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Dárek pro všechny sportovce
Všichni vyznavači sportovních aktivit se mají na
co těšit. V rámci Dne obce (více o něm v jiném
článku v tomto vydání TR) bude otevřeno nové
multifunkční hříště, které vyrostlo v těsné blízkosti
tišického fotbalového hřiště. V době uzávěrky se
již pilně finišovalo, firma Linhart s. r. o., která na
základě výběrového řízení tuto stavbu realizuje,
přislíbila předat dílo do konce srpna 2013. O jeho
vybudování rozhodlo zastupitelstvo obce a bude
zde možnost hrát například tenis, volejbal, nohejbal nebo malou kopanou. Celková částka na jeho
výstavbu je dle výběrového řízení 1.527.808,- Kč.
„Vzhledem k tomu, že počet obyvatel naší obce se
stále zvyšuje, stoupají i nároky na infrastrukturu,“
řekl nám starosta obce Pavel Končel. „A s nimi
i potřeba vytvářet podmínky pro realizaci obyvatel ve volném čase. Doufám, že se toto hřiště stane
vítaným místem ke sportovním aktivitám našich
občanů a především podnítí ke sportu naší mládež,
která někdy svou energii vybíjí na ničení obecního
majetku. A ještě bych rád poděkoval TJ Sokol Tišice, která vlastní část pozemků v areálu fotbalového
hřiště, a jejím funkcionářům, za souhlas a těsnou
spolupráci. Jinak by nebylo možné značnou část
realizovaných akcí v tomto areálu uskutečnit.“

Závěrem ještě dodejme, že na zbývajícím volném prostoru v našem sportovním areálu se počítá
v budoucnu s vybudováním dalšího sportoviště
s umělou trávou.
oja

Zateplena i budova Mateřské školy

Jedním z důležitých úkolů zastupitelstva obce je zhodnocování obecního majetku a zároveň hledání
úspor na výdajové straně rozpočtu. Z tohoto důvodu se začalo s výměnou oken na obecních budovách
a s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR se v loňském roce kompletně zateplila
budova základní školy.
Protože Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil před časem další dotační titul na zateplení veřejných
budov, připravili jsme a podali žádost o dotaci na zateplení mateřské školy. A naše obec opět s žádostí
uspěla. Do konce října bude tedy realizováno kompletní zateplení s výměnou oken a vchodových dveří
i u tohoto obecního objektu. Obec v rámci dotace obdrží až 90% uznatelných nákladů akce, samozřejmě
mínus předpokládané úspory na vytápění za období pěti let. Ve výběrovém řízení na zhotovitele akce nabídla nejvýhodnější podmínky firma ŠNAJDR s. r. o., která již realizovala ve výborné kvalitě i zateplení
ZŠ. Celkové náklady dle výběrového řízení činí na tuto akci 2.203.385,50 Kč.
Pavel Končel, starosta obce

Den obce
za dveřmi
V minulých Tišických rozhledech jsme
vás s datem konání
trošičku zmátli, ale
nyní si můžete jako
stoprocentně pravdivý termín poznamenat
poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2013 jako
den, na který je naplánován Den obce. Na akci si můžete vyčlenit celý
den, protože probíhá od 11,00 hodin dopoledne
do půlnoci.
Den obce - proč se pořádá a jaký je jeho význam? K celé myšlence řekl starosta obce Pavel Končel: „V naší obci působí řada tradičních
spolků, které jsou s životem na vesnici spjaty.
A je velká škoda, že nemají příležitost se společně prezentovat, ukázat náplň své činnosti, co
všechno již dokázaly, jaké jsou jejich plány. Jsou
to spolky, do kterých je zapojen velký počet našich obyvatel, a přesto o nich mnozí ostatní nevědí.“ To je jeden z velkých důvodů, proč Den
obce uspořádat. Tím dalším a ne menším je skutečnost, že je potřeba udělat si čas na společně
prožitý den, setkat se s ostatními, vidět, že obec
pamatuje na své obyvatele i v jiné sféře, než jsou
například komunikace, likvidace odpadů či značení ulic. „Snažíme se efektivně investovat každou korunu z rozpočtu obce. Víme, že odstranit
vše, co naše obyvatele trápí, je běh na dlouhou
trať. Přesto si myslíme, že připravit pro občany
jeden den plný zábavy a aktivit je velmi dobrou
investicí,“ vysvětluje další důvod k pořádání Dne
obce starosta.
Kdo všechno a v jakou hodinu se na pódiu či
parketě představí, vás informujeme na jiném místě Rozhledů. Ale náplň dne je mnohem pestřejší.
Po převážnou dobu akce budou moci návštěvníci
využívat doprovodné aktivity, které jsou téměř
všechny v režii místních spolků a organizací.
Samotný začátek akce, je svěřen našim nejmenším – dětem z mateřské školy, které se svými učitelkami celou akci zahájí krátkým předtančením.
Po oficiálním otevření multifunkčního hřiště
a předání Ceny obce dvěma našim obyvatelům,
kteří po mnoho let pro obec pracovali, se představí na části plochy fotbalového hřiště mladí fotbalisté se svými trenéry s ukázkou toho, co vše
musí fotbalista umět a zvládat.
(pokračování na str. 2)

Celý program včetně konkrétních
časových údajů naleznete na str. 2
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ZPRÁVY Z OZ
15. srpna 2013
OZ schválilo
• prodej pozemků p. č. 41/2 o (9 m²), p. č. 41/4 (14
m²) a p. č. 41/5 (22 m²) v k. ú. Tišice, a to Josefu
Etčerovi za 100,- Kč/m².
• smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii mezi obcemi Tišice a Hovorčovice
• přijetí daru ve formě pozemku p. č. 445/25 v k. ú.
Chrást u Tišic o výměře 149 m² od F. Purnocha
• pronájem části nebytových prostor ul. Hasičská
19 Lence Vackové
• Rozpočtové opatření č. 2/2013
• udělit Cenu obce formou pamětní plakety Františku Štichovi a Milanu Černému
OZ zamítlo
• žádosti o prodeji pozemku p. č. 566/14 k. ú. Kozly u Tišic
OZ vydalo
• opatřením obecné povahy č. 2/2013 změnu č. 4
územního plánu obce Tišice
OZ vzalo na vědomí
• výsledek šetření České školní inspekce z 2. 7.
2013 v ZŠ Tišice a požaduje odstranění zjištěných
nedostatků

TIKANAS upozorňuje

Den obce za dveřmi

(dokončení ze str. 1)
V dalších částech hřiště budou mít stánky s prezentací své činnosti Baráčníci a senioři. Chovatelé v klidové části za letním kinem předvedou své chlupaté i opeřené svěřence v té nejlepší kondici. Samostatně
na ploše hřiště bude k vidění ukázka chovu včel. Myslivci se pochlubí získanými loveckými trofejemi a
pro děti i dospělé připraví střelbu ze vzduchovky na pevné i pohyblivé cíle. Nebudou chybět ani holky
z KLUBka s aktivitou pro děti i dospělé. Odreagovat se při turnaji v pétanque bude jistě zajímavé pro
nejednoho nadšence této pohodové hry. Spolek dobrovolných hasičů připraví ukázky své historické techniky a soutěže pro nejmenší. A bude-li přát počasí, mohou všichni příznivci divadelního spolku LUNO
shlédnout třetí uvedení Prodané nevěsty v prostorách letního kina. Náplň dne pro nejmenší zpestří jízda
vláčkem a těšit se můžeme i na další ukázky. Například na nahlédnutí do obecní kroniky, kterou bude
střežit a na otázky ohledně ní odpovídat kronikář Petr Brodský. A k vidění bude i moderní forma kroniky
– tzv. ročenky, které v elektronické podobě již léta zpracovává Pavel Kváček. Dokumentárně zpracovaný
život v obci po jednotlivých letech mohou zájemci shlédnout v prostorách restaurace. A nebude chybět
ani občerstvení, které bude k dispozici během celého dne.
Dá se říci, že všechny výše zmíněné aktivity našich spolků (s výjimkou divadla a fotbalu) budou probíhat do doby, než na pódium nastoupí skupina PLUS, která rozjede večerní zábavu, a to až do půlnoci. Do
té doby ještě divákům a posluchačům předvedou Baráčníci z Lysé, Záryb a Sluh nastudování staročeského tance Česká beseda. Pro malé, mladší a temperamentní zazpívá Heidi Janků a s hodinovým vystoupením pro „středoproudaře“ přijede také Petr Hannig, autor bezpočtu hitů z let 60. – 80. Se „silnější kávou“
vystoupí hardrocková skupina z Prahy Maria Scare, jejímž dlouholetým členem je „tišičák“ Ivan Bruner.
Celým Dnem obce vás budou slovem provázet Naďa Černá a Vladimír Bezouška, kteří blíže představí
jednotlivé účinkující, všechny spolky i to, co se v naší obci za poslední roky podařilo a jaké jsou další
plány. Celý den bude zakončen půlnočním ohňostrojem.
I když tuto variantu si nikdo nepřipouští, může se stát, že nedorazí pěkné počasí. Pak velká část jednotlivých vystoupení a večerní zábava bude přesunuta na sál restaurace. Takže bude dost důvodů přijít a zúčastnit se. Bude jen na nás, obyvatelích, zda budeme chtít si takovou akci zase za rok, za dva zopakovat.
A jak je to se vstupným? To je na celou akci dobrovolné, je na uvážení návštěvníků zda a jak ocení nápad s pořádáním Dne obce.
Naďa Černá

Správce tišické kanalizace TIKANAS s. r. o.
upozorňuje všechny občany, připojené na místní
kanalizaci, že 30. září 2013 je poslední termín k
úhradě poplatku za využívání kanalizace v případě,
že platby za rok 2013 byly rozděleny do dvou částí.
Zároveň žádá všechny občany, aby zkontrolovali
platnost svých čestných prohlášení (Příloha č. 3
Smlouvy), zda počet osob odpovídá počtu uvedenému v tomto dokumentu a případné změny nahlásili na OÚ Evě Koubové.
Pro informaci ještě uvádíme spojení na pracovníka firmy pro hlášení případných poruch – Bořek
Hlaváček 602 875 539, případně Ladislav Novák
777 303 578.

Víte, že...

Součástí programu Dne obce je i provedení České besedy, které pro naše spoluobčany připravili baráčníci. Na vysvětlenou, zejména pro nejmladší generace uvádíme, že Česká beseda je tradiční salonní tanec
a základní taneční skupinu tvoří čtyři páry. Je to jedno z děl, které mělo posílit národní obrození v druhé
polovině 19. století. U jeho zrodu stáli básník Jan Neruda a český taneční mistr Karel Link. České národní
písně upravil skladatel Ferdinand Heller, blízký spolupracovník Bedřicha Smetany. Poprvé byla tančena
11. listopadu 1863, v premiéře tančili Smetana i Neruda. Již za rok ji tančilo 140 párů na Žofíně.
I v našich obcích se Česká beseda tančila mnohokrát. Bývala častým předtančením slavných plesů,
nejčastěji Sokolského plesu. Sám jsem si besedu zatančil v roce 1961, právě na Sokolském plese. Je
mezi námi ještě dost pamětníků, kteří ji tančili jako děti, když ji několikrát s žáky naší základní školy
nacvičil pan učitel Josef Brodský. Značně později, až v roce 1892, vznikla Moravská beseda. Jejím
skladatelem je Richard Kaska, populární pražský taneční učitel. Dost často byly obě besedy uváděny
současně.
Petr Brodský, kronikář

Obec Tišice Vás srdečně zve na kulturní akci

DEN OBCE TIŠICE

31. SRPNA 2013 areál fotbalového hřiště v Chrástě
PROGRAM:

11.00 – 12.00 h
12.00
12.30
15.00
16.00
17.00
18.30
24.00

– 12.30
– 14.30
– 16.00
– 17.00
– 18.00
– 24.00
h

h
h
h
h
h
h

zahájení , slavnostní otevření multifunkčního
hřiště, vystoupení dětí z MŠ
spolek Baráčníků
Heidi Janků
Petr Hanig
divadelní spolek Luno
hudební skupina Maria Scare
hudební skupina Plus
ohňostroj a ukončení slavnosti

Současně bude probíhat prezentace činnosti našich tradičních spolků.
Pravidelně bude projíždět obcí výletní vláček (nástup a výstup u hřiště), pro děti bude
připraven skákací hrad a soutěže.
Vstupné dobrovolné
Tato akce byla finančně podpořena z Fondu hejtmana Středočeského kraje
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Rekonstrukce Závody v Minibikeparku
ulice V Úvoze
Ulice V Úvoze patří mezi nejhůře sjízdné místní
komunikace. Obyvatelé, kteří touto cestou jsou nuceni denně projíždět, neustále upozorňují na její v
zásadě kritický stav. Začít ale s rekonstrukcí není v
této chvíli bohužel možné. Komunikace se nachází
na pozemcích několika majitelů, se kterými se řeší
převedení potřebné části pozemku do vlastnictví
obce. V mnohých případech je velmi těžké vůbec
majitele dohledat. Situaci komplikuje šíře komunikace, která je v její dolní části značně zúžená, je
tedy nutné vyřešit s odborem dopravy a dopravním
inspektorátem průjezdnost komunikace. „A aby situace byla ještě složitější, musíme řešit uložení telefonních kabelů, které se nacházejí pod komunikací.
Jejich správce v této chvíli trvá na jejich přeložení, protože kabely nemají být vedeny pod pevným
povrchem,“ vysvětlil složitost situace starosta obce
Pavel Končel. Již několik měsíců se řeší vše, co je
nutné zajistit před započetím rekonstrukce. V samotném začátku roku zařadilo zastupitelstvo obnovu povrchu v ulici V Úvoze jako investiční akci a je
s ní počítáno i v rozpočtu obce na rok 2013. Zefektivněním hospodaření obce se podařilo vygenerovat
finanční prostředky nejen na tuto, ale i jiné akce.
Vizí zastupitelů je pokračovat v obnově povrchů
komunikací i v příštích letech, protože si uvědomují
nutnost investic do oprav komunikací. Ale… „čím
více osob a organizací do celého projektu vstupuje, tím je řešení zdlouhavější. A dohoda s majiteli
pozemků je v nejednom případě opravdu složitá,“
dodal na vysvětlenou, proč není v současné době
možné začít s rekonstrukcí, starosta obce.
nač

Vandalové opět
v akci

Rozvoj cyklistiky nejen v Čechách zažívá „velký boom“. Stavby cyklostezek pro silniční nebo horská kola přibývají, bohužel v pozadí stojí stavby
pro MTB či BMX kola, ačkoliv je o tyto druhy sportu také velký zájem.
Jsme vesnice rozpínající se na rovině, nemáme žádné kopce ani hory, odkud by mohli bikeři sjíždět. I tak se nám podařilo vybudovat malý přírodní
areál pro tento druh sportu věkově neomezený. Pro bikera by měl být zajímavější a bezpečnější než otevřená silnice a měl by vzbudit zájem o tento
sport i u další generace. Jsem ráda, že KLUBko tímto projektem může
získané prostředky vložit do zážitku, jakým bezesporu jízda na kole je. A půjdeme v nápadech ještě dál.
Dokončujeme výstavbu dobrodružné lajny s lávkami i pro menší děti a chceme na podzim zorganizovat
první závody s exhibicí zkušených bikerů. Uvědomili jsme si, že děti ani mládež do 18 let nemají zažité
návyky povinně používat ochranné přilby. A tak součástí závodů bude, kromě jízd rychlosti a zručnosti,
zábavnou hrou připravený návod jak a proč používat helmu, jak je důležité znát dopravní značky nebo
jak rychle kamarádovi pomoc s ošetřením úrazu. Pozveme zástupce dopravní policie a budeme si s koly
užívat. Závody jsou věkově neomezené a mohou se jich zúčastnit i menší děti na koloběžkách. Vyzýváme
rodiče, aby šli pro děti příkladem a závodů se také zúčastnili.

A kdy akce „Kolo nás baví“ proběhne? Bude to 5. 10. 2013 od14,00 do 17,00 hodin
v areálu minibikeparku Na Pastvičkách. Vstup zdarma, startovné 20,- Kč
pouze s přilbou, kategorie všechny.
Občerstvení a odměny zajištěny.
PROGRAM:
Exhibice BMX
Závody zručnosti na čemkoliv,
co kolo má
Závod o nejrychlejší šlapku na boulích
Test Proč mi přilba sluší?
Radka Staňková

Senioři Vás zvou
Klub seniorů v Tišicích pořádá ve čtvrtek 19. září 2013 zájezd na podzimní Zahradu Čech
v Litoměřicích. Odjezd autobusu je v 9,00 odin od autobusových zastávek v Kozlech, Chrástu
a v Tišicích. Přihlášky přijímá M. Černý, tel. 721 382 260.
Druhým pozváním je účast na Podzimním setkání s Přívorankou Miloše Valenty. Akce se
uskuteční v neděli 13. října 2013 od 14,00 do 18,00 hodin ve společenském sále restaurace Na
Hřišti v Chrástu. Přijďte posedět a pobavit se při tradičně kvalitní muzice s melodiemi pro starší
i střední generaci.
Na vaši účast se těší pořadatelé – Klub seniorů v Tišicích

Senioři na výletě
Za slunečného, ale ne horkého počasí, odjel Klub seniorů 20. června na tradiční výlet za krásami naší
vlasti. Cílem byly tentokrát jižní Čechy, konkrétně centrum rybářství - město Třeboň. Po příjezdu se
rozdělili na dvě stejné skupiny, které se potom vystřídaly v návštěvách zámku a potom pivovaru Bohemia regent, a. s. Příjemná průvodkyně na zámku je zahrnula nejen spoustou zajímavých informací, ale
ochotně odpovídala na zvídavé otázky. Stejně dobrého průvodce měli senioři i v pivovaru - prováděl je
sám sládek. Prošel s nimi celý proces výroby piva - od příjmu ječmene, chmelu až po expedici sudů. Vyvrcholením exkurze byla ochutnávka několika druhů piva, zakončená tím nejsilnějším - „šestnáctkou“. Při
odchodu dostal každý senior dárkovou sadu tří piv v třetinkových lahvích. Zbývající čas využili účastníci
zájezdu k prohlídce krásného středu města, komu zbyly síly, prošel se po hrázi rybníka Svět.
pb

Dlouho čekala naše obec na nové značení ulic,
a když jsme se dočkali, tak téměř vzápětí ho stihli
již vandalové poničit. Přímo u OÚ zmizely všechny
nové směrové cedule.

Součástí programu byla návštěva třeboňského pivovaru.
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Ajurvédské terapie
jsou cestou ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Při otevření nového zdravotního střediska v Tišicích bylo naší veřejnosti přislíbeno, že bude snaha jeho prostory využívat více, než jen pro ordinace
praktického a dětského lékaře. Provozovat další služby v oblasti zdraví a zdravého životního stylu projevili tři zájemci a my vám nyní na stránkách
TR představujeme tu, kterou našim obyvatelům nabízí Pavel Habart.
Vy už jste svou službu krátce v TR prezentoval. Našim spoluobčanům nabízíte masáže a terapie. Jako maséra vás již mnozí znají, začněme
tedy u masáží.
Masáže byly první, čemu jsem se v oblasti zdraví
a péče o tělo začal věnovat. Nejprve klasické, tedy
relaxační a sportovní, ale během praxe jsem se s
ohledem na potřeby klientů postupně více zaměřil
na speciální, např. detoxikační, masáž těhotných
žen či lymfatickou (lymfodrenáž), která pomáhá
správnému proudění lymfy a používá se při léčbě
chronických otoků.
Ale zdá se, že masáže pro vás byly málo…
Ano, je to tak. V mé blízkosti se čím dál více
vyskytovaly případy, kde jsem si uvědomoval, že
masážemi jsem schopen pomoci jen krátkodobě.
Takže spokojenost klientů bude též krátkodobá a
dočasná. Když si namůžete svaly nepřiměřenou
jednostrannou zátěží, máte sedavé zaměstnání s
minimem pohybu a dochází ke ztuhnutí zad a šíje
nebo potřebujete při stresové zátěži relaxovat a
nemáte další zdravotní problémy, pak je masáž na
místě. Ale například opakované silné bolesti hlavy, migréna? Tady je problém obvykle někde jinde.
Většinou se tento stav řeší utlumením projevů potíží, ale ne nemoc samotná. Tím se však problém
oddálí a mnohdy i zhorší. Proto jsem hledal, jak
podobné případy řešit. Měl jsem možnost začít u
své rodiny. Vyřešit astma spojené s ekzémem se
mnoho let zdálo jakkoliv neřešitelné. Takže motivace mně rozhodně nechyběla.
Tady vás zarazím. Takže jste na klasickou medicínu tak trochu zanevřel?
Ne to rozhodně ne. V žádném případě jsem nezanevřel na tradiční medicínu a jsem rád, že mám ve
svém okolí lékaře, kterých si velice vážím po lidské
i odborné stránce za jejich osobní přístup k pacientům a mohu s nimi diskutovat. Diagnostiky, různá vyšetření a rozbory jsou v medicíně velmi rychlé a přesné. Ve většině případů jde spíš o rozdílný
pohled na způsob řešení zjištěných určitých potíží
či nemocí. Sami máme ale možnost se rozhodnout,
jakou cestou pečovat o své zdraví. Mnohdy bez většího přemýšlení vytáhneme z domácí lékárny nějaký ten prášek a myslíme si, že máme „vyřešeno“.
Asi vás zklamu, ale nemáme. Jak často se ptáme
po příčině? A jak často, i když původ potíží tušíme,
jej chceme včas řešit?
Tak trochu na mě působíte jako léčitel.
Ne, to vážně nejsem. Jsem masér a terapeut, který čerpá z Ajurvédské medicíny a jejího celostního
systému. Každá nemoc má svou příčinu, která se
projevuje určitým způsobem, a je potřeba svému
tělu naslouchat a ne ho umlčovat. Jednoduše řečeno - důležité je odhalit původ potíží, s kterými
klient přišel, lidově, kde je jádro pudla.
A jak se takové jádro pudla odhaluje?
Předně se klient nesmí stydět mluvit o svém
problému. Před zahájením terapie s ním vyplňuji
rozsáhlý dotazník, kde se ptám na všechny možné
otázky týkající se zdravotního stavu a životního stylu. Obecně platí, že je velmi důležitá otevřenost a
důvěra. Pokud klient něco zatají, řekne záměrně jinak, pak cesta ke kýženému výsledku bude dlouhá.
Většinou se absence důležitých informací projeví
během léčby. Vím, jak by léčba měla probíhat, jaké
by měla nést výsledky a pokud tomu tak není, je
nutné zjistit proč tomu tak není. Z praxe pak musím
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říct, že většinou jsme zjistili, že chyba byla v neúplných nebo špatně podaných informacích. Takové
povídání trvá asi hodinu, někdy i déle.

A na základě tohoto povídání vy stanovíte diagnózu…
Na základě všech informací zjistím, zda se jedná
o prevenci, rekonvalescenci či akutní stav a navrhnu, jak postupovat. Zároveň klientovi připravím
rozpočet a seznámím ho s předpokládanými projevy během jednotlivých kroků ozdravného procesu.
Po konzultaci s ohledem na jeho potřeby, možnosti
a osobní priority se dohodneme na zahájení léčby.
V zásadě se většinou jedná o kombinaci těchto základních kroků: úpravu jídelníčku a pitného režimu, nasazení Ajurvedik, což jsou byliny a přírodní
medikamenty v kapslích, domácí péče jako koupele, bylinné masti apod. a celotělové terapie.
Takže otázka, která se sama nabízí – co to celotělové terapie jsou?
Celý název je Ajurvédské celotělové terapie Tarani. Jsou založeny na stimulaci a vyčištění systému bodů – marmonů, které se nachází v těle.
Obecně řečeno to jsou body, kde se stýkají různé
tělní systémy – lymfatický, cévní, dýchací a v nich
si tyto systémy předávají informace. Pokud dojde
k jejich zanesení toxiny a ostatními nežádoucími
látkami, dochází ke špatnému a chybnému přenosu informací mezi tělními systémy. Dále během
terapie je prostřednictvím kůže jemnou masáží zapracováno do těla potřebné množství bylin a olejů
podle potřeb klienta. A pokud jde o účinek terapií,
tak mají velkou sílu a dá se říct, že klienti jejich
účinek většinou pocítí do 24 hodin, někdy i hned
po terapii. Záleží na tom, co je cílem terapie. Proto
vždy klientům doporučuji, aby si po ní dopřáli už
jen klid a odpočinek.
Okamžitý účinek? To jistě každého zaujme…
Odstranění všech problémů určitě není otázka
jedné terapie. Mám na mysli, že klient hned pozná, že jeho tělo prošlo změnou. Aby se došlo do
úspěšného cíle, je potřeba dodržovat i ostatní kroky - úpravu stravovacích návyků, pitného režimu,
dodržování všech doporučených postupů v domácí
péči. Tato všechna doporučení jsou součástí vypracovaného plánu léčby po konzultaci. Pro terapie i
domácí péči se používají byliny z nejkvalitnějších
surovin z oblasti Himalájí. Jejich účinnost a nezávadnost je přísně sledována.
S jakými problémy mohou za vámi klienti při-

jít, v odstranění jakých neduhů a nemocí jim
pomůže tato léčba?
Seznam je poměrně dlouhý. Terapie pomáhají
například při problémech s akné, astmatem, alergiemi, nadváhou, lupénkou, migrénou, oslabenou
imunitou, s depresemi, únavovým syndromem, otoky, potíže s trávením, padání vlasů atd. Dále při
rekonvalescenci i ve velmi složitých případech a
mají výrazný preventivní účinek. Klient musí chtít
pro své zdraví něco udělat a pracovat na tom, aby
si ho udržel. Ostatně ten, koho článek zaujal, se
může podívat na mé webové stránky, kde jsou uvedeny další informace, nebo své problémy může se
mnou konzultovat.
Já jsem se již dívala a poctivě prostudovala.
Podívala jsem se i na ceník.
Vím, kam míříte. A jsem rád, že trefujete další
ožehavou otázku. Odpovím asi takto – před časem jsem byl s manželkou na relaxačním pobytu,
tam jsem prošel několika procedurami, každá asi
v čase kolem 20 – 30 minut. Myslím si, že účinnost
některých takových procedur se rovná téměř nule.
A co jsou lidi za ně ochotni zaplatit. Když se díváte na můj ceník, musíte se podívat i na čas, který
vám budu věnovat. Při terapii to jsou dvě až čtyři
hodiny podle jejího typu. Jsou při ní používány vysoce kvalitní léčebné oleje a výtažky z bylin. Cena
se nastavuje po dohodě s klientem s ohledem na
jeho možnosti a akutnost potíží, se kterými přichází. Tyto terapie jsem úspěšně provozoval v Praze,
ale z časového důvodu jsem se rozhodl i pracovně
přejít do Tišic. Nakonec ochota klientů dojíždět z
Prahy za mnou je pro mě potvrzením spokojenosti
s účinností této léčby.
A na závěr – jak vy sám byste pozval své potenciální klienty z Tišic k vyzkoušení ajurvédského léčebného systému?
Prošel jsem mnoha semináři, studuji na Ajurvédském institutu a snažím se neustále vzdělávat,
abych co nejlépe mohl klientům pomáhat. Z praxe
znám vysoké účinky tohoto celostního léčebného
systému na lidský organismus a vím, že každému
se dá pomoci. Nenabízím žádné zázraky, ale způsob, jak dosáhnout větší zdravotní a životní pohody způsobem, který je prověřovaný několik tisíc let.
S ohledem na velký rozsah informací, které není
možné k omezené kapacitě zde uvádět a z důvodu
obvykle velkého množství individuálních dotazů,
jsem se rozhodl uspořádat na tato témata přednášku. Termín přednášky bude v první polovině září.
Informace o termínu a místu najdete na mých webových stránkách. Stejně tak si budete moci objednat zasílání novinek formou newsletteru.
Otázky o těle a na tělo dávala Naďa Černá

PAVEL HABART
Otevírací doba:
ÚT, PÁ a SO 9 – 12 a 13 – 20
www.masaze-tisice.cz
Vždy je třeba se předem objednat
na čísle 725 048 544
nebo na masaze-tisice@seznam.cz
Poznámka redakce: pokud bude zájem, představíme vám v dalším čísle Tišických rozhledů další
služby, které budou v prostorách zdravotního střediska poskytovány.

Závěrečná Akademie ve třídě Rybičky
Jak se s dětmi pracuje při dopoledních činnostech, jaká je jejich náplň a jak děti reagují? To jsou
otázky, které zajímají nejednoho rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu. Proto se učitelky ze
třídy těch nejmladších rozhodly uspořádat pro rodiče na konec školního roku závěrečnou Akademii,
která neměla formu besídky a secvičených říkanek,

ale jednoho „pracovního“ dopoledne. Jak se dá pro
nejmenší děti zpracovat „zvířátkové“ téma, předvedla s dětmi učitelka Naďa. Rozcvička, rytmická
část, motorická cvičení, básničky, písničky i ukázka výtvarné výchovy, to vše bylo součástí bezmála 45 minutového vystoupení dětí. Ty se rodičům
předvedly naprosto přirozeně a ukázaly, že pokud
je téma zajímavě zpracované, dokážou se naučit i
několika slokovou písničku a vyrobit opravdu nádherné věci. Důkazem toho byla výtvarně zpracovaná a zazpívaná písnička Pět minut v Africe. A že to
byl dobrý nápad, dosvědčila veliká účast rodičů i
prarodičů, spokojenost dětí i jejich učitelek.
(nač)

Pro úspěch
zopakováno
Jednou z úspěšných akcí naší ZŠ v loňském roce
bylo setkání s členy Mysliveckého sdružení Tišice.
A protože se setkalo s úspěchem, zopakovalo se i
letos. A tak jednoho horkého červnového dne nás
pozvali tišičtí myslivci na místní střelnici. Pan Černý nejprve seznámil děti s činností jejich sdružení
a pověděl jim několik zajímavostí o životě lesních
zvířat. Poté si každé dítě mohlo opéct špekáček a
osvěžit se studeným nápojem. Následovala ukázka
střelby z brokovnice na terče a soutěže pro děti,
kdy se mohly trefovat míčky do plechovek či si
vyzkoušet střelbu z laserové pistole. Když shlédly
ukázku aportu loveckého psa, mohly se děti spokojeně vydat zpátky do svých domovů. Děkujeme
touto cestou pánům Černému a Dražilovi a paní
Pokorné za ochotu ukázat a připravit pro děti něco
nového, neobvyklého.

Cesta za poklady

S obavami vyjížděli 19. června žáci a učitelé na výpravu do Českého ráje, protože panovala tropická
vedra. Ale vše se zvládlo. První zastávkou bylo Muzeum Českého ráje v Turnově, kde, děti zaujaly především expozice polodrahokamů a šperků. Líbila se jim i výstava o včelách a medu. Dalším zastavením
byla rozhledna na Kozákově, na kterou všichni vystoupali až na vrchol, ale bohužel nebyl ideální výhled.
Vrcholem putování byla návštěva lomu pana Votrubce pod Kozákovem. Téměř devadesátiletý majitel nás
přivítal ve svém muzeu, kde děti seznámil s významnými nálezy. Poté, vybaveni kladívky a odhodláním
najít alespoň malý kousek achátu, vydali se všichni na cestu k lomu. Kutali se zaujetím a odměnou jim
byly nalezené kousky polodrahokamů, které si později mohli obrousit u pana Votrubce. Výlet se vydařil
a unavení badatelé se v pořádku vrátili domů.

Poprvé společně
Letošní škola v přírodě se uskutečnila v Plzeňském kraji, v sousedství nejmenšího města České republiky, Rabštejna nad Střelou. Dne 22. června tam odcestovaly děti ze všech pěti tříd, tentokrát navíc ještě společně s deseti dětmi
z mateřské školy a jejich učitelkou. V krásném areálu Školícího vzdělávacího

zařízení Žihle – Poustky se ubytovaly a hned se jich ujali vychovatelé, kteří
jim po celou dobu pobytu zajišťovali pestrý odpolední a večerní program. Děti
tak po sedmi dnech spokojeně odjížděly domů obohaceny o zážitky z nejrůznějších výletů do okolí, her v lese, soutěží, sportovních her či diskoték.
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Úspěšný mladý sportovec
Ondřej Kabeš
Vždy byli mezi námi, ale minulý režim jakoby
chtěl jejich existenci potlačit. Lidé s mentálním
i tělesným postižením žili v ústraní, na okraji společnosti. Dnešní doba se k občanům s handicapem
staví otevřeně, potřebu jejich integrace do běžného
prostředí si uvědomují už předškolní zařízení.
Ondřej Kabeš - na první pohled hezký mladý
muž, na druhý poznáme, že vše není v pořádku.
„Ondra měl smůlu hned při vstupu na svět. Komplikovaný porod na něm zanechal následky na celý
život. Došlo k poškození mozku a počáteční prognózy jeho dalšího vývoje byly opravdu velmi neradostné,“ krátce shrnula maminka Hanka. Rodina
měla dvě možnosti – smířit se s výrokem lékařů
nebo začít bojovat. „Smířit se se skutečností musíte v každém případě a já, respektive Ondra, měl to
štěstí, že jsme ho chtěli dostat nejdál, jak to půjde.“
A tak začala každodenní péče, cvičení, docházení
ke specialistům. Za podpory matky a jejích rodičů
je z Ondry šestadvacetiletý muž, schopný zastat
běžné úkony sebeobsluhy, schopný komunikovat,
sportovat i pracovat.
Jeho zaměstnavatelem je neratovická cukrárna
a kavárna Pojďtedál café, kde pracují lidé s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením starší 18 let. Za celým projektem stojí manželé Libor
a Líba Procházkovi, jejichž hlavním cílem bylo
umožnit handicapovaným plnohodnotný život
a zapojení do majoritní společnosti. Lidé s postižením zde pracují přibližně pět hodin, podílejí se na
obsluze hostů, přípravě nápojů, úklidu cukrárny.
Občanské sdružení Pojďte dál ale jde v podpoře
handicapovaných ještě dál, než je jejich uplatnění
v pracovní sféře. Podporují je i ve sportu a Ondra
Kabeš úspěšně reprezentuje toto sdružení na poli
sportu, konkrétně v plavání. Ondra s plaváním začal už ve svých šesti letech, často právě bylo součástí jeho rehabilitace. Ale jak říká jeho maminka
– má ho prostě v krvi. Se závodním plaváním pod
dohledem trenéra začal až po svém nástupu do zaměstnání, tedy zhruba před čtyřmi roky. Trénuje 2x
týdně v bazénu v Neratovicích s trenéry, kteří musí
být i tak trochu psychology. „Jeho počáteční účast
na závodech přinášela mnohdy úsměvné situace.
Když Ondra zjistil, že ho soupeři na 100 metrů
prsa předhánějí, nasadil kraula, protože věděl, že
je dožene.“ Nyní už je z něho zkušený závodník,
jeho časy se stále zlepšují. Plave v nejnáročnější
kategorii - závody jsou rozděleny i podle stupně

Turnaj v kulečníku
V sobotu 27. července uspořádal
Petr Vacek v restauraci V zatáčce
další turnaj v kulečníku, kterého
se zúčastnilo deset hráčů. Po velmi
tvrdých bojích vystoupil na nejvyšší
stupínek Václav Nepomucký, druhý
skončil minulý vítěz Evžen Holý a na
třetí příčce se umístil Michal Kavín.
Po celou dobu turnaje se hráči posilňovali grilovanými žebírky a samozřejmě výborným pivečkem. Akce se
zjevně vydařila a všichni se už těší na
příští klání.
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postižení a sportovci s lehčím mentálním postižením mají přísnější nároky na styl a pravidla.
V letošním červenci se zúčastnil Visegrádských
her za účasti sportovců z České republiky, Polska,
Slovenska a Maďarska. Zde po úspěšném startu
na 100 metrů prsa a 50 metrů volný způsob – obě
disciplíny pro něj znamenaly zisk zlatých medai-

Rozlosování - podzim 2013
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.
10. 11.
16. 11.

17,00
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
14,30
14,00
14,00
13,30

Tišice – Libiš B
Záryby – Tišice
Tišice – Nová Ves
Mšeno – Tišice
Tišice – PTZ Nelahozeves
Neratovice/Byšk. – Tišice
Tišice – Velký Borek
Dolní Beřkovice – Tišice
Tišice – Veltrusy
Vojkovice – Tišic
Tišice – Lobkovice
Kly – Tišice
Tišice – Chvatěruby

Konečné tabulky mládeže
ČEZ mladší žáci – skupina o 1. - 8. místo
1. FC Lobkovice A 14 13 0 1 83:9
2. Sokol Libiš
14 10 1 3 36:13
3. FC Mělník A
14 9 1 4 37:23
4. Sokol Tišice
14 7 2 5 33:16
5. Vltavan Chvat. 14 3 3 8 23:47
6. AFK Veltrusy
14 4 0 10 22:47
7. Sokol D. Beřk. 14 1 4 9 14:51
8. FC Mělník B
14 0 1 13 9:69

lí – získal nominaci na Evropské hry speciálních
olympiád, které se budou konat v příštím roce
v Belgii. Záštitu nad účastí našich sportovců nese
České hnutí speciálních olympiád, jehož posláním
je podpora mentálně postižených sportovců a jejich zapojení do programu speciálních olympiád.
„Ondra byl vylosován jako náhradník, ale to, jaké
má dosavadní výsledky, dává naději, že i v dalších
letech bude bojovat o účast na Evropských hrách.“
Jak maminka skromně dodala – Ondrův čas by při
jeho účasti v závodu dával naději na velmi dobré
umístění i v konkurenci závodníků z dalších evropských států.
Budeme držet palce, aby se účast a dobré umístění v závodech v Belgii Ondrovi podařilo.
Naďa Černá

Pozvánka na koncert
Václava Hudečka
Od pátku 27. září do neděle 29. září 2013 probíhá ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť, jejíž součástí bude i koncert houslového virtuóza Václava Hudečka. Ten vystoupí
v sobotu 28. září v prostorách poutního kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi,
a to od 17,00 hodin. V programu koncertu je
i křest nového CD chrámového sboru Václav,
který velmi dobře znají pravidelní návštěvníci
vánočních koncertů v kozelském kostele Všech
svatých. Vstupenky na koncert Václava Hudečka budou k dostání v den koncertu u vstupu do
poutního kostela.
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ČEZ starší přípravka – skupina o 14. - 21. místo
14. TJ Neratovice B 14 13 0 1 128:56 39
15. Sokol Tišice
14 9 0 5 95:68 27
16. TJ Kly
14 8 0 6 78:62 24
17. SK Lab- Kost. 14 8 0 6 86:76 24
18. Slavia V. Borek 14 6 0 8 68:67 18
19. Sokol Čečelice 14 6 0 8 48:75 18
20. TJ Řepín
14 2 0 12 45:84
6
21. S. D. Beřkovice 14 0 0 14 22:106 0

Sokol Tišice oslavuje
významné jubileum

V sobotu 21. září 2013 si Sokol Tišice připomene 80 let od svého založení, a to velkou
oslavou v areálu TJ Sokol Tišice. Pro všechny
je připraven po celý den bohatý program a
také v prostorách sálu na hřišti bude probíhat výstava fotografií a dokumentů o tišickém
Sokole.
Program oslav:
9,00
turnaj v nohejbalu
10,00
turnaj ve stolním tenise pro děti
11,00
zápas mladší přípravky
12,00
zápas starší přípravky
13,30
zápas internacionálů
Tišice – Sokol Ovčary
16,30
mistrovský zápas mužů
Tišice – PTZ Nelahozeves
Oslavy by pak měly být zakončeny večerní zábavou od 19,00 hodin v sále Na Hřišti.

Sportovní stránky připravil A. Kravcov

NAROZENÍ
Jan Brabenec, Laura Komárová
Jakub Martikán, Nikolas Slivka
Chloupková Ema, Tobiáš Matouš

ÚMRTÍ
Libor Mejzr, Ivan Vojta

Sport
Srpnové turnaje ve znamení vítězství
tišických fotbalistů
Vítězství v turnaji
„O pohár starosty“
V sobotu 3. 8. se uskutečnil tradiční fotbalový
turnaj O pohár starosty za účasti domácích fotbalistů a družstev Škvorce, Byšic a Velkého Borku.

kem do stavu 2:3, pak však účastník mělnického
přeboru využil delšího času pro regeneraci a navršil skóre až na konečný stav 2:8. Ve finále jsme
s Byšicemi prohrávali 0:1, pak hlavou vyrovnal
Vítovec a ve druhé půli přidali trefy Lauda a Novák, a tak pohár již po třetí v řadě zůstal doma.
Konečné pořadí turnaje: 1. Tišice, 2. Byšice, 3.
Velký Borek, 4. Škvorec

Stará garda zvítězila
na domácím turnaji

I tentokrát převzali pohár z rukou straosty obce
domácí fotbalisté.
K prvnímu zápasu svedl los domácí tým s Borkem.
Brankou Hangoce vedli hosté 0:1, ale do poločasu
se povedlo srovnat Tomáši Prejzkovi. Po změně
stran se trefil ještě jednou Prejzek po vzorné spolupráci s Laudou a další branku přidal Novák. Na 3:2
se podařilo hostům snížit za pomoci vlastní branky
Brodského, k další změně skóre již do konce střetnutí nedošlo. V druhém zápase si mužstvo Byšic
poradilo se Škvorcem 3:0 díky brankám Manžela,
Kadlece a Slováka, a tak bylo o složení dalších zápasů jasno. O třetí místo Škvorec držel krok s Bor-

V sobotu 10. srpna jsme uspořádali již třetí ročník
turnaje starých gard. Předchozí dva ročníky jsme
ovládli a zvítězili a ani letos tomu nebylo jinak.
Pozvány byly týmy z Kel, Byškovic a Dolních Beřkovic, ale posledně jmenovaní odřekli účast dva
dny před konáním turnaje. Proto se všechna utkání
hrála delší dobu 2x30 minut. V prvním zápase jsme
se střetli s Byškovicemi a po dvou brankách Viktora Kačera jsme zvítězili 2:1. V druhém zápase Byškovice remizovaly s mužstvem Kel 2:2. Do třetího
utkání jsme nastupovali s vědomím, že k vítězství
v turnaji nám stačí i remíza. Na jeho začátku jsme
ovšem dostali branku a pak se snažili alespoň vyrovnat, což se na konci poločasu podařilo zásluhou
Karla Kodra. I přes další šance jsme výhru na svou
stranu už nestrhli, a tak utkání skončilo plichtou
1:1.Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Řehák
z Byškovic, nejlepší střelec Kačer z Tišic, nejlepší
brankář Karda z Tišic a nejstarším hráčem Fér z Tišic.Tímto děkujeme sponzorům Josefu Pauzerovi,
Josefu Peterkovi a Jaromíru Kudrnovskému za finanční příspěvek na tento turnaj.
Konečné pořadí turnaje: 1. Tišice, 2. Kly, 3.
Byškovice
Za naše mužstvo nastoupili tito hráči: Lenc,
Dudek, Mach, Peterka, Novák, Kačer, Preisler,
Pauzer, Kravcov, Kodr, Lipš, Karda, Brabec, Koš,
John M., John O., Fér, Brodský, Prošek a trenér
Temiak

Turnaj starých
gard v Klech
Za účasti starých gard Tišic, Kel, Tuhaně, Velkého Borku a B-týmu Lobkovic se uskutečnil první
ročník turnaje v Klech. Hrál se systémem každý
s každým na 2x20 minut. Po rozlosování jsme se
v prvním zápase potkali s domácími. Chvíli nám
trvalo, než jsme se sehráli, ale po deseti minutách
jsme již hru ovládli. Bohužel jsme se ale v tomto zápase nepotkali se střeleckou štěstěnou. Svoboda trefil tyč, Karda zblízka jen nohy brankáře,
Štráchal ze strany opět jen do brankáře a Karda do
břevna. To je jen část z našich šancí. I proto zápas
skončil 0:0 a šlo se na penalty. Při nich se vyznamenal Jarda Lenc, který tři zneškodnil, a my si připsali cenný skalp silného soupeře za výhru 5:4. V
dalším zápase jsme se střetli s Tuhaní a pokračoval
festival neproměněných šancí. Nicméně tři se nám
podařilo proměnit (Kačer, Karda a Štráchal) a toto
vedení nás uspokojilo. Leč soupeř se nevzdal a do
konce zápasu stihl skóre dvěma brankami zkorigovat. Ve třetím utkání jsme se střetli s Lobkovicemi. Ač šlo o turnaj starých pánů, Lobkovice zcela
nepochopitelně poslaly tým, ve kterém maximálně
dva hráči splňovali dané kritérium 35 let a více. I
tak Kačer potvrdil roli kanonýra a vedli jsme 1:0.
Poté trenér Tony Kravcov naordinoval defenzívní
taktiku, která se ukázala jako platná. Soupeř se nemohl proti dobře fungující obraně prosadit a další
vítězství bylo na světě. V závěrečném zápase jsme
pak nestačili na Velký Borek a prohráli 0:1. Z části
za to mohl těžký předcházející zápas, ale i zranění
nebo zaneprázdnění několika hráčů, kteří byli nuceni odjet a nebyl dostatek „čerstvé krve“. Celkově
jsme na turnaji obsadili krásné 2. místo. Díky patří
i pořadatelům za výbornou organizaci.
Konečné pořadí: 1. Lobkovice B 2. Tišice, 3. Kly,
4. Velký Borek, 5. Tuhaň
Na úspěchu měli podíl tito hráči: Lenc, Dudek,
Štráchal, Mach, Peterka, Novák, Kačer, Svoboda,
Preisler, Pasovský, Pauzer, Temiak, Špaček, Kodr,
Lipš, Karda, Brabec, Prošek a trenér Kravcov

Oslavy v Ovčárech

Tišická stará garda měla v letních měsících opravdu napilno.

V rámci oslav 40. výročí fotbalu v Ovčárech sehrála v sobotu 3. srpna stará garda přátelské utkání, kterému předcházelo představení zasloužilých
hráčů a funkcionářů Sokola Ovčáry včetně minuty
ticha za již zesnulé činovníky, především Stanislava Ondráka. Zápas se odehrál před výbornou
návštěvou, ale bohužel za velkého vedra. Navzdory tomu to byl pěkný zápas s množstvím šancí na
obou stranách. Domácí šli v první půli do vedení,
za nás srovnal Ondra John. Domácí ukázali svoji sílu a ještě do poločasu přidali jednu krásnou
branku. Po půli jsme se trochu zlepšili a přicházeli
i naše šance. Tomáš Novák sám proti brankáři zaváhal a v poslední minutě se do šance dostal Martin
Preisler, ale nedal. A znovu platilo otřepané nedáš
- dostaneš. Domácí z následného protiútoku zvýšili
na 3:1 a v zápětí rozhodčí Kozlík utkání ukončil.
Děkujeme domácím za pozvání i za poskytnuté občerstení. Myslím, že výkon obou mužstev přispěl
k důstojným oslavám výročí a přejeme Sokolu Ovčáry hodně fotbalových úspěchů do dalších let.

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Binder Jan Vojtěch, Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.

TR 135 7

Minibikepark - první vydaná turistická vizitka v obci
TIŠICKÉ KLUBko představuje první zaregistrovanou a vydanou turistickou vizitku v
naší obci. Díky areálu Minibikeparku s vyřezanými sochami se podařilo zařadit areál
mezi turisticky atraktivní místa v České republice. Jde také o propagaci místa například
na webu www.mapy.idnes nebo v aplikacích
na mobilní telefony či v turistických mapách.
Vizitky se po zakoupení lepí do turistických
deníků a je to hezká vzpomínka na navštívené místo. Vizitky budou poprvé v prodeji na
akci „Kolo nás baví“, poté budou v prodeji
na OÚ v Tišicích a budeme jednat i o dalším
místě prodeje. Můžete si také o ně napsat na
email bl.janouskova@seznam.cz.Cena vizitky je 12,- Kč. Více také na portále www.turisticky-denik.cz.

rs

Výlet za legem
V pátek 14. června se čtvrťáci z naší ZŠ spolu
s několika mladšími kamarády vydali na úžasný
výlet do německého Legolandu. Ve dvě hodiny
ráno vyjeli plni očekávání, aby po několikahodinové cestě prošli velikou bránou postavenou z obrovských legových kostek do legoráje. Překvapení
střídalo překvapení. Rytířský hrad s horskou dráhou, lovení pokladů v pyramidě, vodní kluzavka,
zmenšené kopie dominant evropských měst, postavy ze Star Wars v životní velikosti. Nádherná byla
i procházka mořským akváriem a nechyběl ani 4D
film ze života legových postaviček a s pohledem
do továrny na postup výroby jednotlivých kostiček. Všichni si připadali jak v jiném světě a každý
si odvážel domů spoustu zážitků. A jestli něco chybělo? Snad jen ten stánek se slibovanými hranolky
ve tvaru legových kostek, který za celý den ne a
ne otevřít.

Tradiční pasování na školáky

Učitelky, pro tento den proměněny v postavy z
filmu „Ať žijí duchové“, připravily pro předškoláky úkoly, které měly prokázat jejich připravenost
pro vstup do školy. A na závěr společné foto!
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