÁŘÍ
Zápisy Model klub (existující 29 let)- Modely stavíme v základní škole v Černošicích
- Dolních Mokropsích. S nejlepšími modely jezdí s námi mladí modeláři na soutěže
v republice i některých zemí Evropy. Zájemci o stavbu modelů pište: L.apeltauer@
volny.cz,nebovolejte 605 545 615
24. 9. od 20.00 hod
Jana Koubková Qartet - Neformální setkání s předními kandidáty TOP 09 v řadách
publika, Club Kino
25. 9. od 20.30 hod
Bílá nemoc - rockový konzert
26. 9.od 11.00 – 17.00 hod
Včelaři –výroční setkání včelařů spojené
s přednáškou našeho předního „včelologa“
nejenom o včelách, Club Kino.
26. 9. od 20.00 hod
Karibik night - taneční párty s DJ, Club Kino
27. 9. od 16.00 hod
KINO DĚTI – Doba ledová 3 - Úsvit dinosaurů, Animovaný, USA, 2009
28. 9. od 18.00 hod
Svatováclavské setkání - Město Černošice Vás srdečně zve na tradiční setkání
členů černošických spolků a zájmových
organizací, Club Kino
4.10 od 20.00 hod
Elisabeth Lohninger Quartet ( USA) „Nesčetně barev a možností“ hudby i hlasu,
spojila jazz, pop a drum&bass; Club Kino

16.10 od 20.30
Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In, Club Kino
Od 20.8. -30.9.
Výstava fotografií Petra Musila - začínal
zde před 30 lety jako učitel, pomáhal při
kulturních akcích, po celou dobu intenzivně
a úspěšně fotografoval.Vernisáž proběhne
v Dobřichovicím zámku 20.9.od 18.00 hod
10.9. od 18.30 hod
Koncert housle a viola - Jana Vavřínková
a Jana Vonášková-Nováková, program na
plakátech; zámek, velký sál
12.9. od 20.00 hod
Oboroh – Vystoupí 20 let stará východočeská folkrocková skupina; Fürstův sál,
Vstupné 120,- / 90,20.9. od 10.00 hod
Orientační výšlap - výlet neb výběh po
brdských hvozdech – Dobřichovice nejen
do břicha více, ale i do nohou více - start
mezi 10:00 a 11:00 u závory v lese na konci ulice K Dubu, Dobřichovice – Brunšov
20.9. od 15.00 hod
Oblíbené pohádky pro nejmenší - do auly
ZŠ přijede Iveta Dušková s maňáskovým
divadélkem, pohádkou Dva kamarádi. Inspirovala se knihami Arnolda Lobela o dvou nerozlučných kamarádech Kvakovi a Žbluňkovi.
Od 22.9.
Angličtina pro nejmenší (úterky 8 – 10h),
Herna (úterky 10.30 – 11.45h, vedený strukturovaný program pro rodiče s dětmi), Výtvarka s keramikou (úterky 12.30-13.30h,
pro nejmenší a mladší školní děti); Centrum
Lumen, www.ilumen.cz, tel.734 483 188
24. 9. od 18.00 hod
Poetická zastavení aneb Milostná lyrika v proměnách času se souborem Musica Dolce Vita,
V první polovině překlady básní světoznámé sopranistky Emmy Destinové a v druhé milostná
poezie harfenistky Zbyňky Šolcové. Hudba G. F.
Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. Debussyho, M. Ravela; Dobřichovický Zámek
29.9. od 9.00 hod
Co má vlastně umět? - přednáška pro rodiče
v ZUŠ Dobřichovice, pořádá centrum Lumen;
základní dovednosti a schopnosti dítěte věku
2 – 6 let, z cyklu Podzimní přednášky, možnost hlídání dětí, info.lumen@seznam.cz
od 29.9.
Celoroční Kurz pro děti s odkladem
školní docházky - úterky 15 – 16 hod
v ZŠ Dobřichovice, pořádá centrum Lumen,
kurz zajistí dětem rozvoj parciálních psychických funkcí důležitých pro rozvoj čtení,
psaní, počítání pod odborným dohledem,
30. 9. v 17.00 hod
Fotografie Hanuše Pokorného – výstava žáka
dobřichovické základní školy. Vernisáž v zámecké chodbě, výstava potrvá do 10. října.

DRAHELČICE
19.9.
Posvícenská zábava - SK Slavia Drahelčice pořádá v sobotu tradiční Posvícenskou
zábavu. K tanci a poslechu hraje skupina
Dynamit. Bohatá tombola.

CHOTEČ
Září/říjen
Mlýn u Veselých – Mlýn bude otevřen veřejnosti v září – říjnu vždy v neděli a o státních svátcích v od 10.00 hod – 16.30 hod;
Prohlídky s průvodcem začínají v 10.00;
13.00 a v 15.00 hodin

JILOVIŠTĚ
25.9.
Vejvodova Zbraslav 2009 - v rámci tohoto
festivalu - Městská hudba Kynšperk nad
Ohří a MAJORETTES
26.9.
Posvícení u hřiště - začátek na hřišti od
10.30; vystoupí František Sysel, Václav Faltus,
skupina Rangers Band a kapela Strahovanka,
od 16.30 hod. se koná fotbalový zápas. Posvícenská večerní zábava v restauraci U Hastrmana od 20.00 hod., k poslechu a tanci zde
hraje kapela NAUŠ., bohatá tombola. Mimo to
zajištěn doprovodný program s občerstvením:
akce Srba Servis a dalších sponzorů a dárců,
dětský koutek a pouťové atrakce, přípitek se
známými osobnostmi v restauraci Pod lesem,
17.30 - 20.00 ochutnávka vín s poslechovou
hudbou a stylovou večeří v hotelu Cinema Palace; pořádá obec Jíloviště a TJ Jíloviště

JINOČANY
30. 9. – 19.00 hod
Přednáška o plavbách Yachtclubu Jinočany
- koná se v zasedací místnosti OÚ Jinočany

KARLÍK
26.9. od 18.00 hod
Koncert písní a oratorních árií - Skladby J. S. Bacha, G. F. Handla, . Bernsteina,
M. P. Musorgského a R. Strausse přednese sopranistka Olga Jelínková za doprovodu Jaroslava Šarouna; kostel Karlík

KARLŠTEJN
12.9. od 20.00 hod
KINO – Smutek paní Šnajderové - film
o lásce mladých lidí zasazený do prostředí
památkových objektů. Film oceněný v Salermu, Valencii i Krakově. Nádvoří hradu
26. a 27.9.
Karlštejnské vinobraní - Dvoudenní slavnost vína s bohatým programem v obci
a na hradě a za přítomnosti císaře Karla IV.
a jeho dvora. Vstupné 100,-Kč.

LIPENCE
11.9. od 10.00 hod
DĚTI – Zvířátka a loupežnící - představení
divadla Vysmáto; Os Jeden Strom, Dolnočernošická 443, Lipence- Dolní Černošice;
tel. 777 258 450

LODĚNICE
18. 9. od 20.00 hod
VI. Otevřené jeviště - další poloimprovizovaný večer s dobrovolnými umělci
25. 9. od 20.00
Bluesberry – Legendární hanspaulská kapela, kterou založil Petar Introvič již v roce 1971,
dává ve svém pořadu nejen kousky světových
mistrů, ale i průřez svého více než třicetiletého
repertoiru, kde zazní jak klasické, lidové blues,
tak i funky i rockovější skladby v rytmu veselém
a radostném; Společenský klub v Loděnici

LETY
20.9. od 9.00 hod
Leťánkova Olympiadá – Otevření rodinného
centra Leťánek; Sál U Kafků, V Chaloupkách
36, Lety u Dobřichovic a Sokol Lety; v 9.00 registrace; v 10.00 závod odstrkovadel, motorek
a kol před Sokolem; od 10.00 do 16.30 Tvořivé
dílny v Sále u Kafků { Malování prstovými barvami, Hra s keramickou hlínou, Sestavování
puzzle a origamy, Výroba korálků z časopisů,
Malování masek, Hraní a zpívání rodičů s dětmi ] ; od 10.00 do 16.30 Sportovní disciplíny
pro děti i dospělé před Sokolem Lety {Slalom
se lžičkou, Překážkový běh, Skok do dálky,
Hod na cíl, Fotbal, Lovení rybiček, Prolézání
tunelem ]; od 12.30-14.30 přestávka na oběd
a polední spánek; 16.00 Dospělacka pohádka
v podání Ivana Mládka; 18.00 Koncert rockové
kapely „80:20“ v Sále u Kafků
Od 20.9.
Leťánek – nově otevřené mateřské centrum
v Letech; kroužky, semináře, přednášky, mimořádné aktivity pro matky s dětma od 0-6 let,
kontakt: M. Huplíková, +420 603 293 139,
marketa.huplikova@email.cz

MOŘINA
24. 9. - 18.00 hod
Klubový večer ZO Českého zahrádkářského svazu - v restauraci Na růžku bude
přednášet Mgr. Jaroslav Hejna na téma
„zahrádka bez chemie“

NENAČOVICE
13. 9.
Biodožínky - Přijďte oslavit již 6. ročník
do areálu ekocentra Country Life. Čeká Vás
zajímavý program, spousta dobrého a zdravého jídla a pití, široký sortiment biopotravin
a dalších ekologických výrobků.
Vystoupí legendární skupina Spirituál Kvintet, zajímavé přednášky a filmy (Architekt
odpadu a Home) – vše v duchu zdravého
životního stylu a ekologie; připraveny jsou
dětské hry a soutěže, pohádkové loutkové
představení Ivety Duškové a Petry Bílkové
„Dva kvamarádi“, vystoupí dětí z waldorfské
školy v Jinonicích. Prostřednictvím exkurzí
zjistíte, jak funguje ekofarma a biopekárna…biotombola; více na www.biodozinky.
cz, 311 712 424, hejnova@countrylife.cz

RADOTÍN
11.9. v 17.00 a 19.30 hod
KINO – Hannah Montana – USA
12.9. v 16.00 a 19.00 hod
KINO – Transformers: Pomsta poražených
13.9. v 17.00 a 19.30 hod
KINO – Nedodržený slib – Příběh židovského slovenského chlapce Martina by nebyl
ničím výjimečný, kdyby se mu nepodařilo
uniknout koncentračnímu táboru a to díky
svému neobyčejnému fotbalovému talentu
a několika šťastným náhodám; SR
13.9. od 15.00 hod
KINO DĚTI – Rusalka Hupsalka
18.9. v 17.00 a 19.30 hod
KINO – Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
19.9.
Radotínský Burčákfest 2009 - před radotínskou radnicí a v blízkém okolí (ulice
Václava Balého a Loučanská). Jako ochutnávka připraven mírně kvasící skvělý mošt
z hroznů od vinařů zejména z Moravy.
K poslechu zahraje cimbálová a dixielandová hudba - přímo stvořená pro ochutnávání
tak lahodného moku; bohatý doprovodný
kulturní program, ale též ochutnávky „myd-
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liňáků“, „burčáků po zlomení“, „ve varu“,
„sladkých burčáků“, „mladých vín“ a na
gastronomické speciality.
19.9. v 17.00 a 19.30 hod
KINO – Případ nevěrné Kláry – It/ČR
Září/říjen
Kurzy pro děti a dospělé - Kulturní středisko
a Rodinné centrum Korunka o.s. pořádají od
září-října pravidelné kurzy: Kurzy pro dospělé - Orientální tanec, Powerjoga, Mateřské
setkávání, Těhotenské setkávání, Angličtina
začátečníci/pokročilí, Kalanetika, Joga; Kurzy
pro rodiče a děti: Tvořivé dopoledne pro děti
i jejich rodiče, Broučci a berušky pro děti od 1,5
do 4,5 roku (2 skupiny); Světýlka pro děti od 2
až 30 měsíců (4 skupiny); tel.: 604 146 163
20.9. v 16.00 a 19.00 hod
KINO – Gomora – Itálie
23. 9.
Výlet pro seniory - Zahrada Čech, Ploskovice – zámek, Litoměřice - město, čas na
oběd, návštěva výstavy Zahrada Čech. Prodej zájezdu 14. 9. ve 14 hodin v Kulturním
středisku; informace 604 146 163
25. 9. Od 17.00 hod
Vejvodova Zbraslav v Radotíně - na náměstí
Osvoboditelů (u nákupního centra Albert) vystoupí malý dechový orchestr. Vystoupení se
uskuteční v rámci XIV. ročníku mezinárodního
festivalu „Vejvodova Zbraslav 2009“.
25.9. od 18.00 hod
Harry Potter a Princ dvojí krve – GB/USA
26.9. v 16.00 a 19.00 hod
Harry Potter a Princ dvojí krve
27.9. v 17.00 a 19.30 hod
La Bohéme – Láska básníka Rudolfa k něžné
Mimi mohla vydržet věčně, nebýt nepřejícího
osudu. Dvě největší hvězdy operního nebe
Rolando Villazón a Anna Netrebko v hlavních
rolích jedinečného filmového zpracování opery Giacoma Pucciniho, titulky, Rak/SRN
27.9. od 15.00 hod
KINO DĚTI – O Dorotce

RUDNÁ
Od 7.9
Rudnáček – zahájen provoz kroužků
pro děti od 0-6 let (tanečky až 9 let), tel.:
773 500 672, rudnacek@seznam.cz, program na www.rudnacek.mistecko.cz.
Od 3.9
Univerzita volného času - v Domově
seniorů Rudná: 10.9. od 14:00 Vliv elektromagnetického pole na organismus –
RNDr. Václav Maršík, 17.9. od 14:00 Dnešní
obyvatelstvo Afriky – RNDr. Václav Frajer,
24.9. od 14:00 Extrémní jevy na náboženské scéně – Doc. ThDr. Ivan O. Štampach,
25.9. od 14:00 Vidí jako rys, slyší jako
netopýr – RNDr. Iva Vilhumová, Informace
u sl. Lucie Šimkové na tel.: 311 677 839
linka 310 nebo na dilna2@ddrudna.cz
Září
Jazykové kurzy – angličtina, ruština, španělština, prihlášky na Videopůjčovna-knihovna, Masarykova 105 – Obecní dům, Rudná,
tel.: 311 670 366, Po – Pá 8.00 – 19.30 hod.
Přihlášky přijímáme do poloviny září 2009
19.9. od 15.00
DĚTI – Za každým rohem jeskyňka - představení loutkového divadla, Účinkují členové divadelního souboru Čmukaři, V Sokolském domě
17.10.
Josef Zíma – „Sejdeme se na Vlachovce,
aneb bez písničky se žít nedá“, vstupenky
v předprodeji v městské knihovně – tel.
311 670 366, po- pá 8.00 – 19.30 hod

ŘEVNICE
27.8. – 27.9.
Výstava Jindřicha Severy – vernisáž od
18.00 hod; 100 výročí narození významného umělce ze Řevnic (sochaře, kreslíře,
medailéra a portrétisty. Modrý domeček
11.9. od 20.00 hod
KINO – Všude dobře, proč být doma - hořká
komedie, roadmovie pojednávající o jednom
mladém manželském páru, který cestuje
napříč Amerikou a hledá při tom to pravé
místo pro vybudování domova, USA / VB,
2009, režie: Sam Mendes (Americká krása)
12.9. od 16.00 hod
KINO DĚTI – Švec a čert - pásmo kreslených pohádek, Česko, 1999,
12.9. od 20.00 hod
KINO – Synecdoche, New York - Inteligentní
drama/komedie, USA, 2008; Scénář: Charlie
Kaufman (Věčný svit neposkvrněné mysli);
16.9. od 20.00 hod
KINO (fk) – Gomore - drama, Itálie, 2008;
Drsně syrová freska o cestách, jakými neapolská mafie ovládá všední život lidí. podle
bestselleru Roberta Savianiho.
16.9. od 19.00 hod
To všechno odnes čas - hudebně-zábavný
pořad, vyprávění o životě Waldemara Matušky
a zajímavé historky střídají jeho nejznámější
hity, které se staly neodmyslitelnou součástí
života nás všech. Zámeček Řevnice

Chybí vám v novinách akce, kterou organizujete? Rádi byste
představili váš sportovní klub? Hledáte nové talenty do svého
kroužku? Chcete prostřednictvím Našeho REGIONU pozvat lidi?
Dejte nám vědět na tel.: 774 488 910
e-mail: pavlickova@nasregion.cz

18.9. od 20.00 hod
KINO – Veřejní nepřátelé - Krimi / Drama,
USA, 2009; Příběh světoznámého bankovního lupiče Johna Dillingera (Johny Depp),
který působil ve třicátých letech
19.9. od 16.00 hod
KINO DĚTI – Hannah Montana - muzikálová komedie, USA, 2009, vycházející popová
hvězdička Miley Stewart (Miley Cyrus) známá z televizniho seriálu podléhá příliš brzo
hvězdným manýrám. Její otec ji proto odváží zpět domů na venkov, kde na ni čeká
netušené dobrodružství.
19.9. od 20.00 hod
KINO – Admirál - působivé válečné drama,
Rusko, 2008; příběh admirála Kolčaka,
muže „z druhé strany barikády“, jenž vedl
na sněhem pokryté a mrazivé Sibiři odboj
bělogvardějců proti Rudé armádě
23.9. od 17.00 a 20.00 hod
KINO – Harry Potter a princ dvojí krve Kouzelnická fantasy, VB / USA, 2009
24.9. v 19.00 hod
Prantlovo kvarteto – mladí umělci, kteří mají
za sebou řadu koncertů, poslední nedávno
v Karlíku,kde mladí lidé sklidili obrovské ovace.

SLIVENEC
5. - 27. 9.
Grafická dílna - ak. malíře Radima Vejvody při ZŠ V Remízku, Praha 5 – Barrandov
kaple sv. Jana Křtitele v Holyni, otevřeno
o víkendech 15:00-17:00
7.9. 16.00 hod
Schůzka seniorů – Prezentace sdružení
Život 90
10.9.
Zájezd seniorů -Hluboká, Temelín, Písek
12. 9. od 14.00 hod
Slivenecký burčák - druhý ročník malé slavnosti mladého vína, ochutnávka letošního burčáku, možnost koupě kvalitních vín českých
vinařů; občerstvení, stánkový prodej oříšků
a dalších laskomin. Pro děti po celé odpoledne
možnost vlastního zdobení perníčků u panikářky; doprovodný program: 14:30-15:30 Lidové
písničky harmonikáře Jindry Kelíška, 16:00
Pohádka „Když šla pusa na špacír“ (Divadlo
Tondy Novotného)17:00-18:15 Lidové písničky harmonikáře Jindry Kelíška, 19:30 koncert
souboru SPIRITUÁL KVINTET; zve Vás MČ Praha-Slivenec, OS Přátelé Slivence, Pizzerie Slivenec a Vinotéka Srdeční záležitost Barrandov
19.9. od 13.00 do16.00 hod
Kouzlo modulové železnice - K vidění
bude jízda po jednokolejné trati v délce
12 metrů a pro nejmenší možnost zajezdit
si vláčkem po dřevěném kolejišti; v nově
otevřeném Sliveneckém klubu Švestka
20.9. od 10.00 do13.00 hod
Kouzlo modulové železnice
20.9.
Bohoslužba v kostele Všech Svatých
-farnost Slivenec

kus plnýý mrtvol podle Normana Robbinse;
nádvoří trvze Třebotov, doporučujeme
vlastní deku či placatku; 602 253 144,
www.tvrztrebotov.cz

VELKÁ CHUCHLE
20.9. od 14.00 do 18.00 hod
3. chuchelské posvícení - Areál DTJ Velká Chuchle, K Vápence 208, Velká Chuchle,
Soutěže a hry pro děti, přátelské posezení,
občerstvení, výstava starých pohlednic;
Podrobnější informace v průběhu září na
http://dtj.chuchle.cz

VŠENORY
25. 9. - 14.00 hod
Oslava 70. výročí založení MŠ– zábavný
pořad a výstava prací dětí z mateřské školy
19.9. v 9.30 hod
Pojďte s námi na výlet - První geologickou naučnou vycházku z cyklu „Geologická historie Prahy a okolí“ připravil
Ing. Filip Stehlík pod záštitou Všenorské
knihovny. První na řadě je Příbramsko,
kde je v horninách starohorního a kambrického stáří zapsána dávná historie této
oblasti, budeme luštit z hornin na reprezentativních odkryvech. Sraz v obci Trhové Dušníky (přesné místo bude ještě
upřesněno na stránkách obce Všenory:
www.vsenory.cz); tel: 607263700

VYSOKÝ UJEZD
12. 9. – 17.00 hod.
Fotbalový zápas – Vysoký Újezd – Dur.
Všeradice (III. třída skupina A)
13. 9. – 10.15 hod.
Fotbalový zápas – Vysoký Újezd – Lužná
(krajská I. A třída dorostu)
19. 9. od 15.00 hod
Loučení s létem – U místního fotbalového
hřiště bude připraven atraktivní program:
vystoupení kapel The Shower a The Apples,
program pro děti s řadou her i tombolou,
relaxační masáže a líčení zdarma; provází
populární moderátor Martin Hrdinka, připravila Crestyl a obec VÚ

ZBRASLAV
Do 2.10.
Zbraslavské náměstí – Proměny v čase,
výstavní síň Městského domu, U malé řeky
3, ve výpůjční době knihovny ebo po tel.
domluvě; Setkání s autory projektu rekonstrukce 22.9. v 17.30 hod
Od 7.9- 11.9.
Zápisy a ukázkové lekce zdarma - rodinné centrum Pexeso se o prázdninách
přestěhovalo do nových prostor v ulici
Žabovřeská 1227 na Zbraslavi vedle školky Opus. Zápis do kurzů pro děti i dospělé
probíhá od 7. do 11.9. Podrobnosti najdete na webu www.pexeso.org; kontakt
721 518 248, recepce@pexeso.org

21. 9. od 18.00 hod
Beseda starostky MČ s občany

16. 9. od 14.00 hod
Grilování, turnaj v petasu - Společenské odpoledne pro seniory na zahradě klubu KLASu

24.9. od 19.00 hod
Kalifornie očima české au pair - první
večer z cyklu cestovatelských večerů nejen
pro mladé „Z jádra Pecky až na konec světa“(Klub Švestka)

19. 9. Od 8.00 hod
Zbraslav open Single - XXX. ročník amatérského tenisového turnaje jednotlivců.
Tenisové kurty Kamínka. Informace o přihláškách na tel. 733 155 879.

30.9. od 15.00 hod
Kurz trénování paměti pro seniory –
1. Lekce, povede paní Ivana Fojtů – trenérka
paměti, vedoucí Stacionáře pro seniory, Barrandov. Kurz se skládá s 10ti lekcí po jedné hodině, v knihovně nebo zasedací místnosti obecního úřadu ve Slivenci, telefon:
251 818 044 linka 127

25.9. -26.9.
Vejvodova Zbraslav - XIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb, Zbraslavské nám., Divadlo
J.Srnce; program: Zbraslavské náměstí
stan 25.9.: veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů 18.15 Týnečanka, 19.00
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře, 19.45 Holanďanka, 20.30 Dechový orchestr a mažoretky Bohemia ZUŠ
Přeštice, 21.15 Městská hudba Kynšperk
nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk; 26.9.
Divadlo Jiřího Srnce – soutěž orchestrů:
09.30 12° Plzeň – dechovka plzeňské
konzervatoře, 10.00 Dechový orchestr
ZUŠ Přeštice, 10.30 Týnečanka, 11.00
Holanďanka , 11.30 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha, 12.00 Městská
hudba Kynšperk nad Ohří, 12.30 Táboranka Košťálov, 13.00 Malá dechovka
ZUŠ Přelouč; 26.9. Zbraslavské náměstí stan – od 10.30. veřejná vystoupení
zúčastněných orchestrů; v 15.30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami,
trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí. Po skončení průvodu
společný koncert všech zúčastněných
orchestrů a mažoretkových skupin na
Zbraslavském náměstí v 19.00 na náměstí festivalová veselice s orchestrem
Křídlovanka; 27.9. Zbraslavské náměstí
stan –Matiné: 10.00 Malá dechovka ZUŠ
Přelouč,10.30 Dechový orchestr PRALIN-KA Praha

SRBSKO
26.9. od 13.00 do 21.00 hod
Svatováclavské posvícení makové – u lávky v Srbsku, program: 13.00 Plzeňská 12
– mladá dechovka plzeňské konzervatoře,
15.00 Živá hudba – pohodová akustická muzika, 16.00 Divadelní společnost Kelklíř uvede
hru „Stolečku prostři se“, 17.00 Živá hudba,
18.30 černá mamba; makohrátky – hry a soutěže pro děti i dospělé, prodej máku a makových pochoutek, ukázky květinové vazby
s makovicemi, prodej místních suvenýrů

SVATÝ JAN POD SKALOU
12. 9.
Pěvecké sobory Slavoš Beroun + sbor
Moravan z Kroměříže - původně plánovaný
koncert se z důvodů opravy interiéru kostela
nebude konat ve Svatém Janě, ale na radnici
v městě Hořovice (Hořovické náměstí).
28. 9. od 15 hod
Spirituál Kvintet - koncert se bude konat
v přírodním amfiteátru pod Svatojánskou skálou. V případě deštivého počasí nebude zajištěn
náhradní prostor a začátek koncertu může být
posunut. Při vytrvalém dešti se koncert konat
nebude. Rezervace vstupenek není zapotřebí.

TŘEBOTOV
20.9. od 20.00 hod
Hrobka s vyhlídkou – Tvrz Třebotov a divadelní spolek klika Vás zvou na komediální

září
Judo - nábor nových členů, chlapců i dívek
od 6 let a dospělých; cvičení porbíhá vždy
v pondělí a čtvrtek v 18.00 - 20.00 hod,
ukázková hodina zdarma; tel.:602 100 959,
judozbraslav.wz.cz
Změna programu vyhrazena

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám pronájem bytu v dosahu vlakového spojení. Cena do 6000 Kč.
honza.sabata@centrum.cz, 602 544 113, 972 245 693
www.hubnete.cz/aubrechtova89

