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Zprávy ze školy

Školní výstava léčivých rostlin. Koncem října proběhla na škole ve Slabcích výstava
léčivých rostlin. Navštívili ji žáci základní školy i děti z mateřinky. Výstavu připravili
žáci a žákyně 5. a 8. třídy. Pro své spolužáky přichystali i degustaci bylinných čajů.
Nejvíce jim chutnal mátový čaj. Text a foto: ZŠ Slabce

Jednoznačné obecní volby. Starosta
i místostarosta jasně obhájili své posty
Podrobné výsledky voleb najdete na internetových stránkách www.volby.cz.
Slabce – Vlastimil Štiller bude starostou městyse Slabce i v příštích čtyřech
letech. Rozhodly o tom volby do obecního zastupitelstva, respektive ustavující
schůze nového zastupitelstva, která se
konala 5. listopadu.
K volebním urnám přišlo ve Slabcích 60 procent voličů. Svými hlasy
určili složení nového zastupitelstva.
V něm zasednou: Vlastimil Štiller (volební strana Nové Slabce, 225 hlasů),
Milan Rohla (Nové Slabce, 225 hlasů),
Vladimír Vostatek (Nové Slabce, 135
hlasů), Jaroslav Novák (Nové Slabce,
86 hlasů), Ing. Marcel Franěk (Společně pro Slabecko, 111 hlasů), Jaroslav
Vyskočil (Společně pro Slabecko, 98
hlasů), Pavel Cílek (Nezávislí Slabce,
147 hlasů), Hana Vostrá (Nezávislí
Slabce, 116 hlasů), Ivan Legr (KSČM,
105 hlasů), Alena Zázvorková (KSČM,

91 hlasů) a Miroslav Vyskočil (Modřejovičtí za lepší vesnice, 80 hlasů).
Na ustavující schůzi zastupitelstva
byl starostou městyse zvolen Vlastimil
Štiller. Ke změně nedošlo ani na postu
místostarosty, kterým zůstává Milan
Rohla.
Do osadních výborů byli zvoleni:
Slabce a Malé Slabce: předsedkyně
Hana Vostrá, členové Ivana Gajdošová
a Hana Jupová. Modřejovice: předseda
Miroslav Vyskočil, členové Vladimíra
Čiháková a Zdeněk Zelenka. Kostelík:
předseda Aleš Opatrný, členové Petr
Kraus a Václav Opatrný. Svinařov: Jaroslav Vyskočil, členové Pavel Rybáček
a Martin Kos. Rousínov a Nová Ves:
předseda Jaroslava Otradovcová, členové Věra Viktorová a Jana Kounovská.
Skupá: předseda Jiří Levý, členové Ladislav Janoušek a Eva Honzátková.

Slabce - Na naši základní školu nastoupilo v letošním roce 81 žáků. Velkou pozornost jistě upoutaly nové tváře
v prvním ročníku, kam v první školní
den dorazilo 13 prvňáčků s početným
doprovodem maminek, tatínků, babiček i dědečků.
Do mateřské školy nastoupilo 22
dětí. Vzhledem k tomuto počtu je stále
ještě volná kapacita pro umístění dětí.
Na naše strávníky je připravena
i naše školní jídelna, která stejně jako
v letech minulých, tak i v letošním roce
očekává úplné naplnění naší kapacity,
jak ze strany školky, školy a ostatních
strávníků.
Vzhledem k častým dotazům ze
strany rodičovské veřejnosti si dovolím
touto cestou předložit organizaci letošního školního roku.
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22. prosince 2014 a skončí
v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne
v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Rakovník - 9. - 15. 3. 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy
1. července do pondělí 31. srpna 2015.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům za důvěru, kterou vyjadřují zápisem svých dětí do naší školky a školy,
našemu zřizovateli - městysi Slabce za
podporu, investice a snahu o zlepšení
podmínek ke vzdělávání. Všem dětem,
žákům, jejich rodičům a pracovníkům
naší školy přeji co nejvíce úspěchů
v novém školním roce, pevné nervy
a zdraví, a co nejvíce spokojenosti
z dobře vykonané práce.
Mgr. Jan Hůla, ředitel školy

OS Rousínov vás zve
na adventní pletení
věnců i na koncert

Činnost Českého svazu žen ve Slabcích

Rousínov - Ve zbývající
části letošního roku pořádá
naše sdružení už jen dvě
významnější akce. V sobotu 29. 11. cca od 14 hodin
budeme na sále rousínovské
ROUSpůdky plést adventní
věnce a tvořit i jinou vánoční výzdobu na stůl, na hřbitov apod.
Sejdeme se takto už nejméně pošesté. Základní materiál a náčiní pro výrobu je
jako vždy k mání na místě
za ceny z obchodu, možno
samozřejmě přinést i vlastní. Kdo nevyrábí posedává,
popíjí, klábosí a konzumuje
přinesené dobroty.
Protože už druhý den začíná Advent, budeme téhož
dne v podvečer rozsvěcet
vánoční strom u rousínovského rybníka. Chystáme
krátký slavnostní program.
Začne cca v 17.30 u školy.
V sobotu 13. 12. v 18.30
se v rousínovském kostele
uskuteční každoroční vánoční koncert. Hudební seskupení Sine Nomine tak jako
vloni zahraje několik vánočních skladeb a zazpíváme si
i koledy. K vidění bude živý
betlém a pro zahřátí čaj,
možno i s rumem.
Oslava Silvestra není
sice akcí OSR, přesto si
dovoluji zájemce pozvat
do ROUSpůdky, začíná se
od 19 hodin. Proslulé jsou
rousínovské soukromé půlnoční ohňostroje, kterým
každoročně vévodí ten Míly
Meznera. Určitě se máme
na co těšit i letos.
Už nyní upozorňuji na
masopustní průvod, který
se v Rousínově bude konat
v sobotu 21. 2. 2015, doprovázet ho bude jako obvykle
Ríša Svítil na harmoniku.
Zájemci o zapůjčení masopustních kostýmů si je mohou prohlédnout na webu
www.rousinovurakovnika.cz
a následně si je vypůjčit prostřednictvím Jany Kounovské, telefon 724 554 267.
Závěrem vám všem přeji
úspěšný příští rok, zdraví,
klid a pohodu.

n Eva Razímová
předsedkyně ZO ČSŽ

Za Občanské sdružení
Rousínov Ludmila Faflíková,
předsedkyně OSR

V listopadu čeká členky organizace účast na kulinářské soutěži. Minule uspěly. Jak si povedou letos?

Slabce - Dne 28. 10. 2014 proběhl tradiční
lampionový průvod městysem, vycházel krátce po 17. hodině od „Fenclů“ a končil na sportovním hřišti, kde byl připraven pro děti oheň
se špekáčky, které si děti sami opékaly. Počasí
nám přálo, nebylo až takové chladno, děti si
průvod i opékání užily. Pro rodiče byl připraven svařák, který jim přišel vhod. Účastnilo se
okolo 25 dětí a o něco více dospělých. Poděkování patří městysi za připravené ohniště s
dřívím a špekáčky pro děti, občerstvení Maty
& Máchal a pomoc p. D. Solara a p. L. Opata,
kteří po dobu opékání špekáčků oheň udržovali a následně jej uhasili. Všem děkujeme za
účast!
Čtrnáctého června 2014 se konal již
III. ročník Sportovního klání u příležitosti
Mezinárodního dne dětí, začínalo se v 10:00
hodin, zpestřením pro děti bylo vystoupení
Kynologického klubu Rakovník, jehož zástupci se svými čtyřnohými svěřenci nejen dětem
ukázali, jak se dá s pejsky příjemně strávit
čas. Ukázka AGILITY (pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit – pes ve smečce (společně
se svým pánem) spolupracuje při překonávání překážek v honbě za kořistí-pamlskem. Je
to sport, který prospívá fyzické kondici psa
i psovoda a velmi dobře upevňuje vztahy mezi
psem a pánem. Kromě toho je každý trénink
i závod výbornou příležitostí pro socializaci
psa – jinými slovy pes se v tomto prostředí
naučí stýkat s ostatními psy i lidmi, zvykne

ZO ČSŽ Slabce pořádá
30. 11. 2014 od 14 hodin
v Kulturním domě Slabce

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Pro děti budou připraveny balíčky se sladkostmi, občerstvení zajišťují Maty & Máchal

Srdečně zve výbor ZO ČSŽ Slabce
si na ně, ztratí strach a tím se eliminuje jeho
agresivita z tohoto strachu plynoucí) se všem
líbila. Děti měli možnost se svézt i na poníkovi, kterého dovedl pan Hubáček z Hřebečníků. Sluníčko přispělo k dobré náladě a tak se
soutěžilo ve čtyřech disciplinách, soutěžení se
zúčastnili i dospělci, pro které byla vytvořena
zvláštní kategorie. Vyvrcholením byla disciplína v pojídání koláčů, které, jako předchozí
rok, skvěle napekla naše členka, paní Dáda
Solarová. Každý účastník soutěžení obdržel drobnou sladkost a první tři soutěžící ve
třech kategoriích obdrželi diplomy a hodnotné
ceny, dospělci taktéž obdrželi za své snažení
diplom. Děkujeme městysi za úpravu trávy
u hřiště a sladkosti pro děti.
Okresní rada žen Rakovník a ZO ČSŽ Mutějovice pořádá v sobotu 29. 11. 2014 akci:
„Předvánoční čas - kulinářská i výtvarná soutěž“. Naše ženy jsou také přihlášeny, a tak jim
držme palce, aby skvěle reprezentovaly náš
městys a umístily se na předních místech, podobně jako minulé dva roky.

Zahrádkáři oslaví jubileum. Bude jim 50
n Dagmar Zusková
jednatelka ZO ČZS Slabce
Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích mají za sebou docela úspěšný rok. Začal Valentýnským
plesem s bohatou tombolou, pokračoval prodejem jarních cibulovin a dětským karnevalem. V květnu jsme nakupovali sadbu a v červenci jsme jeli na výlet do Mariánké Týnice,
kláštera v Kladrubech a projeli se lodí po Hracholuské přehradě. V srpnu jsme uspořádali
již desátou prodejní výstavu květin a zájezd do
krouhárny zelí a na hrad Červený Újezd.
Do konce roku nás ještě čeká Vánoční výstava a hlavně příprava roku 2015, kdy slavíme 50 let od založení organizace. K tomuto
výročí připravujeme bohatý program nejen
pro zahrádkáře, ale i pro veřejnost.
Děkujeme vám všem za spolupráci při
pořádání výstav, za účast na našich akcích
a přejeme hodně dárků pod stromečkem
a nůši zdraví do nového roku.
Na závěr ještě nabídka našich akcí plánovaných na rok 2015: 14. 2. Valentýnský ples
s tombolou a předtančením, 13. - 15. 3. prodej jarních cibulovin, macešek, 21. 3. - dět-

ský maškarní bál, 28. 3. - setkání s Václavem
Větvičkou, od 15 h v KD, 4. 4. - Velikonoční
zábava, 6. 6. - písničky, které znáte ze Šlágru,
bude hrát Václav Žákovec a Anička Volínová.
Květinová výstava v roce 2015 bude trochu
netradiční, nechte se překvapit.

ZO ČZS Slabce vás zve na

vánoční výstavu

ve dnech 22. 11. a 23. 11. v KD Slabce
Připravili jsme pro vás
nabídku vánočního pečiva, květin, adventních věnců, bohatý sortiment vánočních
dárků, čajů, silic, levandule. V nabídce
budou i sladkosti na Mikuláše, bižuterie,
medovina, se svými výrobky se představí
i klienti domova Ráček atd.
Výstava bude otevřena v sobotu
od 9 do 16 h a v neděli od 9 do 14 h.
Vstupné: 30 Kč, děti zdarma. Vánoční
výzdobu zpestří soutěžní výstava prací dětí
z MŠ a z 1. a 3. třídy ZŠ Slabce.

Rozsvícení
vánočního stromku
u zámku ve Slabcích se koná dne
9. 12. 2014 od 15:30 hodin.
Přijďte si poslechnout vánoční koledy
v podání žáků ZŠ Slabce, ochutnat
cukroví a zahřát se teplými nápoji –
jednoduše na chvilku vydechnout
a nasát adventní atmosféru.

Kulturní dům Slabce
Slabce - Další úspěšný rok je pomalu za
námi a nezbývá než bilancovat, co se povedlo a co ještě zlepšit. Myslím, že kultura v KD Slabce vyšla v roce 2014 vstříc
všem věkovým kategoriím.
Začínali jsme plesy, které byly čtyři,
diskotéky tři a navrch koncert kapely
Rybičky 48. Všechny tyto akce měly problém s návštěvností. Příprava tomboly
i výzdoby stojí peníze, a když není pro
koho, je to škoda.
Uskutečnily se i dvě akce pro naše
nejmenší, a to dětský maškarní bál
a mikulášská nadílka. V KD se konaly výborové schůze, členské schůze a výroční
členské schůze myslivců, zahrádkářů,
sportovců a žen. Konaly se tu i další akce,
mj. setkání důchodců, informační schůze
o stavbě čističky, zkoušky kapely Hasičská šestka, ukončení masopustu, Staročeská veselice, velikonoční zábava atd.

V roce 2015
jsme pro Vás připravili:
17. ledna 2015
Myslivecký ples
24. ledna 2015
Ples hasičů Slabce
14. února 2015
Ples zahrádkářů
14. března 2015
Ples sportovců
21. března 2015
Dětský maškarní bál
28. března 2015
Povídání s Václavem Větvičkou
4. dubna 2015
Velikonoční zábava
s hudbou Procházka band
9. května 2015
Staročeské máje (zatím bez záruky)
6. června 2015
Posezení a tanec s písničkami V. Žákovce
a A. Volínové (Šlágr ve Slabcích)
Za čistotu v KD odpovídá Veronika
Kohoutová, za občerstvení David Štiller
a za všechno správce KD Dáša Zusková.
Společně vám přejeme hezké Vánoce
a hodně zdraví v novém roce.
Dagmar Zusková, správce KD

Kostelík z výšky. Jedna z působivých leteckých fotografií pořízených během letošního
festivalu Skotsko v Kostelíku. Další snímky najdete na webu OS Kostelík.

Občanské sdružení Kostelík v roce 2014
19. prosince vás OS Kostelík zve na tradiční vánoční koncert populárního Hradního dua.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík – OS Kostelík aktivně pracuje
po celou dobu roku, ale největší intenzita aktivit a akcí je pochopitelně v letních
měsících. Přesto i na podzim a v zimě se
v Kostelíku stále něco děje. Na podzim
jsme doplnili a vyměnili knihu návštěv
na naší vyhlídce na Plazích. Moc nás
těší, že téměř všichni návštěvníci chválí
krásnou práci mistrů tesařů a geniální
nápad architekta a skvělý výhled do
údolí Berounky. U vyhlídky na Plazích
se můžete zastavit a posedět na lavičce i v krátkých zimních dnech a kochat
se podívanou na Berounku od Chlumu
za Zvíkovcem až po Týřovickou skálu
u ústí Úpořského potoka. Na léto připravujeme další drobná vylepšení, ale
to si necháme zatím pro sebe. Můžete
se ale těšit. Pokud jste na vyhlídce ještě nebyli, můžete se na celou vyhlídku
i na Kostelík podívat z výšky. Na festivalu Skotsko v Kostelíku se nám podařilo
pozvat odborníky, kteří létají s malými
helikoptérami, kteří nám z výšky nafoti-

li jak okolí vyhlídky, tak i Kostelík. Fotky
jsou na webu http://kostelik.cz, na našem facebooku (občanské sdružení Kostelík) je zavěšené i nádherné video.
Na podzim se nejvíce těšíme na
opravu vnitřních omítek a stropu kaple sv. Máří Magdaleny, kde po nepovedených opravách v minulosti zatékalo
a poškodil se strop. Loni jsme opravili
stříšku a věžičku kaple, letos opravujeme vnitřní omítky. Pevně doufáme, že
to pan Heller a jeho společnost stihne
do vánočního koncertu. Prostředky na
opravu jsme letos i loni získali díky naší
žádosti a aktivitě od Památkového úřadu, takže městys Slabce naše zvelebování Kostelíka nestojí ani korunu.
Srdečně také zveme všechny na
Slabecku na náš pravidelný vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny
v Kostelíku. Stejně jako každý rok i letos
budeme zpívat s Hradním duem Rakovník v pátek 19. prosince 2014 od 19:00.
Těšíme se na vás. Pozvánky budou ještě na nástěnkách v jednotlivých obcích
i na našem webu.

Úspěšný rok hasičů v Modřejovicích
n Dagmar Zusková
jednatelka SDH Modřejovice
Modřejovice - Určitě si každý hasič
v Modřejovicích zapamatuje rok 2014
jako veleúspěšný, a to díky 4. lednu,
kdy starosta a místostarosta předali do
rukou předsedy sboru Míry Vyskočila
klíče od vysněného domečku, kde bude

velká kulturní místnost, kam se všichni
vejdeme, a sociální zařízení.
To se nám díky městysi splnilo
a s jeho další pomocí a pořádným kusem
práce našich členů opravilo, zařídilo
a oslavilo. Dnem 6. září se slavnostně
otevřely dveře a s poděkováním a potleskem jsme hlásili hotovo.
Dokončení na následující straně

Společenská rubrika

Úspěšný rok hasičů...

Životní výročí v listopadu 2014 slaví

Dokončení z předchozí strany
Je potřeba ještě pár věcí dořešit a určitě další věci opravit, ale ten základ je. Zjistili jsme, že
domeček si prohlédlo 100 lidí a ještě se tančilo
a zpívalo, hrála výborná kapela, ani se nechtělo
domů.
Letos jsme ještě uspořádali průvod čarodějnic, posezení pod kaštany, pomohli jsme při
staročeských májích a zúčastnili se okrskového
cvičení, absolvovali návštěvy výročních schůzí
a pomáhali jsme při stavění stanu na jiných akcích. Hezký byl i lampionový průvod, zúčastnilo
se 64 lidí. Při průvodu jsme položili věnec k pomníku padlých a pak se opékaly špekáčky.
Ještě nás čeká příprava výroční členské
schůze a rozsvícení vánočního stromečku, které
se koná 12. prosince 2014 od 17:00 a na které
vás srdečně všechny zveme.
I my přejeme všem hezké Vánoce a krásný
nový rok, a ať nám nehoří.

Libuše Franková, Slabce 100

80 let

11. listopadu

Josef Řezáč, Slabce 63

82 let

30. listopadu

Václav Mejta, Modřejovice 45

65 let

30. listopadu

Věra Kleknerová, Slabce 107

60 let

Životní výročí v prosinci 2014 slaví
2. prosince

Václav Macák, Rousínov 31

60 let

5. prosince

Libuše Zusková, Slabce 86

82 let

8. prosince

Drahomíra Razímová, Modřejovice 4

81 let

10. prosince

František Vestfál, Slabce 38

87 let

20. prosince

František Macák, Modřejovice 10

65 let

24. prosince

Etela Bánská, Skupá 38

70 let

25. prosince

Emílie Koptová, Rousínov 75

84 let

31. prosince

František Frank, Slabce 100

85 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2015) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce prosince 2014.

Podzim za oknem
Vedle okna v ložnici mám v břečťanu vrabčí
hnízdo. Vždy když jsem na PC, tak tam haraší a
dovádí. Dnes, když je mlha, vlhko a lety se asi
nekonají, náhle 5(!) vrabčáků skáče po parapetě
a koukají se oknem do ložnice na spící kočku na
peřině. Stela je pod polštářem, ta ani neví, kde
je svět. Tak pánové vrabečci, vítejte v mém světě, to je odměna za jaro, kdy hlídám stav mláďat
ve hnízdech. Další dobrá zpráva je, že jste tak
vysoko, že mé milované kočičí bestie na vás
nemůžou. Nachystám si na vás foťák a vymyslím
krmítko, tak aby vy jste měli užitek a já se mohla kochat. Vůbec mi nevadí, že umažete okno,
to vyřešíme a kéž mám milion dní na pozorování
a těšení se z vaší poskakující a čimčarající krásy. Může mi leckdo závidět. A ráda se podělím
o tento příběh, doufám, že bude mít pokračování. Vím, že leckde tady ve vsi u parku to je
na oknech taky tak, až že přijdou i veverky na
okno. Je to znamení, že na okno do zahrady už
musím položit atlas ptactva a dalekohled. Straky na posekané zahradě předvádí neskutečné
kreace, a i jiní s peřím, co bydlí v lese za rybníkem. Pozoruji káňata, volavku, vrány, strakapouda i poštolku. Těším se v zimě na dlaska, sýkorky, kosa, sojku, žlunu i jiné parádní kousky.
Je čas, kdy se již hodně barví listí. Přísavník na
domě je jako klenot smaragdů a safírů. Pak si s
ním poradí hrábě a kompost. Ale teď ještě dejme šanci barvám, přeměně přírody. A děkujme,
že to vše vnímáme, vidíme, jsme tady k tomu.
Výsada živých. Byly Dušičky, plameny svíce nám
daly vzpomenout našich drahých, co již nejsou s
námi. My, co jsme tady na světě, dívejme se na
sebe s vědomím, že nic netrvá věčně a važme
si každého dne a každého, kdo je kolem nás.
Jak roky přibývají, víme toto čím dál víc. Ať jsou
dobré dny před námi, i když bolesti těla a duše
taky přijdou. Musíme vzdorovat, co to dá.

10. listopadu

Narození
11. září

Alžběta Goszlerová, Slabce 88

29. října

Matyáš Polanský, Slabce 28

Úmrtí
15. října

Květoslava Čechová, Slabce 87

Svatby - Krakovec
6. září

Jan Sládek a Veronika Kovková, oba Kladno

13. září

Petr Majdan a Zuzana Koutská, oba Krakov

19. září

T. Vacín, Nečtiny, a Veronika Kulhánková, Dřevec

Svatba - Slabce, obřadní síň
20. září

Martin Černý a Květa Rejšková, oba Modřejovice

27. září

Pavel Červený a Michaela Mikešová, oba P. Újezd

Svatba - Hřebečníky, zotavovna Šlovice
Petr Hájek, Čilá, a Marta Kratinová, Skryje

13. září

Přihlášeni k trvalému pobytu
Tereza Černá do Kostelíka

září

Odhlášeni z trvalého pobytu
Lad. Čepička a Pavlína Čepičková Šůsová ze Slabec

říjen

Fotbal - okresní přebor - IV. třída - podzim 2014
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

1.

FC Hořesedly

TJ Slabce

Neděle 7. 9. 2014

14:00

0:3

2.

TJ Slabce

SK Oráčov

Neděle 14. 9. 2014

17:00

1:2

3.

FK Kounov

TJ Slabce

Sobota 20. 9. 2014

10:00

2:2, p.k. 6:7

4.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 28. 9. 2014

13:30

1:3

Zdraví vás Alena Zázvorková

5.

TJ Slabce

FK Kněževes B

Neděle 5. 10. 2014

16:00

12:2

Zpravodaj ÚM Slabce V/2014. Text neprošel jazykovou opravou.
Přispěli: Z. Vyskočilová, A. Zázvorková, L. Faflíková, D. Zusková, J. Hůla,
E. Razímová. Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou za dva měsíce. Vydává
Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422. Kontakt: 270 41 Slabce 28, telefon
a fax: 313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10834.

6.

So. Panoší Újezd

TJ Slabce

Neděle 12. 10. 2014

16:00

1:2

7.

TJ Slabce

Sokol Ruda

Neděle 19. 10. 2014

15:30

5:1

8.

PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 26. 10. 2014

14:30

1:3

9.

TJ Slabce

Sokol Srbeč

Neděle 2. 11. 2014

14:00

3:2

