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Je tu opět po roce Den obce Tišice
P

oslední srpnová sobota již čtvrtým rokem
patří akci, kterou si do kalendáře poznamená převážná většina našich i přespolních.
I letos je pro návštěvníky Dne obce Tišice připraven pestrý program, ve kterém vystoupí například
Richard Nedvěd. Ten předvádí zatím jako jediný
u nás Stand-up comedy, americký styl humoru, ve
kterém se jedná o propojení kouzel, zábavy a gagů.
Tento druh magie představil v pořadech Na
stojáka a v soutěži Česko Slovensko má talent.

Skupina Navostro, která vystoupí v odpoledních hodinách, je česko-skotsko-americká mělnická kapela, která ve své tvorbě čerpá inspiraci
především v keltské hudbě a v neposlední řadě
i české. Muzikanti v kiltech hrají opravdu „navostro vostrou“ muziku.

Program dne zpestří i Václav Vydra se svou
koňskou show, kterou předvede v areálu manželů
Šťastných. Ve svém programu předvede akrobacii, střelbu lukem, ale hlavně své vlastní koně. Na
Den obce Tišice jsou srdečně zváni všichni naši
občané. Tato hojně navštěvovaná akce je i letos
podpořena z Fondu hejtmana Středočeského kraje, a to částkou 40 tisíc korun.
Podrobný program je uveden na 3. straně
(nač)

Tělocvična velikosti třídy
bude brzy minulostí
N

edostatečné zázemí pro výuku tělesné výchovy
je již řadu let bolavým místem zdejší základní
školy. Místnost bývalé třídy, která slouží jako tělocvična, je pro kvalitní výuku naprosto nevhodná.
Z tohoto důvodu se připravuje projekt na výstavbu
nové tělocvičny, která bude splňovat současné požadavky pro výuku i pro využití například školní
družinou.
Jelikož výstavba tělocvičny bude finančně velice náročná, padlo rozhodnutí, že se celá akce rozdělí na
etapy. První etapou bude vybudování multifunkčního hřiště, které se stane základem budoucí tělocvičny.

Povinné
kontroly kotlů
na tuhá paliva

Hřiště bude v druhé etapě obestavěno budovou tělocvičny a vybaveno potřebným zařízením.
Jelikož se snažíme v maximální míře využívat dotačních titulů, podali jsme žádost o dotaci na zmíněné
multifunkční hřiště na Středočeský kraj. Před několika
týdny byla naše žádost schválena a obec obdrží dotaci ve výši 3 600 000 Kč. Hřiště bude realizovat vítěz výběrového řízení firma Šnajdr stavby Mělník s. r. o. Vysoutěžená cena hřiště, které musí splňovat náročné požadavky pro základ budoucí tělocvičny, je 3 985 079 Kč
včetně DPH. Realizace je naplánovaná tak, aby mohlo být hřiště otevřeno k prvnímu září letošního roku.

Pavel Končel, starosta obce

Nový povrch zastávky
M

ístem, kde došlo k zpevnění
pomocí zámkové dlažby, je
autobusová zastávka Chrást směr
Kostelec nad Labem.
O této akci jsem vás předčasně
informoval již v předešlém vydání
TR s tím, že už je pokládka realizována. Jelikož bylo vše objednáno a do vydání minulého čísla
TR (konec dubna) mělo být vše
hotovo, informoval jsem v dobré
víře, že se vše do vydání TR stihne. Bohužel se po uzávěrce situace
změnila.
Z důvodu zpoždění dodávky
speciálních obrubníků pro autobusové zastávky se realizace posunula na konec května.
Nyní je tedy opravdu již hotovo
a následovat by mělo ještě zpevnění ploch, které k autobusové zastávce přiléhají, aby občané již
nemuseli stát v deštivém počasí
v bahně.
Pavel Končel

P

odle zákona 201/2012 Sb.
je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu
10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky
kontrolu technického stavu
a provozu tohoto zdroje.
První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole můžete být vyzváni obecním
úřadem s rozšířenou působností. Kontrolu je oprávněna
provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká
i těch, které budou nainstalovány i v roce 2016.
(nač)
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krátce z obce
OPRAVA
HLAVNÍ SILNICE

N

ejdůležitější komunikací v naší obci je bezesporu hlavní silnice 331/II. Bohužel je v žalostném stavu, zásadní vliv na tuto situaci mělo nekvalitní zhutnění po výstavbě
kanalizace.
Obec vede nepřetržitá jednání o nápravě vzniklé situace. Podle poslední informace od firmy
IMOS, která výstavbu kanalizace zastřešovala, by se oprava propadlých míst v hlavní silnici měla
realizovat v červenci tohoto roku.
Z tohoto důvodu by měla být ulice Boleslavská opět zcela uzavřena, dá se předpokládat, že se bude
jednat o uzávěry v úsecích. V případě, že oprava dopadne bez závad, měl by Středočeský kraj v ulici Boleslavská následně položit
nový asfaltový povrch.

REFLEXNÍ PÁSKY
POSÍLÍ BEZPEČNOST
NA SILNICÍCH

N

eustálý nárůst automobilové dopravy sebou přináší stále větší riziko pro další
účastníky silničního provozu.
Zastupitelé se rozhodli posílit bezpečnost těch nejvíce ohrožených, a to dětí a seniorů. Těmto skupinám jsme pořídili reflexní pásky na ruce, zaručující jejich
dobrou viditelnost na silnicích.
Dětem v mateřské a v základní škole byly tyto pásky rozdány
před prázdninami v rámci výuky.
Senioři s trvalým bydlištěm v naší
obci si mohou reflexní pásky vyzvednout do konce letošního roku
v budově obecního úřadu.

VĚTŠÍ PARKOVIŠTĚ

N

ěkteří z vás již určitě zaznamenali, že se podařilo rozšířit parkoviště u zastávky ČD.

Chceme třídu pro družinu
M

ultifunkční hřiště, které vyroste v areálu školy, a které budou v jarních a podzimních
měsících využívat děti na hodinách tělesné výchovy, ze sportovních kroužků či děti z družiny,
velmi vítám. Nejen proto, že bychom nebyli schopni zajistit tyto
aktivity v současných podmínkách, ale také z důvodu, že vybudování hřiště je prvním krokem k vysněné výstavbě tělocvičny, která v naší obci citelně chybí.

Jsem rád, že se zásluhou zřizovatele školy tyto záměry pomalu začínají naplňovat, i když to sebou nese
určité překážky. V místech, kde
bude hřiště stát, se budou muset
pokácet dva vzrostlé stromy a jeden necháme přesadit. Jde o šestimetrovou lípu. Přesazení stromu
zrealizuje firma Covenant. Lípa se
„přestěhuje“ asi o 50 metrů dále,
do zadní části areálu školy. Místo
zbylých dvou vykácených stromů
se vysadí dva nové stromky. Kolem nich by měl v budoucnu vyrůst
tzv. oddechový koutek, kam by děti
chodily relaxovat, ale třeba se i učit.
Multifunkční hřiště beru jako
první krok k výstavbě tolik potřebné tělocvičny a zároveň jako místo, kde děti budou sportovat v mě-

Místo, kde se v nejbližších dnech začne budovat multifunkční hřiště.
sících září, říjen, duben, květen
a červen. Vedle přehazované, fotbalu, vybíjené, basketbalu se na
něm budou věnovat například nácviku florbalu, dnes tolik atraktiv-

ze zasedání zastupitelstva
KVĚTNOVÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA MĚLO
NA SVÉM PROGRAMU PROJEDNÁNÍ
A SCHVÁLENÍ PATNÁCTI BODŮ
PROGRAMU, ZE KTERÝCH VYBÍRÁME:

n KAPACITA MŠ TIŠICE
Zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu dětí ve
třídách Mateřské školy Tišice, a to třída Motýlci na
25, Světlušky na 25, Berušky na 28 a Včelky na 28
s tím, že tato změna je platná od 1. září 2016. Celková kapacita Mateřské školy Tišice se od 1. září 2016
zvyšuje na 106 dětí.

n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2
S bližšími podrobnostmi seznámil přítomné starosta obce. Na straně příjmů, které dosáhly celkem
výše přes 577 tisíc Kč, byly hlavními položkami: Daň
z příjmů právnických osob, sankční pokuta firmy
IMOS, příjem dotace ze SFŽP a EU na kanalizaci.
Stranu výdajů tvořily náklady na zakoupení pozemku pro vybudování parkoviště u železniční zastávky,
největší částka byla vynaložena na opravy a údržbu
komunikací, dalšími položkami byly ukazatel rychlosti, kamerový systém na skládce a vratky dotací.
Výdaje dosáhly celkem výše přes 1.680.000 Kč. Dorovnání schodku proběhlo z úspor z minulých let.

n ZÁMĚR VYTVOŘENÍ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Tímto úkolem byla pověřena místostarostka Radka
Staňková. Nový územní plán, který nahradí plán vypracovaný v roce 2003, bude odrážet nové požadavky a potřeby obce.

n ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 BYL
SCHVÁLEN S VÝSLEDKEM – BEZ VÝHRAD.
Závěrku obce za rok 2015, kterou zastupitelé schválili,
přednesl předseda finančního výboru Tomáš Jablončík.
Nyní má parkoviště kapacitu
15 osobních automobilů. Mělo
by tak svým rozsahem stačit i ve
střednědobém horizontu. Neměla by se již opakovat situace, kdy budou zaparkována auta
podél kolejiště nebo dokonce
v křižovatkách, které ke kolejišti
přiléhají. 
Pavel Končel
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nímu sportu, pro který jsme zatím
neměli potřebné podmínky. Hřiště se může využívat i pro obyčejné
běhy, slalomy, různé honičky apod.
 Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

n PŘÍJEM DOTACÍ
Zastupitelé odsouhlasili příjem dotací, konkrétně na uspořádání Dne obce Tišice, podpořený částkou 40.000 Kč z Fondu hejtmana Středočeského kraje, a částka 3.600.000 Kč z Fondu rozvoje obcí a měst
bude určena na výstavbu multifunkčního hřiště
v areálu základní školy. Zastupitelstvo odsouhlasilo maximální finanční podíl obce na této investiční
akci ve výši 550 tisíc Kč.

V dalších bodech zastupitelé projednali přijetí
darů od fyzických osob ve formě pozemků zasahujících do komunikací, převod finančních prostředků
z MŠ Tišice, které budou určeny na vybavení nové
třídy a Požární plán obce.
V závěrečné diskuzi se přítomní občané dotazovali na rekonstrukci silnice Boleslavská, která je v žalostném stavu, a na možnost instalace zpomalujícího semaforu. Obyvatelé se obávají, že kvalitní povrch silnice v rovném úseku povede k překračování rychlosti. Starosta přítomné ubezpečil, že stav komunikace a problémy s ní související se snaží vyřešit k plné spokojenosti obyvatel i řidičů, ale naráží
na přístup zhotovitelské firmy IMOS (výstavba kanalizace) a v případě semaforu na nemalé finanční
náklady. Dále bylo upozorněno na neudržované pozemky v obci, které obtěžují rozšiřováním plevelů na
okolní pozemky. Zde starosta přislíbil pomoc obecního úřadu, který se po upozornění občanů bude
snažit situaci řešit.
(nač)

Jarní vítání občánků

Program
Dne obce Tišice

27. srpna 2016
areál fotbalového
hrište v Chráste
PROGRAM:
12 – 12 h
		
1245 – 1345 h
1345 – 1400 h
1400 – 1440 h
		
1500– 1600 h
1600 – 1630 h
1640 – 1740 h
1800 – 1900 h
1900 – 2200 h
2200 h
2210 – 2400 h
2400 h
00

V

úterý 10. května 2016 jsme uvítali do života v naší obci nové občánky – 6 holčiček
a 8 chlapečků.
Začátek byl až v 16.30 hod., aby se mohli zúčastnit i ti, kteří jezdí později z práce.
Po krátkém kulturním vystoupení dětí z místní základní školy přivítal pan starosta všechny

přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se
rodiče podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a pro miminka malý dáreček na památku. Noví občánkové se již tradičně pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá akce probíhala jako
vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů
a její průběh byl poklidný a nesl se v rodinném
duchu.
(ld)

Připojování pokračuje
S

tále probíhá připojování
jednotlivých nemovitostí
k nové části kanalizace v Boleslavské ulici. Bohužel se občas objeví nové a další závady
a nedostatky na provedení kanalizačního zařízení zaviněné
prováděcí firmou. Ve dvou
případech se dokonce zjistilo, že nelze přípojku dokončit bez většího zásahu do tělesa komunikace.
Problémy nejsou ale pouze
na přípojkách. Protože dopravní situace na Boleslavské ulici je
velmi exponovaná, navíc hodně

zatížená i nákladní dopravou,
objevují se závady stavby ve formě sedání a vyjetých kolejí i na
povrchu vozovky v trase hlavní
stoky kanalizace, přímo v hlavní komunikaci.
Jakékoliv práce na opravách
objektů kanalizace v prostoru
jízdních pruhů i krajnice ulice
Boleslavské jsou však za běžného provozu nemožné, dokonce
lze říci, že pro příslušné pracovníky i životu nebezpečné.
Jediná možnost, jak opravy provést je úplná uzavírka
celé komunikace, jako při původní stavbě. To je však vzhle-

dem k řadě nutných projednání a povolení záležitost časově
poměrně náročná. Tento proces
již probíhá, nicméně nezbývá,
než počkat až se vše dojedná,
ulice Boleslavská se uzavře, doprava odkloní a poté bude možné přistoupit k provedení všech
potřebných oprav.
Protože se ve všech případech jedná o závady způsobené zhotovitelskou firmou, obec
v souladu se smlouvou o dílo
zaslala na její adresu již několik reklamací. Provedení oprav
je proto v režii zhotovitele.

Tikanas Tišice, p. o.

45

zahájení, vystoupení dětí z MŠ,
ZŠ a taneční vystoupení mládeže
hudební skupina SIROTCI
TIŠICKÉ KLUBko
Richard Nedvěd,
kouzelník a bavič
Václav Vydra – koňská show
Slepičí fotbal
hudební skupina Navostro
Milan Pitkin, zpěvák a bavič
hudební skupina Plus
ohňostroj
hudební skupina Plus
ukončení slavnosti

Současně bude probíhat prezentace
činnosti našich tradičních spolků.
Od 12 do 18 hod. bude projíždět obcí
výletní vláček (nástup a výstup u hřiště),
pro děti bude připraven skákací hrad,
soutěže a pouťové atrakce.
Vstupné dobrovolné
Akce byla finančně podpořena
z Fondu hejtmana Středočeského kraje

Senioři na výletě
Z

a ideálního počasí vyrazili naši senioři na tradiční výlet za krásami naší vlasti. Je jen málo míst u nás, která
by v kráse, památkách, atmosféře mohla soutěžit s Kutnou
Horou. Dopoledne se však nejdříve podívali do nedaleké
Kačiny a prohlédli si nejkrásnější empírový zámek u nás.
Kromě toho, jak žila šlechta na začátku 20. století, byla velmi zajímavá ukázka zázemí zámku, prostory pro služebnictvo – kuchyně, prádelna, konírna. Po prohlídce odjeli do Kutné Hory a až do 14:30 hod. se rozešli po městě, většina zvolila návštěvu chrámu sv. Barbory, procházku po parcích, oběd.
V uvedenou hodinu se sešli u Vlašského dvora. Hlavním námětem prohlídky s průvodcem byla historie mincovnictví,
včetně praktické ukázky ruční ražby. Prohlédli si také nádhernou sněmovní síň městské rady z 16. století. Před vchodovými dveřmi do síně je tabulka z r. 1595 s výzvou, jak se mají
radní při jednání chovat – bez prosazování osobních zájmů,
bez zloby a zášti, spravedlivě vůči všem. Velmi aktuální, platné i pro dnešní zastupitele. Unaveni, ale spokojeni se senioři
vrátili domů krátce po 17. hodině. 
Petr Brodský
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO … aneb kdo to byl?
V

roce 1999 jsme slavili 100.
výročí vybudování a otevření naší školy. Při této příležitosti vydaly obec a ZŠ brožurku, obsahující opravdu velké množství
informací a zajímavostí ze stoleté historie kozelské školy. Mezi ně
patřil i článek o tom, že v letech
1900 – 1901 působil na zdejší škole učitel, pedagogický génius, hudebník, organizátor veřejného života František BAKULE. O jeho
životě pro nás napsal Mgr. Petr
Kukal, který v té době učil v Kostelci n. L. Z jeho příspěvku, z kronik a zejména z knihy F. Fauchera „František Bakule – enfant terrible české pedagogiky“ jsem čerpal následující informace.

F. Bakule se narodil18. 5. 1877
v Lidmovicích poblíž Vodňan. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů v Příbrami, závěrečnou zkoušku složil v roce 1897 a stal se učitelem. První rok působil, celkem neúspěšně, ve Vrapici u Kladna. Druhá škola, kam po roce nastoupil,
byla v Družci, hornické obci nedaleko Kladna. Poučil se z chyb
a zde poprvé začal uplatňovat metody a aktivity, které ho v budoucnu proslavily ale i přinesly mnoho
problémů. Bakulovou hlavní pedagogickou ideou bylo, že škola má
připravovat děti na praktický, občanský život a to po všech stránkách. Založil zde svůj první dětský
pěvecký sbor, každý večer předčítal v hospodě chudým horníků noviny s komentářem událostí ve světě, pořádal pro obyvatele přednášky, včetně přednášek o sexuální výchově. Ve škole děti vydávaly školní časopis, ilegálně zavedl vyučování o administrativní a organizační správě školy, obce a státu – později, po roce 1918, se tomu říkalo „občanská výchova“. Samozřejmě narazil na zkostnatělé c. k. školní úřady a výsledkem bylo „přeložení do zapadlé zemědělské obce
Kozly u Všetat“, kam se překládalo za trest.
Zdá se, že toto přeložení, potrestání ho jen utvrdilo v přesvědčení,
že započatá cesta je správná. Ihned
se zapojil do veřejného života, založil vzdělávací spolek „Budoucnost“ a v jeho rámci i první veřejnou knihovnu u nás. Jím založený
ochotnický spolek hrál z počátku
jen krátká pásma s recitacemi a písněmi a jednoaktové hry. První skutečnou hrou byla adaptace románu
Karolíny Světlé „Kříž u potoka“. Ve
škole se snažil dále uplatňovat svoje,
z dnešního hlediska velmi pokrokové a i dnes aktuální, představy
o výchově a vzdělávání žáků. Po
vyučování učil děti roubovat ovocné stromy, včelařit. Tvrdě narazil
na zdejšího „prvofaráře“ Františka
Horáka (byl prvním farářem na
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nově vybudované a otevřené faře),
protože po žácích vyžadoval, aby
místo tradičního pozdravu „Pochválen buď Ježíš Kristus“ zdravili
učitele „Dobré jitro“, „Dobrý den“
a on jim stejným, občanským pozdravem odpovídal. Dále dětem
nedovolil, aby k modlitbě „Otče
náš“ připojovaly katolickou modlitbu „Zdrávas Maria“. (evangelické
církve tuto modlitbu nepoužívají).
Je pravda, že tyto novoty vyvolaly
nesouhlas a rozbroj i u značné části
věřících v obci a okolí. Následovaly
ostré spory – farář si stěžoval u c.
k. okresní a posléze i krajské školní
rady, učitel žaloval u soudu obsah
kázání ze 7. července 1901. A výsledek? František Bakule byl za trest
přeložen do Malé Skály, soudní při
však vyhrál, měl vynikajícího obhájce – nebyl jím nikdo jiný než Alois
Rašín, první ministr financí po roce
1918. Farář byl odsouzen, nikde
není uvedeno, k jakému trestu.

V Malé Skále, kam nastoupil od
1. září 1901, pokračoval Bakule
v uskutečňování svých představ

o nových metodách vyučování i výchovy dětí. A opět stejná situace –
obliba, úspěchy u dětí, většiny rodičů, mladých pedagogů i některých
inspektorů a nadřízených a naopak
nepochopení, závist od jiných. Cestoval, přednášel, psal články. Založením dětského pěveckého sboru
uskutečňoval svoje heslo „Výchovou k umění“. Při vystoupení tohoto sboru dne 7. října 1912 v Praze
se seznámil s ortopedem, chirurgem profesorem Rudolfem Jedličkou, kterého Bakulovy výsledky
natolik zaujaly, že mu nabídl funkci
ředitele v právě zakládaném ústavu
pro postižené děti. Po dlouhém rozmýšlení funkci přijal. „Ústav pro léčení a vzdělávání postižených dětí“
byl otevřen v březnu 1913. Nastoupilo do něj 12 těžce postižených dětí
ve věku 5 – 13 let, beznohé, bezruké, s poškozenou páteří, rachitické.
Přesto pro ně Bakule nechal zařídit
prostornou dílnu, kde se děti učily
základům řemesel – truhlářství,
košíkářství, je tu prostor i pro výtvarnou výchovu. Zastával názor,
že děti se nejdříve musí naučit –
v rámci jejich možností – postarat
se o sebe, získat motorickou zručnost, ale hlavně zdravé sebevědomí. Teprve potom je možno začít
s vyučováním čtení, psaní, počítání.
Počet dětí i dílen narůstal. Po začátku 1. světové války nabídnul Bakule
generálnímu štábu c. k. armády, že
s dětmi a válečnými invalidy bude
vyrábět ortopedické pomůcky pro
válkou postižené. Armáda s nadšením nabídku přijala a invalidé, pod
vedením dětí vyrobili na 10 000 ks
nožních protéz, korzetů, párů speciální obuvi. V letech 1918 – 1919
se Bakule pokusil prosadit společné
vyučování postižených dětí s dětmi
zdravými. Tvrdě narazil na odpor

nadřízených (nepřipomíná vám to
něco?). Možná tato stálá snaha zavádět nové způsoby vedla k tomu,
že ani zásluhy, ani prokazatelné výborné výsledky ve vzdělávání a výchově dětí, nezabránily v odvolání
Bakuleho z funkce ředitele a jeho
propuštění. Spolu s ním z ústavu
odešly tři věrné spolupracovnice
a dvanáct dětí.
Tato malá skupina se rozhodla založit nový ústav a vybudovat pro něj
budovu s dílnami. Je nad možnost
tohoto článku, popsat neuvěřitelnou
řadu těžkostí, kterou musel Bakule
překonat, úžasnou vytrvalost, s jakou
on i jeho spolupracovníci a děti uskutečňovali svůj sen. S podporou ministerstva školství, prezidenta Masaryka, s finančním darem 100 000 Kč
od jednoho Čechoameričana a čestnou cenou 25 000 dolarů od amerického Červeného kříže se jim podařilo stavbu v roce 1921 zahájit. Pražané mu důvěřovali, na stavbě zdarma
pracovali zedníci, tesaři, dopravci.
Aby celý projekt finančně podpořil, založil Bakule další dětský sbor
„Bakulových zpěváčků“, do kterého
přijímal i ty nejchudší děti z pražské periférie a který ho v následujících letech proslavil u nás i ve světě. Nejprve vystupovaly děti v Praze a okolí, ve školách, ústavech, při
nejrůznějších oslavách. Ve svém repertoáru měl sbor písně od Dvořáka, Janáčka, Fibicha, ale hlavně
úpravy mnoha českých a moravských lidových písní. Věhlas „Bakulat“ jak se jim říkalo, se rychle šířil po celé vlasti. Brzy začal sbor pomýšlet na zájezd do USA, jako odvděčení Červenému kříži. Tři roky
na něj děti šetřily a 21. března 1923
se čtyřicet zpěváčků včetně pěti postižených dětí a pět dospělých vydalo na cestu přes oceán.


TIŠICKÉ BEJVÁVALO … aneb kdo to byl?
 Úspěch byl nečekaný a ohromující. Hned první koncert se konal
v největším newyorském sále Carnegie Hall. „Bakulata“ postupně
navštívila 23 největších amerických
měst, uspořádali přes 150 koncertů, přijal je prezident USA M. Harding. Americký tisk píše o koncertech jen v superlativech.
Další zahraniční zájezdy následovaly – v letech 1924 a 1925 do
Německa, 1926 do Dánska. V roce
1927 dostal sbor pozvání, aby zazpíval na slavnostním zahájení IV.
mezinárodní ligy pro novou výchovu v Locarnu. Bakulovi zpěváčci nadchnuli 1200 účastníků kongresu tak, že se pobyt protáhnul na
čtrnáct dní. Do Francie se vypravili
v roce 1927, poslední zájezd byl do
Maďarska v roce 1930. Triumfální
úspěchy a nadšené kritiky v tisku se
ve všech zemích opakovaly.
Následovaly velmi špatné roky.
František Bakule vážně onemocněl,

prodělal čtyři operace, naneštěstí
onemocnělo i několik dětí ze souboru, takže se další koncerty nemohly
konat a ústav se dostal do finančních
problémů. Celou situaci ještě prohloubila hospodářská krize v letech
1929 – 1933. Bakule se snažil ústav
zachránit, otevřel experimentální
třídu, ve které shromáždil děti z nejrůznějších sociálních a kulturních
vrstev. Přes velmi příznivé hodnocení od zemského školního inspektora
vydalo ministerstvo školství v roce
1932 rozhodnutí, že neexistují žádné zákonné podklady pro metody,
které v experimentální třídě Bakule
používá. Neodvratný konec se přiblížil. František Bakule si uvědomil,
že se musí vzdát svého plánu, na
modernizaci našeho školství, který si vytyčil v roce 1920. Byl nucen
experimentální třídu a dílny uzavřít
a milovaný soubor „Bakulat“ rozpustit a odejít do penze. „Bakulovi
zpěváčci“ vystoupili za dobu své exi-

stence na 3296 koncertech u nás, na
335 v zahraničí. Několik let se marně snažil, aby se ústav nedostal do
dražby. Marně – přes určitou podporu Národního shromáždění i prezidenta Masaryka byl ústav v dražbě
prodán za cenu pozemku, budova
přestavěna na kliniku. Pamětníci
si toto zdravotnické zařízení určitě
pamatují pod názvem SANOPZ, od
50. let to byla klinika pro elity KSČ
a jiné prominenty. Dnes je součástí
nemocnice Na Homolce.
František Bakule odešel do důchodu, začal pracovat na třech rukopisech, ve kterých shrnul celoživotní zkušenosti.
Protože se bál pronásledování od
nacistů, žil v době okupace na venkově. Poslední význačnou aktivitou
byla účast na Kongresu o umělecké
výchově v Paříži, v přednášce seznámil účastníky se svými zkušenostmi
a názory. Po „vítězném únoru“ v roce
1948 se kolem Bakulovy osobnosti

Spolupracujeme s partnerskou
školou na Slovensku
N

aší škole se naskytla příležitost k dlouhodobé spolupráci se zahraniční partnerskou školou. Oslovili jsme Základní školu Miloslavov nedaleko Bratislavy
s nabídkou účasti v plánovaném
projektu Erasmus +. Projekt je
zaměřen na zvyšování úrovně jazykové a informační gramotnosti a jeho součástí je výměnný pobyt žáků v partnerských zemích.
Všechny realizované aktivity budou plně hrazeny z evropských
strukturálních fondů.

O co vlastně jde? Projekt je naplánován na třináct měsíců, během kterých budou vytvořené pracovní skupiny v hodinách angličtiny realizovat zajímavé aktivity. Žáci
partnerských škol se budou prostřednictvím elektronické komunikace navzájem představovat, seznamovat se s významnými místy
své obce, zvyky a tradicemi rodné
země a připravovat se na závěrečný
výměnný pobyt.
Nyní je podána žádost o zařazení
do výše zmíněného projektu. A nám
nezbývá než doufat, že žádosti bude
vyhověno a příjemná spolupráce
bude nadále pokračovat.

Mgr. Pavel Jelínek

rozhostilo ticho. Přednost ve výchově
a pedagogice dostal sovětský Makarenko. Dva roky před smrtí se oženil
s Miluškou, která ho provázela celým
životem od jeho působení v Malé
Skále. Zemřel, nedoceněný, v té době
téměř zapomenutý 15. ledna 1957, ve
věku 80 let. Je pohřben ve Sněhově,
obci nedaleko Malé Skály.
V naší obci i ZŠ není památka na
zdejší působení Františka Bakuleho
vůbec připomínána. Měli bychom
se stydět! Nevěříte? Stačí se podívat
na webové stránky obce Družec,
kde Bakule působil dva roky jako
u nás a odkud k nám byl za trest
přeložen. (www.obecdruzec.cz/bakule-frantisek/gs-1043).
Kdo by měl zájem přečíst si
v úvodu zmíněnou knihu F. Fauchera „František Bakule – enfant
terrible české pedagogiky“, může si
ji vypůjčit v naší obecní knihovně,
je i k dispozici v ZŠ.

Petr Brodský, kronikář

ze života školy
»» Děti z tanečního kroužku se pod vedením Hany Jelínkové zúčastnily okresního kola taneční soutěže „Středočeský taneční pohár 2016“,
který se konal v Kralupech
nad Vltavou, kde v konkurenci čtrnácti týmů obsadily hezké
7. místo.
»» Projektový den proběhl
29. dubna ve škole ke Dni
Země. Jednotlivé třídy se změnily na pracovní dílny, ve kterých byly děti úkolovány rozmanitými činnostmi souvisejícími s životním prostředím
a jeho ochranou.
»» V okrskovém kole Mc
Donald’s Cupu ve fotbale obsadili fotbalisté školy
4. místo (kategorie 1. – 3. ročník) a 5. – 6. místo (kategorie
4. – 5. ročník).
»» Na Gymnázium FP Neratovice byli přijati 3 žáci z pátého
ročníku z konkurence cca 130
žáků. Gratulujeme!

Zástupci obou partnerských škol a koordinátoři celého projektu se sešli na
Slovensku.

Poznámka redakce: Z historických pramenů víme, že základní škola spolupracovala v minulosti se školami:
* Střední škola v Plymouthu Anglie – členky jednotky dorostu Britského Červeného kříže– září 1946
* Základní škola v Harringtonu – dorost kanadského Červeného kříže – provincie Quebec Kanada – asi rok 1946,
172. škola Sverdlovského okresu – Moskva – asi 1953 – 1954. V současné době jde po stopách této spolupráce
Jana Preislerová, která se se zjištěnými fakty podělí se čtenáři Tišických rozhledů v některém z příštích čísel.
Zároveň žádáme, aby se ozvali na adresu Rozhledů, nebo J. Preislerové či P. Brodskému ti, kteří naši školu navštěvovali v letech 1946 – 1954 a mohli by podat zajímavé informace k tomuto tématu.

»» Okrskové kolo Atletického
trojboje vyhráli žáci naší školy ve složení: O. Pazdera, L. Žáková, J. Pasovský, E. Jelínková,
L. Krajčová, M. Trédl, L. Král,
A. Smolíková, E. Ščuryová,
Š. Vít, přičemž za sebou zanechali velké školy z Neratovic. Atletický trojboj se skládá
z běhu na 60 metrů, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekého. Postup do okresního kola
a výsledky budou zveřejněny
v příštím čísle rozhledů.  (pj)
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Přišli, viděli a zvítězili… putovní pohár je doma!
L

etos poprvé se výběr deseti sportovců naší školy zúčastnil
sportovního sedmiboje, kam nás pozvala pořádající škola – Základní škola Dřísy.
Kromě domácích sportovců se na fotbalovém hřišti ve Dřísech sešel ještě výběr žáků ze Základní školy Libiš a Základní
školy Chlumín. Hodnoceny byly dle celostátně uznávaných tabulek Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) výkony v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, hod kriketovým
míčkem, driblink, sedy-lehy za jednu minutu, trojskok z místa,
skoky přes švihadlo za jednu minutu a hod medicinbalem přes
hlavu vzad. Tišičtí atleti se nezalekli nové výzvy a přes krátký
ale o to intenzivnější trénink v posledním týdnu před závody
vypilovali i ty nejspecifičtější disciplíny, jako byl například skok
přes švihadlo. Odměnou za toto úsilí jim může být zlatá medaile a putovní pohár, který pojedou za rok zkusit obhájit.

Pavel Jelínek
Poznámka redakce: O dalším velkém úspěchu sportovců ze
školy budeme informovat v příštím vydání Tišických rozhledů.

Vítězná sestava: zleva stojící: Šimon Sosnovec, Aleš Tůma, Ema Jelínková, Matěj Hamerník, Benjamin Binder, Jan Pasovský, zleva sedící: Lucie Žáková, Tereza Krajčová,
Lumír Král, vpředu s pohárem: kapitán Ondřej Pazdera

Závěrečná akademie školky byla plná písniček i dojetí
D

oslova nabitý sál rodiči, prarodiči a všemi blízkými, kteří patří k dětem ze školky, byl
svědkem stále gradujícího vystoupení dětí.
Po úvodní hymně školky a písni
o červnových učitelkách v podání
všech dětí a učitelek, vystoupily
děti navštěvující kroužky hry na

flétnu a tanečky. Po nich už sál
patřil myškám, světluškám, mravenečkům, prostě všem dětem, které
pro všechny zahrály, opět spolu
s učitelkami, hudební pohádku
U broučků na paloučku. Pohádka,
která nahradila klasická vystoupení stylu básniček a říkanek, byla
vrcholem první části programu
akademie.

Závěr první části patřil hudební pohádce v podání všech dětí a učitelek.

Druhá část měla charakter ryze
slavnostní. V ní byly slavnostně vyřazeny ze školky děti, které
odchází do prvních tříd základní
školy. Děti nastupující v absolventských talárech a čepicích navodily
naprosto dojemnou atmosféru,
ve které si každý připomněl jejich
první dny ve školce. K dětem promluvili ředitelé obou škol Mgr. Te-

reza Netíková a Mgr. Pavel Jelínek,
a pak už děti odcházely s kytičkou,
s absolventským diplomem a knížkou vstříc nové etapě svého života.
Podle ohlasu návštěvníků mohou
učitelky, které s dětmi vše po mnoho dnů secvičovaly, směle tvrdit, že
akademie potěšila všechny, kteří se
na ni přišli podívat. Naďa Černá

Fota: Pavel Kváček

Vyřazení dětí odcházejících do prvních tříd mělo slavnostní ráz.

krátce z MŠ
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU VSTUPUJE ŠKOLKA
S NOVÝM NÁZVEM

M

ateřská škola Tišice okres Mělník,
tak zní oficiální název naší školky.
Ten se rozhodla změnit ředitelka školky
Mgr. Tereza Netíková a z navrhovaných
byl vybrán název Včelička.
Jako reakci na nový název se učitelky rozhodly přizpůsobit mu i názvy tříd, které ponesou tyto názvy: Třída nejmladších dětí,
která bude v nové budově, ponese název
Motýlci, třída následná budou Světlušky, jediné, které svým jménem zůstávají, jsou Berušky a třída předškolních dětí bude mít název Včelky. Grafik Radek Havlíček slíbil, že
bezplatně navrhne logo školky Včelička. Za
tuto nabídku děkujeme. 
(nač)
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JEDNO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

T

ak by se dala nazvat letošní škola
v přírodě. Děti z naší mateřské a základní školy se „vydaly“ na týdenní dobrodružnou stezku v krásném prostředí
Poustek, kterou jim přichystali vychovatelé z agentury PASTELKA.
Jejich velmi pestrý a bohatý program
v dětech zanechal nejen krásné vzpomínky a zážitky, ale u některých i pozitivní pohled na týden bez rodičů. Opékání špekáčků, noční hra, výlet do ZOO a Dinoparku, diskotéka a další jiné aktivity byly vítaným zpestřením celého pobytu. Velkým zážitkem pro všechny byla také ukázka výcviku psa městské policie, která proběhla přímo v našem areálu. Všichni jsme si pobyt
moc užili a v pořádku vrátili zpět do našich
domovů. 
(kj)

ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ U SKŘÍTKŮ A OBRŮ

D

va autobusy plné školkovských dětí se v květnu
vydaly směrem Jičín na hrad Staré Hrady, kde se
ponořily do světa čaroděje Archibalda.
Ten je pozval do zámeckého pohádkového sklepení. Zde
navštívily rodinu vodníka Škleby, obra Zelijáše, království
ledu a sluj draka Třífrňáka.
S čarodějnicí se učily létat
na nádvoří, aby se dostaly
do hradní pohádkové půdy.
Zde se zabydlely čarodějnice různých kategorií, kde
měly strašidláckou kuchyni, prádelnu a mydlírnu čaroděje Mydlifuka. Hrad,
který je svými expozicemi
specializován na nejmenší
návštěvníky, zanechal v dětech ojedinělý zážitek.(nač)

Muži – postup do kraje je doma!!!
MUŽI

GRATULUJEME NAŠIM FOTBALISTŮM

Kluci předvedli neuvěřitelnou jízdu okresním přeborem. V normální hrací době jsme nebyli poraženi!
Celý tým funguje na výbornou a to
díky kvalitním hráčům, trenérovi
a dobré partě, která u nás je. I když
mnoho hráčů bylo zraněno, Tišice
dokázaly pomocí záloh, jako je Jirka Štráchal, Luboš Pochman, Martin Preisler udržet kvalitu a zápasy
vyhrávat. Napomohl tomu nejlepší střelec okresu Tomáš Prejzek, který nastřílel 38 gólů. Do další sezóny
bychom chtěli vhodně doplnit tým,
abychom byli připraveni na kvalitnější soutěž a zároveň udrželi dobrou partu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sokol Tišice
Velký Borek A
Mšeno A
FK PŠOVKA B
Vojkovice A
Libiš B
FK Vysoká
Viktoria Všestudy
Dolní Beřkovice
Obříství
AFK Hořín
Horní Počaply
Liaz Vehlovice
Veltrusy
FK Kralupy 1901
Dolany A

117:27
80:34
83:68
85:73
84:39
63:44
101:64
55:47
46:81
44:61
49:70
54:94
60:83
50:97
35:87
62:99

83
64
56
55
53
49
47
47
39
36
36
33
30
30
28
25

STARŠÍ ŽÁCI
Celou jarní sezónu tým trápila
velká nemocnost a museli zaskakovat hráči ze starší přípravky, za což
jim děkujeme. Až na dva nepovedené zápasy holky a kluci odehráli sezónu výborně. Zaslouženě jsme
se prokousávali tabulkou nahoru,
i když jsme byli nejmladším týmem
v soutěži. 7. místo z 12 týmů je,
myslím, dobrý úspěch. Ale to důležité je, že děti mají z fotbalu radost
a jsou dobrá parta, která táhne za
jeden provaz.
Za uplynulou sezonu byli oceněni nejlepší hráči: střelec – Štráchal Radek (9 branek), docházka
– Krajč Ondřej, největší zlepšení:
Trédl Štěpán, cena rodičů: Oplt
Tomáš

Michal Vítovec, trenér

OBEC TIŠICE GRATULUJE NAŠIM FOTBALISTŮM KE SKVĚLÉMU ÚSPĚCHU, JAKÝM JE POSTUP
Z OKRESNÍHO PŘEBORU DO 1.B TŘÍDY! TIŠICKÉ MUŽSTVO V TÉTO SEZÓNĚ UKÁZALO, ŽE JE DOBROU
PARTOU A DOKÁŽE OBEC VE FOTBALE VÝBORNĚ REPREZENTOVAT. NEZBÝVÁ TEDY, NEŽ JIM POPŘÁT
HODNĚ ZDARU A MNOHO ŠTĚSTÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH UTKÁNÍCH V KRAJI.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Po splněném postupovém úkolu,
kdy v podzimních kláních sezóny
se celkem 27 družstev snažilo o postup do finálové skupiny a získat
tak prvenství v mělnickém okrese,
se naši svěřenci v těžkých duelech
neztratili. Ve skupině o 1. – 6. místo, kdy jsme jako jediný obecní
mládežnický fotbalový klub v deseti zápoleních s městskými družstvy
získali celkově 4. místo. Celý tým si
proto zaslouží velké uznání a pochvalu za snahu a bojovnost v reprezentaci tišického klubu.
Střelci branek po postupu do nejlepší skupiny okresu: Krajčová Tereza 15, Trédl Matouš 12, Pasovský Jan
11, Korbel František 10, Sosnovec Šimon 7, Hamerník Matěj 2, Pazdera
Ondra 1, Krůtová Jolanka 1.
Přípravou do další sezóny byla
účast na dvou turnajích na mezinárodní úrovni a další nás čekají. Odměnou a rozlučkou se sezonou je
pro nás přihláška na věhlasný mezinárodní turnaj v Olšanech u Prostějova, kde nám budou ve skupině čelit družstva jako SK Sigma Olomouc,
ŠK Senec (SK), Orbita Bukowno (PL)
a jiné.
Ján Jantoš, trenér

Na jaře jsme odehráli 10 utkání, ve kterých jsme 5x vyhráli a 5x
prohráli, s celkovým skóre 93:60.
Umístili jsme se ve druhé polovině
tabulky okresního přeboru, což asi
odpovídá našim možnostem. Nejlepším střelcem se stal: O. Terziev
49, L. Král 22, D. Kříž 11.
Děkuji všem dětem, protože na
tréninky i na zápasy chodily v hojném počtu a doufám, že jsme se něco
zase naučili a pomůže nám to do dalších sezón.  Martin Terziev, trenér

MINI PŘÍPRAVKA
První přátelské utkání jsme odehráli v sobotu 4. 6. 2016 na našem
fotbalovém hřišti v Tišicích proti
Sokolu Libiš.
Výsledek utkání:
Tišice - Libiš: 1:15
Na začátku zápasu nás soupeř
zatlačil na naši polovinu a bylo vidět, že naše svěřence to zaskočilo.
Statečně se bránili jen do 2. minuty, kdy jsme inkasovali první branku. Po vstřeleném gólu se kluci vyhecovali k lepšímu výkonu. Začali

být pro Libiš vyrovnaným soupeřem. Ve 4. minutě po nádherném
průniku Lukáše Čermáka vyrovnali. Bohužel to byl gól poslední.
Libiš ukázala svoji sílu, kdy bylo
vidět, že už hraje jeden rok spolu
a do konce prvního poločasu nám
nastřílela 8 branek. Ve druhém poločase se do branky postavil Daniel Zich, který nás oslnil svými
brankářskými schopnostmi a svými neuvěřitelnými zákroky a potrápil tak střelce Sokola Libiš. Druhý poločas jsme sice měli pár hezkých šancí, kdy oslnil výkon Stanislava Rajského, který svým průnikem obešel dva hráče a nádhernou
střelou orazítkoval tyč branky. Ke
konci bylo vidět, že kluci už byli
hodně unavení, protože jich bylo
pouhých 8, libišských13. Musím
pochválit kluky za předvedený bojovný výkon.
Tento zápas trenérům ukázal, na
jaké posty své svěřence stavět, aby
v příštích utkáních podávali lepší
výkon. Děkuji rodičům za příjemnou atmosféru, kterou svým povzbuzováním vytvořili.

Svoboda Jiří, trenér

Napodruhé závodníkům počasí přálo
VÝSLEDKY KATEGORIÍ:
B

ěh o pohár starosty Tišic byl původně naplánován na středu 4. května. Vzhledem
k tomu, že původnímu termínu počasí nepřálo,
a byl by nesmysl závodníky a diváky trápit v dešti a chladu, uskutečnil se závod o týden později.

Vítězové jednotlivých kategorií převzali pohár
z rukou starosty obce Pavla Končela (vyhodnocení kategorie předškolních dětí).

Již VII. ročník tradičního závodu O pohár starosty Tišic se konal 11. 5. jeho pořadatelem byla,
jako vždy, Základní škola Tišice. I tentokrát mohli
všichni přítomní přihlížet nejednomu kvalitnímu
sportovnímu výkonu při zdolávání tratě dlouhé
910 metrů (zkrácenou trať měly pouze předškolní děti). Rád bych poděkoval všem, kteří se závodu
zúčastnili nebo s jeho organizací pomohli. 

Pavel Jelínek

předškoláci: 1. Jan Hušek, 2. Anna Prošková, 3. Hana Krátká dívky, 1.-3. třída: 1. Tereza Krajčová, 2. Šárka Litterová, 3. Eliška Habartová chlapci, 1.-3. třída: 1. František Korbel, 2. Martin Šmíd, 3. Matouš Trédl dívky,
4.-5. třída: 1. Ema Jelínková, 2. Jana Kholová, 3. Anežka Hlaváčková chlapci, 4.-5. třída: 1. Jan Pasovský, 2. Ondřej Pazdera, 3. Šimon Sosnovec dívky, ženy: 1. Kristýna Pasovská, 2. Petra Jiřištová, 3. Kateřina Baja
chlapci, muži: 1. Attila Sovány, 2. Ondřej
Krajč, 3. Radek Hušek
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Dětský den nabídl neuvěřitelnou spoustu aktivit
T

en, kdo navštíví akce Tišického KLUBka, jen stěží uvěří, že nejsou dílem profesionální
agentury.
Množství aktivit, dotažených až
do nejmenších detailů a plně pokrývající všechny věkové kategorie, je důvodem, proč je dětský den
v jeho režii akcí, která návštěvníky
zaplní naprosto celé fotbalové hřiště. O atmosféře víc než slova vypoví fotografie, proto jim dáme prostor. Ale slova: „Holky jste skvělé!“
si místo zaslouží.

nač, foto P. Janoušek

pozvánky
CHARITATIVNÍ POUŤ

P

ozvánka na Charitativní
pouť 2016 pořádaná k 25.
výročí založení Farní charity Neratovice, akce se koná
7. 9. 2016 od 9 do 18 hodin
V areálu charity U Závor 1458.
Součásti programu je tradiční
jarmark, slavnostní mše svatá,
Duo heligonka a vozembouch,
Tom Drgo a M. A. Band a další dětské talenty. Markéta Aptová a Vocal Band a další doprovodné programy.

inzerce
n PRODEJ KOZÍHO A KRAVSKÉHO MLÉKA ZE DVORA, najdete nás na adrese Byškovická 755, Neratovice, tel.:
608 901 878.
n NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Volejte kdykoliv 604 215 625.

IDEASTAV

stavební společnost

Stavební
práce
www.ideastav.cz
Øemesla a kovovýroba
Jádrové vrtání
Výroba a prodej betonu
Pneuservis a autoservis

Tiice 739 10 10 10

www.ideastav.cz

Letní kino Tišice nabízí zajímavý prázdninový program

P

o loňské velmi úspěšné sezóně
se příznivci letního kina opět
mohou těšit na pestrou nabídku
filmů v průběhu celých prázdnin.
První promítání bude věnováno
po školním roce samozřejmě zaslouženě dětem, a to již 25. června.
V průběhu léta si ale jistě přijdou
na své i rodiče a milovníci nejrůznějších filmových žánrů.
Prodej vstupenek bude zahájen
vždy 30 min. před začátkem představení a k občerstvení je možno
využít nabídky místní restaura-

ce. Vstupné, není-li v programu jinak, je stanoveno: dospělý 60 Kč,
dítě 30 Kč.
ČERVEN/ČERVENEC
Začátek představení ve 21:30 hodin
Řachanda (SO 25. 6. ) pohádka
Gangster Ka: Afričan (SO 2. 7. ) film
Hodný dinosaurus, (SO 9. 7. ) animovaná
pohádka, komedie
Jak básníci čekají na zázrak, (SO 16. 7. ) komedie, vstupné 80 Kč
V hlavě (PÁ 22. 7. ) animovaný, dobrodružný film

Most špionů (SO 23. 7. ) životopisný thriller
Králové hor (SO 30. 7. ) rodinné drama
SRPEN
Začátek představení ve 21 hodin
Kung Fu Panda 3 (SO 6. 8. ) animovaná rodinná komedie
Teorie tygra, (SO 13. 8. ) komediální drama,
vstupné 80 Kč
Zootropolis: Město zvířat (SO 20. 8. ) animovaná rodinná komedie
Sázka na nejistotu (PÁ 26. 8. ) životopisný
film, nevhodné pro děti do 15 let.

(jp, nač)

program Beach park Mlékojedy
ČERVENEC
n 1. 7. / 21 h., DJ’s party, BASS BREEZE (50 Kč)
n 2. 7. / 14 h., festival,
Meet The Street (150 Kč)
n 5. 7. / 20 h., DJ’s party, Milkvid Drum & Bass
Night (50 Kč)
n 7. 7. / 21 h., film: Domácí péče (zdarma)
n 8. 7. / 21 h., DJ’s party, Festia Electronic Music Festival (50 Kč)
n 9. 7. / 20 h., koncert
+ party, CIRK LA PUTYKA (100 Kč)

n 13. 7. Solar Beat, DJ’s:
Azur, MItchy
n 14. 7. / 21 h., film: TRABANTEMM DO POSLEDNÍHO DECHU (zdarma)
n 15. 7. / 21 h., koncert
+ party, 16. narozeniny s BÁROU POLÁKOVOU,
dis. Nimand (100 Kč)
n 16. 7. / 21 h., koncert
+ party, 16. Narozeniny
PRAGO UNION (50 Kč)
n 21. 7. / 21 h., film:
Amy (zdarma)
n 22. 7. – Summer
Substance 2016, DJ’s:
Substance-D Project

n 23. 7. / 10 h., sportovní
akce 3. ročník Triatlonu
v Beach Park Mlékojedy
(150 Kč)
n 23. 7. / 21 h., koncert
+ party, VOXEL (50 Kč)
n 28. 7. / 21 h., film:
Straight Outta Compton
(zdarma)
n 29. 7. / 21 h., DJ’s party, Finlandia Mácháč
Club Tour (50 Kč)
n 30. 7. / 21 h., DJ’s party,
Prague Conspiracy (50 Kč)
SRPEN
n 4. 8. / 21 h., film: Invic-

tus: Neporažený (zdarma)
n 5. 8. – ELECTROSWING
NIGHT, DJs: Billy Hopp,
James Wing, Johan
n 6. 8. Oldies Party
n 7. 8. / 9 h. Veteráni na
Pláži 2016 – festival veteránů a youngtimerů (50 Kč)
n 11. 8. / 21 h., film:
DÁNSKÁ DÍVKA (zdarma)
n 12. 8. – DNB NIGHT
WITH PIXIE, DJ’s: Pixie,
Volume Plus
n 13. 8. / 10 h., sportovní akce, Mlékojedský beachvolejbálek turnaj smíšených trojic (300 Kč)

n 13. 8. / 21 h., koncert
+ party, Fast Food Orchestr (50 Kč)
n 19. 8. – Bozy B Project
n 20. 8. – NA STOJÁKA S KARLEM HYNKEM,
DJs: Funky Machine, Ill
Pepson
n 25. 8. – film: MLÁDÍ
(zdarma)
n 26. 8. – STUDIO 54
NIGHT, DJs: Enrico, Billy
Bright, Phill Crow, Smoke, P-Jay
n 27. 8. – ŘEZNÍK A SODOMA GOMORA, DJ’s:
Hlava, Nester
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