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Prázdninové oecní noviny

Prázdniny začaly pro mateřskou i základní školu

Zákadní škoa před prázdninami
I poslední dva měsíce školního roku byly kromě
sbírání vědomostí a dovedností plné dalších
akcí:
Den rodiny
Na letošní setkání s rodinami našich žáků
jsme si připravili písničky, básničky, tanec
a divadlo. Prvňáčci a druháci přivítali maminky, tatínky, babičky, dědečky i další členy
rodiny básničkami a písničkou. Pak jsme se
s dětmi přenesli do „Čistírny peří od zlých snů“.
Už víme, jak na nepříjemné sny, i jak krásně
umí děvčata i kluci tančit. Pak jsme v podání
žáků třetí až páté třídy vychutnali pohádku
„O dvanácti měsíčkách“. Obrovský potlesk si
zasloužili hlavně naši sólisté Honzík Lenoch,
Eva Flídrová, Marika Rožková, Natálka Jiráčková. Hudební doprovod pohádky skvěle zvládly
Sabina Pachlová a Katka Sedláčková. Nepřekonatelná byla i kravička v podání Elišky
Zölﬂové. Velkou pochvalu si však zaslouží
všechny děti. Maminky si odnášely dětmi vyrobená mýdla, přáníčka, fotograﬁe a krásnou
růži. Děkujeme všem, kteří dobrotami zaplnili
rautové stoly.
„Kde se bere med?“
To se v rámci prvouky dozvěděli prvňáčci od
pana F. Vomáčky. Domů si odnášeli mnoho
nových informací o včelách, ale i výborný
a zdravý med. Za všechny děti děkujeme.
Dopravní výchova na hřišti ve Vysokém Mýtě
navázala na teoretickou část ve škole.
Soutěž Zpívání 2016 v DDM Litomyšl
Soutěže se zúčastnily J. Kočí, B. Šnajdrová,

POZVÁNKA

A. Žďárová, L. Plchová, A. Pechová, J. a S. Pachlovy, K. Sedláčková, N. Jiráčková, E. Flídrová,
M. Rožková, K. Bělohlávková a E. Zölﬂová.
Výsledek – 6 diplomů. Všechna děvčata
zaslouží pochvalu.
Beseda se členy Policie ČR
O práci policie a bezpečnosti dětí v silničním
provozu o prázdninách si s žáky naší školy povídal pan Zehnálek se svým kolegou. Děkujeme
za čas, který nám věnoval, a trpělivost při zodpovídání všech dotazů.
Školní výlet Suchá
Ve středu 25. května jsme s dětmi 1. a 2. třídy
navštívili Jízdárnu Suchá, která patří manželům Skřivanovým. Provozují zde mimo jiné
jezdeckou školu, trénink parkurového skákání,
hřebčín a pořádají jezdecké závody. Pan J. Skřivan se profesionálně věnuje parkurovému
sportu, paní M. Skřivanová vede jezdeckou
školu. Areálem nás provedla paní Skřivanová.
Seznámila nás s péčí o koně a s jejich denním
režimem, dozvěděli jsme se, jak probíhá
odchov koní – půl roku stráví hříbě s klisnou,
pak je provedeno označení, do tří let jsou hříbata ustájena společně, ve třech letech se kůň
obsedá. Naučili jsme se rozpoznat ustájené
koně – hnědáky, ryzáky, bělouše, grošáky
a vraníky, v sedlovně jsme si prohlédli rozmanitou výstroj, překvapil nás kůň na trenažéru,
pohladili jsme si poníka. Sledovali jsme lonžování a drezúru, které probíhaly v pískové
jízdárně a parkurové skákání.

Pasování prvňáčků na čtenáře
„A, B, C, D, E, F, G,
tohle už mi krásně jde.
Písmenka a slova znám,
z knížky radost velkou mám.
Na dobrou noc pohádku,
čtu si řádek pořádku.
Tohle už teď zvládám sám,
titul čtenáře já mám.“
Po splnění několika úkolů za přítomnosti
pohádkových postaviček Macha, Šebestové
a víly Amálky byli naši prvňáci pasováni na
čtenáře. Odnášeli si průkazku do knihovny,
pamětní list a knížku Knihožrouti. Za krásného počasí jsme tento slavnostní den zakončili výbornou zmrzlinou a procházkou v Klášterních zahradách.
Soutěž Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
v Poříčí
Letošního klání se za mladší žáky zúčastnili:
E. Zölﬂová, O. Neuman, L. Havran, J. Pachlová,
V. Kočí. Starší zastupovali: O. Sedláček, M.
Girčák, Š. Zölﬂová, D. Novák a D. Macháčková.
Přestože jsme nepřivezli vítězné poháry,
zaslouží všichni, kteří hájili barvy naší obce,
velkou pochvalu. Ryze sportovní úkoly splnili
v náročných časových limitech se ctí.
Vystoupení ilustrátora A. Dudka
Jako vždy bylo vystoupení pana Dudka plné
smíchu a dobré nálady. A na závěr? Tradiční
dudek na čelíčko - a večer se nemýt!
Pokrač. na str. 2

Zprávy z oce
Spoečensá rurika
V měsíci srpnu 2016 oslaví své význačné
životní jubileum tito naši občané:
60. narozeniny
Miroslav Bureš, Osík 363
Josef Wilder, 289
Radmila Lázničková, 336
Stanislav Lněnička, 302
65. narozeniny
Jan Němec, 283
70. narozeniny
Jana Prokopová, 225
80. narozeniny
Miloslav Částek, 258
Jaroslava Nežádalová, 111
85. narozeniny
Božena Vodehnalová, 186
87. narozeniny
Josef Hantl, 205
93. narozeniny
Růžena Mattlerová, 250
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně lásky
a přátelství a mnoho dobré pohody v dalších
létech.

Posední soem
Dne 15. června 2016 nás navždy opustil pan
Jaroslav Vostřel, Osík 11. Zemřel po dlouhé
těžké nemoci ve věku 73 let. Všichni, kteří jste
jej znali a měli jej rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Dne 8. července 2016 zemřel pan Jiří Jiráň. Žil
tiše ve svém domku čp. 37, kde také tiše ve
věku 84 let odešel na věčnost.

Oznámení OÚ
Obecní úřad oznamuje změnu úředních
hodin v době prázdnin:
pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod.
Obecní úřad upozorňuje občany, že do 31.
července 2016 má být zaplacena druhá
splátka poplatků za odvoz komunálního
odpadu na rok 2016.

ZŠ - poračování
Spaní ve škole
Večeři, karimatku, spacák, knížku a dobrou
náladu - to si přinesli čtvrťáci a páťáci na noc
strávenou ve třídě. A spánek? Ten se dostal na
řadu až v pozdních večerních hodinách.
Beseda s autorkou dětských knih M.Fišarovou
Vidět paní spisovatelku na vlastní oči? Příjemná paní, která je současně i učitelkou, nám
vyprávěla, jak se píše knížka pro děti, kde se
hledají náměty. S napětím děti poslouchaly
ukázkovou četbu z jejích nejnovějších knížek.
Knížky se líbily, některé děti si je i zakoupily.
A na některé čekaly jako odměna za výbornou
práci po celý školní rok.
Golfové hřiště a olympijský běh
Na závěr školního roku, v úterý 21. června,
jsme se vydali na krásné osecké golfové hřiště.
Tentokrát na nás ještě čekal Olympijský běh
2016. Běh po golfovém hřišti odstartoval pan
starosta. Děti si proběhly trasu 500 metrů.
Každý účastník slavnostně obdržel diplom,
sušenku a limonádu. Poté jsme se pustili do
tréninku golfové hry. Krásné prostředí, ochota
trenérů golfu, možnost malého občerstvení
a hezké počasí nám umožnilo prožít netradiční
dopolední vyučování. Zahráli jsme si i petanque a využili dětské hřiště. Děkujeme Němcovým, panu Flídrovi, panu Koníčkovi, panu
Lenochovi a ZD Dolní Újezd.
Talent naší školy
Máte rádi zpívání, tanec, hru na hudební
nástroje, cvičení nebo kouzla? My ano! V pátek
24. června jsme proto uspořádali soutěž
TALENT NAŠÍ ŠKOLY. Ctěná porota - naši
páťáci - to neměli vůbec lehké, ale nakonec
vybrali z každé třídy tři nejlepší. A protože se
chtěli zúčastnit i oni, jako porota poté zasedli i
čtvrťáci. První místo získaly vesměs zpěvačky:
v 1. třídě trio Terezka Drábková, Elenka
Pechová a Jolanka Girčáková, ve 2. třídě Lucka
Zdvořilá, ve 3. ročníku Julinka Pachlová, Míša
Prosecká byla vítězkou 4. ročníku a Evička
Flídrová ročníku pátého. Druhé místo obsadily
cvičenky z 1. třídy: Barunka Šnajdrová, Barunka
Sedláčková a Eliška Kovářová, na klavír krásně
zahrála Viktorka Romerová (2. třída) a na
ﬂétnu Káťa Sedláčková (4.). Péťa Kysilka (3.)
a Marika Rožková (5.) si vyzpívali 2. místo.
Bronzové medaile si "vyčarovali" svými kouzly

Diplomy a ocenění
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Mareček Kmošek (1.) a Kuba Souček (2.), zpěvem Anežka Pechová (3.), hrou na ﬂétnu
Natka Jiráčková (4.) a na kytaru Káťa Bělohlávková (5.). Oceněna byla také skupina kouzelníků: Lukáš Havran (5.), Tom Borek (4.), Pavlík
Flídr (3.) a Honzík Havran (2.). Všichni jsme si
to moc užili a těšíme se, že budeme dál rozvíjet naše talenty.
Dopravní výchova – jízda zručnosti
I letos jsme si vyzkoušeni v praxi teoretické
znalosti z dopravní výchovy. Prvňáčci a druháci
osedlali koloběžky, starší děti kola. Přejet
lávku (prkno), slalom mezi kuželkami, podjet
překážku, přenést za jízdy míč a hodit ho do
koše, zastavit na čáře – to vše co nejrychleji
bez trestných bodů. Přesvědčili jsme se, že
důležitější než stáří závodního stroje je umění
řidiče. Mezi vítězi byli i závodníci, kteří z recese
přijeli na historických strojích. Nebyla nouze
ani o vypjaté situace. Na „úplně rozbitém“
kole se podařilo dokonce vyhrát. Diplomy si
zaslouženě odnesli: F. Jindra, K. Vágner, B.
Sedláčková, J. Abraham, J. Havran, P. Kysilka,
M. Horáková, O. Neuman, K. Veselík, R. Haupt,
L. Havran, E. Zölﬂová a N. Jiskrová.
Zakončení školního roku
Po rozdání vysvědčení, knižních odměn
a pochval těm nejlepším (děkujeme místní
tiskárně za jejich rychlou dodávku), diplomů
za jízdu zručnosti a práci v pěveckém sboru
jsme se tradičně loučili se žáky 5. ročníku. Rozdat oblíbená trička a popřát všem krásné
prázdniny přišli zástupci obce K. Rothschein
a M. Zölﬂ. Páťáci se ještě rozloučili v jídelně
a pak už „hurá na prázdniny“.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné
léto plné sluníčka, koupání, odpočinku
a sportování. Učitelům přejeme pohodovou
dovolenou.
Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016.
Vaše paní učitelky, foto E. H.

To je jistě hodná kravička

Pan Vomáčka včelám rozumí

Zákadní škoa

Ro v mateřsé škoe
Školní rok 2015/16 je pomalu, ale jistě za námi,
dětem začaly zasloužené prázdniny, a tak mi
dovolte malé ohlednutí za uplynulým rokem.
Ještě než mohl školní rok začít naplno, proběhlo během prázdnin několik renovací a drobných oprav nutných pro klidný a bezpečný provoz v MŠ. Celá školka byla vymalována, do tříd
byly položeny nové koberce a do jedné z tříd byl
pořízen nový školní nábytek. Obě naše třídy
byly vybaveny počítači, které jsme dostali za
pořizovací cenu 1 Kč od společnosti Kooperativa a.s., celá škola byla pokryta Wiﬁ, aby
mohly nejen paní učitelky, ale i děti plně využívat moderní techniky.
V září k nám do školky nastoupilo celkem 19
nových dětí, a jak už to tak bývá, první dny se
neobešly bez slziček, přece jen opustit svou
milovanou maminku je pro malé tříleté dítě
opravdu životní krok. Nakonec jsme ale vše
zvládly a mohly jsme si užívat společných chvil
ve školce, plné her a zábavy. Jako každoročně
už od září začaly předškolní děti jezdit na plavecký výcvik do Litomyšle, pořádaný plaveckou školou „Ráček“.
Během celého školního roku jsme společně se
základní školou uspořádaly několik společných aktivit, jako například divadelní představení „Mikuláš na cestách“ či „Zlatovláska“,
dále pak ukázku dravců a v neposlední řadě
vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka, který je

S malířem Dudkem

vždy příjemným zpestřením školního vzdělávacího programu. Několikrát v roce jsme
navštívili i divadelní představení v Litomyšli,
ať už se jednalo o akademii ZUŠ Litomyšl či
pohádka „O dvanácti měsíčkách“.
Po celý školní rok mohly děti navštěvovat keramický kroužek, kde si pravidelně jednou za
čtrnáct dní díky své zručnosti vyrobily například želvičku, sněhuláčka nebo jarní krajinku.
Nezahálely ani mozkové buňky, které jsme
potrápily pravidelnou angličtinou s materiály
společnosti Wattsenglish, která jednak proškolila učitelky mateřské školy, ale také
poskytla zdarma výukový materiál CD, DVD
a pracovní listy.
V květnu nás čekal celodenní výlet do ZOO
Olomouc, který si díky personálnímu zabezpečení mohly užít všechny děti, i ty nejmenší.
Paní kuchařky nám na cestu připravily chutné
svačinky i oběd, a tak nic nebránilo v tom, abychom 17. května v časných hodinách vyrazili
směr Olomouc. Užili jsme si jak prohlídku zvířat, tak zábavný park „Lanáček“, kde děti
opravdu překonaly své možnosti a vyzkoušely
někdy i trochu adrenalinové atrakce.
Konec školního roku patřil hlavně odcházejícím předškolákům. Děti si vyzkoušely svoji
odvahu, proto jsme se 8. června sešly ve školce
v dosti netradičním čase v 18 hod., abychom
zde přenocovaly. Díky přízni počasí nás čekalo

večerní koupání, tradiční šipkovaná s plněním
někdy i dost záludných úkolů a nesměla chybět ani stezka odvahy. Pak už se nachýlil čas
zalézt do peřin, poslechnout si „popletenou
pohádku“ a zavřít svá unavená očka.
Hned týden nato nás čekala poslední a asi
i nejdůležitější akce, a to závěrečná besídka
v Kulturním domě. Děti pilně nacvičovaly
a podle úsměvů a pochval musíme říct, že se
nám naše „Povídání o životě“ doprovázené
bezkonkurenčními písničkami Svěráka
a Uhlíře povedlo. Nejedno oko zůstalo suché.
Poté už následovalo slavnostní šerpování
předškoláků. A když už jsme si mysleli, že
máme vše zdárně za sebou a můžeme se
zakousnout do dobrot od maminek, nás
čekalo - tedy hlavně nás paní učitelky - velmi
krásné překvapení v podobě růžiček od každého odcházejícího předškoláka, a opět
nejedno oko nezůstalo suché. Takže bych
tímto chtěla na závěr poděkovat všem rodičům předškoláků za podporu a slova díků, ať to
bude znít jakkoliv jako klišé, je to mnohem víc
než honosné dary.
A to už je opravdu konec, školka sice jede svůj
prázdninový provoz, ale školní rok je za námi.
Proto mi dovolte, abych Vám všem popřála
hezké a klidné letní prázdniny a ve školním
roce 2016/2017 nashledanou.
Mgr. Dana Cabicarová

Při společném hraní

Na školním výletě

Mateřsá škoa
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Poicie ČR radí a informuje
Dnes a denně jsme svědky porušování dopravních předpisů řidiči motorových vozidel. My se
však v tomto článku budeme věnovat chodcům a cyklistům. I oni jsou účastníky silničního
provozu, a také oni tyto předpisy porušují. Na
to, co je nového (i starého) v předpisech, jsme
se zeptali osoby nanejvýš povolané – tiskové
mluvčí Policie ČR ve Svitavách por. Mgr. Hany
Kaizarové:
Co je v předpisech pro chodce nového?
Z novinek snad jen toto: Chodci jsou povinni
mimo obec používat za snížené viditelnosti
(šero, tma, za sebe přidávám doporučení –
také mlha, hustý déšť) reﬂexní prvky. Reﬂexní
prvek může být jakýkoliv, proužek na nákupní
tašce, botách, bundě, deštníku… Z pohledu
policejní preventistky a také řidičky doporučuji
mít reﬂexní prvky, případně blikačku i při
pohybu po obci. Senioři často mívají oblečení
nevýrazných barev a řidiči je můžou lehce přehlédnout.
Pro připomenutí, ale není to žádná novinka:
Chodci jsou povinni chodit po silnici vlevo při
okraji vozovky. Tam kde chodník je, musí užít k
chůzi chodníku.

Nebezpečným místem jsou přechody pro
chodce:
Chodci nemají absolutní přednost na přechodu pro chodce, tzn., že řidič musí mít čas
vozidlo zastavit. Brzdná dráha se prodlužuje
při dešti, na sněhu, náledí, dlažebních kostkách a také čím je vozidlo těžší (nákladní vozidla, zemědělská technika). Doporučuji udržovat s řidičem oční kontakt, to znamená:
díváme se na sebe, víme o sobě, a když dá řidič
signál, např. pokyne rukou nebo blikne světly,
můžu bezpečně přejít.
Chodec nesmí přecházet v nepřehledných
místech, např. před a za horizontem kopce, v
zatáčce, v křižovatce. Pamatujte si: řidič, který
nás uvidí na poslední chvíli, nemá čas zastavit
a v případě vyšetřování dopravní nehody bude
viníkem chodec.
A něco pro cyklisty:
Cyklista musí dbát na technický stav kola a
jeho výbavu. Funkční brzdy - to je základ, bez
nich hazardujete se svým životem. Doporučuji
nosit oblečení výrazných barev, případně
reﬂexní prvky kvůli viditelnosti. Není to povin-

né, ale zvýšíme šanci, že nás řidič uvidí včas a
vyhne se.
Povinností za snížené viditelnosti je svítit
vpředu světlem bílé barvy, vzadu červeným.
Reﬂexní prvky na oblečení nenahrazují světla!
I pro cyklisty platí zákaz požívání alkoholu.
Policista může zastavit také cyklistu a podrobit ho dechové zkoušce. O řidičský průkaz sice
nepřijdou, ale pokuta je nemine.
Jízda na kole po chodníku a po přechodu pro
chodce je zakázaná.
Buďte na kole ohleduplní a předvídejte. Dejte
si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.
Dívejte se před sebe, ať se vyhnete případným
dírám na silnici nebo překážkám.
Znamení o směru jízdy dávejte paží včas a
viditelně.
Jezděte při pravém okraji silnice a s řádnými
rozestupy.
Také cyklisté jsou povinni hlásit dopravní nehodu, při které byl někdo zraněný.
Poslední rada: Zamykejte si své kolo. Krádeže
jízdních kol jsou zejména v letním období
velmi časté!
Děkujeme za informace!

Školáčci i školáci jsou členy Policie ČR seznamováni s předpisy pravidelně

Pátý ročník
Poodesého
MINIFESTU

A ještě několik snímků ze školky
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Sbor dobrovolných hasičů obce Pohodlí
srdečně všechny zve na pátý ročník multižánrového festivalu Pohodelský MINIFEST, který se již tradičně koná za kulturním domem v Pohodlí, a to v sobotu
23. července 2016 od 15 hodin.
A na co se letos můžete těšit? Především
na pořádný nářez té nejlepší muziky,
který v se v okolí Litomyšle dá jen těžko
sehnat! Během akce se vystřídá celkem 6
kapel, takže si každý určitě přijde na své.
Mezi největší taháky jistě patří skupina
BLACK MERCURY z Moravské Třebové,
VZHŮRU A NÍŽ z Jihlavy nebo například
zdejší legendy Washington D.C. a idolové
mladších WxP. Tohle všechno a mnohem
více - příjemná atmosféra, lidové ceny,
atd. - můžete vidět a zažít u nás na
Pohodlí a to za krásných 50,- Kč.
A co ještě dodat? Snad jen to, že všichni,
kdo se na akci podílejí, to dělají dobrovolně a zadarmo. Veškerý výtěžek z festivalu jde na vybavení mladým hasičům
i nadějnému družstvu mužů SDH Pohodlí.
Další informace se dozvíte na facebookových stránkách akce.
Těší se pořadatelé

Poicie ČR

Vzpomíny starého Sooíka, 2
Kdy jsem začal chodit do Sokola? Na tuto otázku, kdyby mi ji někdo položil, bych již přesně
neodpověděl. Bylo tomu už tak dávno, muselo
to být ještě před začátkem války, tedy za tzv.
„První republiky,“ čili před německou okupací.
Byl to rok 1938, který rozhodl. Rok 1938 nabitý
událostmi, dvojí mobilizací, pak mnichovskou
kapitulací, návratem našich sousedů vojáků
z opevnění v Orlických horách. O tom jsme
debatovali o polední přestávce u schodů ke
staré škole. Byl to ale i mohutný, velkolepý
X. všesokolský slet, který ukazoval světu
odhodláním bránit se tlaku na naši republiku.
To bylo období, které rozhodlo.

Do školní tělocvičny, která tehdy složila i Sokolu, jsem se dostal již při školní tělesné výchově.
Proč to zdůrazňuji? Na čelní stěně visel zarámovaný plakát VI. všesokolského sletu v Praze
1912. Byl tam asi od oslavy, kdy byla slavnostně otevřena nová škola včetně tělocvičny,
která od té doby sloužila i sokolské jednotě.
Nad postranním vchodem do tělocvičny tuto
dobu připomíná sokolský znak. Na plakátě VI.
všesokolského sletu je postava zdatného
borce se sokolským praporem a s vedle stojícím lvem. To byl vjem, na který jsem nezapomněl celý život, a to musel být podnět, který
mě přitáhl k pravidelnému „chození do Sokola“. Kluci, žáci tehdy obecné školy, jsme si
museli zvyknout na kázeň a dochvilnost. Mým
prvním cvičitelem byl bratr Veselík, později
vystřídán bratrem Plačkem. Cvičební hodiny
ženských složek byly v pondělí a čtvrtek, mužské složky cvičily v úterý a pátek. Začínalo se v
5 hodin mladším žactvem, dále po hodině
starší žactvo, dorost a nakonec v 8 hodin muži
a ženy. Členové Sokola se oslovovali bratře a
sestro a tykalo se navzájem.

Mateřská škola v hale

Vzpomíny

Náplní hodin po rozcvičení bylo získání obratnosti, tělesné zdatnosti, výchova ukázněného
a zodpovědného člověka, K tomu sloužilo
nejen cvičení na tělovýchovném nářadí, ale
i atletika, hry a branné prvky. Hodiny u dospělých končily zpěvem za pochodu. Po nástupu
a pozdravu, zahřátí nějakou rychlou hrou
následovala rozcvička. Cvičitel předcvičoval na
stole. Následovalo rozdělení a cvičení ve družstvech.
V podzimním a také v jarním období se cvičenci také připravovali na veřejné vystoupení.
Ve třetině tělocvičny dospělí vybudovali hlediště, z „Horní“ jsme nanosili židle. Sestra
Oluška Flídrová sedla ke klavíru, doprovázela
některá vystoupení a cvičení. Mladší se nejvíce
těšívali na „Mikulášskou“. Stálo se po stranách, a po schodech ze školy přicházel Mikuláš
(bratr Plačko) a za ním se nesly v koších dárky.
Byly donesené od rodičů a také část z peněz
Sokola. Dostalo se na všechny. Po nich přišli
oknem čerti. Při Mikulášské vyhrávala i sokolská hudba.
Součástí cvičení byly i výlety. Jeden takový
jsme zažili či spíše prožili s bratrem Plačkem.
Vyšli jsme tehdy my - mladší žáci - směrem na
Sebranice, na tamější koupaliště. Následovala
cesta lubenskými lesy k rybníku Zimka. Potom
již jen cesta „na ubytování“. Ubytovali jsme se
ve stodole u Mokrejšů a na jídlo jsme si nesli
každý něco z domu. Druhý den jsme poznali
Toulovcovy maštale a došli do Vranic. Ve Skálově hospodě jsme si ponechali nějaké věci
a pokračovali údolím a pak vzhůru do Boru.
Osvěženi pobytem na tamním koupališti jsme
se vraceli do Vranic a cestou nasbírali dostatek
lišek. Paní Skálová nám je usmažila. To byla
hostina na sále, a dokonce s hudbou. Tu nám
pustil pan Skála, který uvedl do chodu hrací
skříň - orchestrion. Nakonec nás čekala ještě
cesta domů, ale šlo se vesele, plni krásných
dojmů a zážitků. Dnes mě jen napadá, zda by si
to trouﬂi a dokázali současní pedagogové či
cvičitelé trenéři této věkové kategorie, co by
na to asi říkali a jak by se k tomu postavili?
Činnost Sokola pokračovala ještě za tzv. Protektorátu, byla pak zastavena německými
orgány až v roce 1940 či 1941. Do tělocvičny
jsme pak chodili jen na školní tělesnou výchovu. Ta ale stála za to. Pan učitel Chvalovský
z Nymburka, který nás měl v páté třídě, se
nebál se s námi dále provádět sokolský tělocvik! Cvičili jsme i na stole s pérovým můstkem, mimo jiné i skoky letmo – plavmo. Tento
pan učitel zde působil však jen jeden rok.
Navštěvuji jeden rok měšťanku, kde poznávám výborného učitele Miroslava Mlejnka.
Potom přecházím na Gymnázium, tam učí
tělesnou výchovu pan prof. Jaroslav Kudrnáč,

který mj. v Litomyšli rozjel činnost ledního
hokeje. Sokolské cvičení však ustalo. V době
okupace jsme se ještě potkali s atletikou.
Začalo to u Blažků, za Blažkovými, kde vybudoval litomyšlský atlet Jan Jandík, nevlastní
bratr pana Blažka, pozdější prof. tělesné
výchovy na Gymnáziu, doskočiště. Tam se
začala trénovat atletika. Pro běžecké discipliny se vykopal 200 m dlouhý okruh na hřišti
a po diagonále trať pro běh na 60 m. V krátkých bězích vynikali hoši Baarovi, na dlouhé
trati se jako talent prosazoval Jan Košňar, pozdější emigrant, mecenáš Australského fotbalu (psal o něm pan Milan Novák v seriálu
o Kacimberku). Ve skocích vynikal Josef Jiskra
a Josef Havran. Několikrát jsme také navštívili
Choceňské hry, kde soutěžili tehdejší naši
atleti. To byl pro nás veliký zážitek, vidět tehdy
atleta Béma, jak s tehdy bambusovou tyčí
překonává výšku 416 cm, pochopitelně do
písku. O té činnosti jsem uvedl rozhovor
v našich novinách za života Josefa Jiskry.
Protektorátní vláda na popud ministra
Moravce připravila pro mladé novou pohybovou aktivitu, zaměřenou na vojenský výcvik.
Většina mladých byla shledána jako vhodná
„árijská rasa vhodná pro další působení, osídlení českého a moravského prostoru. Pan
ministr Moravec, bývalý důstojník Československé armády uvedl v činnost Kuratorium pro
výchovu mládeže. Tak se stalo, že jsme do
tělocvičny ani chodit nepřestali. Pod jiným
vedením, ale cvičila se dále hlavně pořadová
a také námořnický pochod, používaný v těsném zástupu. Používán byl na ponorkách, bylo
to trochu legrační. A tak jsme přežívali ke konci
války.
František Staněk. Pokračování příště

Základní škola při olympijském běhu
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Sport
Kopaná jina ane FotbaPar na Černé Hoře v Litomyšli
bylo zataženo a hustě pršelo, přesně ve tři odpoledne se najednou mraky
rozutekly, vysvitlo sluníčko a celou dobu nás krásně hřálo. Pak už jsme se
museli rychle vydat na cestu, protože nás čekala ještě dlouhá procházka
zpět na nádraží, aby nám neujel autobus domů. Prostě a jednoduše to
byla super akce :-).
Dětem přejeme krásné prázdniny plné bohatých zážitků a zasloužený
odpočinek od učení. Těšíme se na ně opět v září při dalším cvičení.
Máša + cvičitelé, foto Kamila

V pátek 17.6. jsme se jako tradičně spolu s dětmi rozloučili se sokolským
cvičením, aby se mohly naplno věnovat prázdninovým radovánkám.
Naším cílem se letos stal FotbalPark v Litomyšli na Primátorské hrázi,
kde si děti skvěle „začutaly“ tzv. fotbalgolf. Cílem této hry je dostat fotbalový míč co nejmenším počtem kopů vyznačenou trasou a překážkami
do velké jamky pro míč (zde mají 18 různých tras, tedy hraje se na 18
jamek).
Rozdělili jsme se do pěti družstev a každé družstvo zdolávalo všechny
jamky a zapisovalo si body každého hráče. Všechny děti, ale i cvičitelé, se
báječně „vyblbnuli“ a byli hrou nadšeni. Jejich snaha byla poté odměněna
opečeným buřtíkem a pitím. Počasí bylo neuvěřitelné, přestože od rána
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

ÚJEZDSKÉ
BABÍ LÉTO

24.
ROČ
NÍK

19. - 20. SRPNA 2016

DOLNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE - PŘÍRODNÍ AREÁL ZA KOUPALIŠTĚM

Pátek 19. 8. od 19.00 hod. - 02.00 hod.
VSTUPNÉ: Děti do 15 let a ZTP 70,- Kč, ostatní - předprodej 150,- Kč, na místě 190,- Kč
19.00 - 19.30
19.40 - 20.30
20.45 - 21.35
21.45 - 22.45
22.55 - 02.00

PROTEĎ
IVO JAHELKA
POUTNÍCI
JAROSLAV SAMSON LENK
HB COUNTRY - COUNTRY BÁL

Sobota 20. 8. od 13.00 hod.
VSTUPNÉ: Děti do 15 let a ZTP 100,- Kč; ostatní - předprodej 240,- Kč, na místě 280,- Kč
13.00 - 13.30
13.40 - 14.30
14.40 - 15.30
15.40 - 16.40
16.50 - 17.40
17.50 - 18.30
18.45 - 19.45
20.00 - 21.00
21.10 - 22.25

CHOROŠI
SOVA & SLAMÁK
KOPYTO
NEŘEŽ (ex NEREZ)
FLASHBACK
LOKÁLKA
VĚRA MARTINOVÁ
EPYDEMYE
ŽALMAN a spol.

 přírodní areál  přilehlé parkoviště 
 občerstvení  autobusová doprava 
 stanový kemp a koupaliště u areálu 
 možnost přenocování pod širým nebem 
 zákaz vstupu psům 

Uvedené časy jsou pouze orientační

PERMANENTKA: pátek a sobota - dospělí od 15 let - pouze předprodeje 350,MODERUJÍ: JIRKA MALÝ a VÁCLAV SOUČEK

ZVUKAŘ: LÁĎA HOLEK

Adresa internetových stránek: http://www.babi-leto.wz.cz

E-mail: babi-leto@volny.cz
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