číslo: 12

ročník: 12

cena: 7 Kč
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Zveme všechny občany
a návštěvníky Sadské na

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
Konat se bude tradičně
30 minut po silvestrovské
půlnoci na Palackého náměstí.
Stále ještě přijímáme
finanční příspěvky od dárců,
kteří chtějí na ohňostroj přispět.
Peníze můžete předat hotově
v účtárně městského úřadu
u Jany Kafkové nebo převodem
na bankovní účet číslo
504348369/0800 vedený
u pobočky České spořitelny
v Sadské,
variabilní symbol 33192321,
konstantní symbol 0558.

Hodně lásk y a radosti
o vánočních svátcích
prožitých v rodinném kruhu
a jenom to dobré po celý rok 2012 přeje
vedení města a redakční rada Sadsk ých novin

Plán zimní údržby
na odklízení sněhu

Zimní období nás zatím šetří, nelze však doufat, že tomu tak bude až
do jara, že budeme ušetřeni starostí a práce s úklidem sněhu a náledí.
Město má pro tuto zimu schválený plán zimní údržby. V něm je určeno
pořadí úklidu jednotlivých ulic a chodníků.
Námraza a sněhová nadílka však s sebou nesou další nástrahy v podobě
zamrzlých ploten, sněhu padajícího ze střech a mnohých dalších menších
či větších problémů, které všichni známe. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a přizpůsobit situaci chůzi i jízdu ve městě. Řada občanů jezdí
na kole i v zimě, někdy jde o opravdový hazard. V silách města není
udržet najednou všechny komunikace a chodníky schůdné, natož sjízdné
na kole. Při sněžení a tvorbě ledovky tak vzniká spousta nepříjemných
situací spojených s úrazy nebo škodami na vozidlech. Zajistit průchodnost
komunikací lze v zásadě až poté, kdy přestane sněžit. Ulice pak budou
uklízeny postupně podle uvedeného plánu zimní údržby. Proto je vždy
třeba dobře zvážit situaci, zvýšit opatrnost, ohleduplnost a také trpělivost.
Jiří Jeník, místostarosta

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

VÝBĚR OBRAZŮ
A GRAFIK
ZNÁMÝCH
ČESKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
do 30. prosince

VÁNOCE 2011

Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10.00 do 12.00 a od 12.30
do 17.00 hod. Na Štědrý den
a Silvestra otevřeno jen dopoledne,
25. 12., 26. 12. a 1. 1. zavřeno.
www.lesniatelierkuba.cz

Vzpomínka na Václava Havla

Neděle 18. prosince 2011 se
stala dnem, kdy nás zasáhla velmi
smutná zpráva. Zemřel spisovatel, dramatik, mluvčí Charty 77,
držitel mnoha světových ocenění
a bývalý prezident Československé a následně České republiky
Václav Havel. Jeho jméno je spja-

to především se sametovou revolucí
v roce 1989. Stal se jejím hlavním
představitelem, uznávaným doma
i v zahraničí. V prosinci 1989 byl
poprvé zvolen prezidentem.
Osobně jsem se s Václavem Havlem setkala v říjnu 2002 ve Španělském sále Pražského hradu. Pořádal

zde setkání se starosty a starostkami
před blížícími se komunálními volbami. Byl to jeho specifický způsob
poděkování za nelehkou, časově náročnou a mnohdy nevděčnou práci
pro občany. Z každého jeho slova
bylo cítit, že si naší práce vážil. Dodnes vzpomínám na to, jak vyzdvihl

osobní odvahu těch starostů, kteří
se setkali s ničivými povodněmi.
Bývalý prezident Václav Havel se těšil úctě a uznání již
za svého života a nejinak tomu
bude i v našich vzpomínkách.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města
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Krátce z radnice

Rada města se na své schůzi
30. listopadu věnovala především
programu a návrhům pro prosincové řádné zasedání zastupitelstva. Vedle toho ovšem schválila
smlouvu o zřízení věcného břemene k městským pozemkům, a to
ve prospěch akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk,
která v Pražské ulici zajistila položení nové kanalizace. Protože
je město akcionářem uvedené
společnosti, bude věcné břemeno
poskytnuto bezplatně.
Rada také vyhověla žádosti ředitelky mateřské školy Dany Kaplanové a souhlasila s uvolněním
finančních prostředků z rezervního
fondu této městské organizace.
Částka ve výši téměř 12 tisíc korun bude využita na nákup nové
pračky.
V sadském útulku Aura najdou
náhradní domov i tři psi z Kutné
Hory, kde bylo nutné kvůli vý-

povědi z nájmu psí útulek zrušit.
Radní tak vyhověli žádosti kutnohorské radnice o pomoc. Uzavřená
dohoda by měla platit do doby
otevření nového útulku v Kutné
Hoře a předpokládá rovněž úhradu
nákladů na ubytování psů ze strany
kutnohorských.
***
Na mimořádném zasedání zastupitelstva města, které se konalo
7. prosince, byl na program jednání
předložen jediný bod ke schválení,
a to podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na úpravu křižovatky
ulic Husova a Tylova a navazujících prostranství. Tento krok byl
zastupitelstvem schválen včetně
spolufinancování uvedené akce ze
zdrojů města v minimální výši 5 %
nutných nákladů. Výsledek dotačního řízení bude znám v prvních
měsícíh roku 2012.
-qk-

Rozsvícení
vánočního stromu

První adventní neděli se letos
poprvé modře rozzářil krásný stříbrný smrček na náměstí a spolu s ním
i světelná vánoční výzdoba. Náměstí vonělo „svařákem“ a štrúdlem,
všichni, kteří přišli, se naladili
na nadcházející advent a Vánoce.
Starostka Cecilie Pajkrtová nám
pověděla pár hřejivých slov a děti

UPOZORNĚNÍ

V zimních měsících až do února
je sběrné místo bioodpadu v Hlouškově ulici za bývalými jatky zavřeno. Odpad je sem možné uložit
pouze po předchozí telefonické dohodě na čísle 602 496 028. Dále je
možné bioodpad v Sadské ukládat
do hnědých kontejnerových nádob
v místech určených k ukládání
separovaného odpadu. Všechny
občany žádáme, aby do těchto
nádob nevyhazovali směsný odpad.
Jiří Jeník, místostarosta

z mateřské i základní školy krásně
zazpívaly i zarecitovaly koledy
a vánoční básničky. O další zpestření programu se postarala Ivana
Boháčová z divadélka Paleček.
Děkujeme všem, kdo jste se
na akci podíleli, i vám, kteří jste
přišli.
Zdenka Hamerová

Sadské noviny

Vánoční nadílka

V posledním letošním čísle Sadských novin bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě města k adventnímu období. Elektrikáři
Jan Moravec a Petr Zahálka letos neměli lehkou práci,protože většina
komet a vánočních hvězd zdobících sadské ulice pochází z let 1999 – 2001
a objímky a žárovičky v nich už dosloužily. Proto je bylo třeba demontovat
a kostru každé hvězdy potáhnou LED diodovým hadem (světelný kabel).
Oba jako správní kutilové vymysleli řešení, které je úspornější z hlediska
odběru elektrické energie.
Další dárek připravuje Vladimír Dvořák se svou rodinou. I tentokrát
prožije poslední den v roce „nasucho“, aby se na Palackého náměstí mohly
půl hodiny po silvestrovské půlnoci rozzářit jeho bravurně připravené
pyrotechnické efekty.
Poděkování patří také Boleslavu Plucnarovi a dalším dárcům, kteří
na nákup silvestrovské pyrotechniky přispěli.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Hálkovo městské divadlo
Nymburk Vás zve:
• 31. 12. od 14.30 hod. - KRKONOŠSKÉ POHÁDKY - odpolední
pohádka nejen pro děti, vstupné 50 Kč
• 31. 12. od 19.00 hod. - SILVESTR V DIVADLE - Přijďte oslavit konec starého roku. O hudební stránku večera se postará kapela Trampsteak,
o divadelní stránku herci divadelního spolku Hálek Nymburk s netradičním pojetím krkonošských pohádek. Výrobky studené a teplé kuchyně
formou rautu a novoroční přípitek v ceně vstupenky, vstupné 850 Kč.
• 14. 1. od 14.30 hod. - CIRKUS BLECHA - odpolední pohádka
s písničkami pro děti, vstupné 50 Kč
• 19. 1. od 19.30 hod. - CAVEMAN - Slavná one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví v pojetí jeskynního muže.
Režie: P. Hartl, hraje: J. Holík, vstupné 320 Kč
• 23. 1. od 19.30 hod. - PODKARPATSKÝ KNÍŽE - DRAKULA
- slavný muzikál v podání souboru Ďáblovi drobečci Loučeň, vstupné
150 Kč
• 25. 1. od 8.00 a 10.00 hod. - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - dopolední
pohádka nejen pro školky a školy, vstupné 50 Kč
• 25. 1. od 19.30 - VEČERY V KLUBU - talkshow Jardy Kříže
a Davida Šitavance, povídání s hosty a hudebním doprovodem, vstupné
40 Kč, místenka 80 Kč
• 26. 1. od 19.30 hod. - JAN NEDVĚD a FRANTIŠEK NEDVĚD Od začátku roku 2008 si oba bratři vytvořili společnou kapelu, a přestože
hrají své samostatné koncerty, občas si najdou chvíli na společný večer,
vstupné 370 Kč.
• 28. 1. od 14.30 hod. - PRINCEZNA NA HRÁŠKU - odpolední
pohádka nejen pro děti, uvádí Divadlo Nymburk, vstupné 50 Kč
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk,
tel: 325 512 253, email: divadlonymburk@gmail.com,
www.divadlonymburk.cz
provoz pokladny: po - čt 9 - 12 a 13 - 16 hod., pá 9 - 12 hod.

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem zve na tradiční výstavu

LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
do 30. prosince 2011

Jako každoročně je výstava umístěna v celém areálu muzea v přírodě. Interiéry chalup doplňují scény,
které předvádějí, jak naši předkové prožívali čas adventu a jak slavili vánoční svátky až do Tří králů.
Uvidíte starodávné dračky a přástky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a přípravu na vánoce
v lidové kuchyni, Štědrý den se všemi zvyky a obyčeji a koledy či koledování o vánočním čase.
Doprovodné výstavy: Výstava betlémů a Miniaturní vánoční trh
Otevřeno je vždy v pátek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin, od 25. prosince je otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Vstupné pro dospělé 60 Kč, pro děti od 6 let, studenty a seniory 30 Kč, pro rodiny 150 Kč.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Vánoční bohoslužby

Město Sadská vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Římskokatolická církev

Referent/referentka pro zajišťování přestupkové
agendy ve spojení s agendou kanceláře starostky

sobota 24. 12. Štědrý den (tzv. půlnoční)

Zákonné předpoklady: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.
Kvalifikační předpoklady:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
- ochota k stálému prohlubování kvalifikace
- komunikační schopnosti, psychická odolnost
- uživatelská znalost PC, psaní na stroji a PC
Výhodou bude:
- praxe v obdobné pozici
- zvláštní odborná způsobilost na úseku přestupkového řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku dle vyhlášky 512/2002 Sb.
v platném znění
- znalost příslušných právních předpisů, zejména správního řádu a zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
- znalost problematiky samosprávy a státní správy
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
- číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního
příslušníka)
- datum a podpis
Přílohy přihlášky:
- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech)
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV
č. 564/2006 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou
je 1. 5. 2012.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 31. 1. 2012
na adresu: Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1, 289 12
Sadská. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent pro přestupkovou agendu – neotevírat“.
Kontaktní osoby pro podávání informací:
PhDr. Dana Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská, tel. 325 594 261-2 nebo
Ivana Králová, kancelář starostky, tel. 325 594 261-2.
Oznámení o výběrovém řízení a formulář přihlášky si můžete vyzvednout
v podatelně Městského úřadu Sadská na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce MěÚ Sadská na adrese: www.mesto-sadska.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
V Sadské dne 12. 12. 2011	 
PhDr. Danuše Petržilková
tajemnice MěÚ Sadská

Cena vodného
a stočného v roce 2012

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, které se
konalo 28. listopadu, byla schválena cena vodného a stočného
s platností od 1. ledna 2012 takto:
vodné Kč/m3

stočné Kč/m3

37,81

37,16

Ceny jsou již uvedeny včetně 14 % DPH.

v kostele sv. Apolináře v Sadské:
21.30 hod.

neděle 25. 12.

slavnost Narození Páně,
Boží hod vánoční

11.15 hod.

neděle 1. 1.

slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok

11.15 hod.

neděle 8. 1.

svátek Křtu Páně,
Tříkrálová sbírka 2012

11.15 hod.

Návštěvy kostela bez účasti na bohoslužbách jsou nejvhodnější 20 minut před
jejich začátkem.

Pokojné a radostné svátky vánoční přeje Římskokatolická farnost
Sadská – Nymburk!
http://nymburk.farnost.cz

Církev československá husitská
24. 12.

Půlnoční s koledami

24.00 hod., skautská
klubovna Sadská

25. 12.

Boží hod vánoční

14.00 hod., Husův sbor
Kostelní Lhota

31. 12.

Poděkování za rok 2011

17.00 hod., Husův sbor
Kostelní Lhota

1. 1.

Novoroční bohoslužba

9.00 hod., Husův sbor
Kostelní Lhota

DOPORUČUJEME !!!
TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA! A PROTOŽE K OSLAVĚ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH PATŘÍ JEDNOMYSLNĚ
TAKÉ DOBRÝ SMAŽENÝ ČESKÝ KAPR, MÁTE HO MÍT I VY.

21. a 22. prosince 2011
VŽDY 9-16 HOD

JAN HONČÍK
ULICE SADOVÁ 278, SADSKÁ
CHCETE-LI SI KAPRA DOPŘEDU OBJEDNAT, VOLEJTE 725 960 783
PŘEJEME DOBROU CHUŤ, ALE PŘEDEVŠÍM
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 
WWW.ZIVOTJEHRA.COM

Novinky v městské
knihovně

Kovařík, J. - Královské vraždění: kniha se zabývá vraždami
ve francouzských královských
rodinách.
Novotná, D. - Mušketýrská
čest: dramatické osudy dvou mužů
- vojáka a císařského diplomata,
jejichž život a vzájemný vztah nemilosrdně poznamenala třicetiletá
válka.
Pierce, B. - Hříšné myšlenky:
mladá šlechtična miluje divadlo,
rozhodla se jít za mladým potulným hercem, avšak netuší, že ji
čeká svět plný nebezpečí a nástrah.

Laurens, S. - Odhodlaná nevěsta: dobrodružný román líčí
život mladé a krásné Emily, toužící
zaujmout majora, který přijel z Indie s úkolem porazit krvežíznivé
okultisty.
Proctor, C. - Černý rytíř: milostný román o lásce mladých kavalírů a šlechtičen řeší zradu, která
se týká francouzského krále Filipa.
Šranklová, E. A. - Čas nevinnosti: Izabela odhalila důvod
smrti své matky a rozhodne se pro
pomstu.
Božena Poláková
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Kulturní a informační centrum města Sadská
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY K. VIKY
Nabízíme: platové zařazení dle stupnice platových tarifů § 5
odst. 2, příplatek za vedení, zajímavou práci v hezkém prostředí
a malém kolektivu.
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou v oboru
knihovník, min. 3 roky praxe v knihovně (v nedávné době),
samozřejmě znalost práce na PC v programu Clavius, ŘP sk. B,
samostatnost, spolehlivost, časovou flexibilitu a příjemné
vystupování.
Nabídky s životopisem posílejte do 10. ledna 2012 na adresu
Kulturního a informačního centra města Sadská, Palackého
nám.257, Sadská, 289 12, nebo kic.sadska@email.cz.
Nástup k 1. únoru 2012

Pěvecký sbor Dopravního podniku hlavního města Prahy
se sbormistrem Mgr. Lukášem Janírkem
si Vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 8. ledna 2012 od 17 hodin
v kostele sv. Apolináře v Sadské
Na programu zazní: Jakub Jan Ryba:
			
Česká mše vánoční (výběr),
			
Adam Václav Michna z Otradovic
		     a další vánoční koledy a písně ve sborových úpravách.

Divadelní ples nebude
Členové divadelního souboru Klicpera, se na své členské schůzi
15. prosince hlasováním usnesli, že Ples divadelníků pořádat nebudou.
Mimo jiné z důvodu zvýšení ceny za pronájem sokolovny.
Všem, kteří se na ples 28. ledna 2012 těšili, se omlouváme.
-zr-

Děti ze 4. B si při besedě v knihovně povídaly o vánočních svátcích
s paní knihovnicí Marcelou Dudkovou.
Foto městská knihovna

Koncert

V pátek před první adventní nedělí jsme se sešli v kostele svatého Apolináře, abychom si vychutnali koncert Ireny Budweiserové. Bývalá členka
Spirituál kvintetu, hvězda gospelů a spirituálů, přednesla skladby ze svého
posledního alba O Vánocích zpívám. Ač byla zima, její krásný hlas musel
každého zahřát u srdce. I tentokrát ji doprovázela kapela Fade In ve složení
Vít Fiala – kontrabas, Jaroslav Šindler a Miroslav Linka – kytary. Nám posluchačům se zdálo, že koncert byl ještě krásnější než ten před dvěma lety.
Nad koncertem převzala záštitu starostka Cecilie Pajkrtová. Římskokatolické církvi děkujeme za spolupráci a vstřícnost.
Zdenka Hamerová

Římskokatolická farnost Nymburk
Vás zve na představení

Živý betlém
V pátek 30. prosince od 15 hod. v Sadské na Palackého náměstí
u vánočního stromu, v případě nepříznivého počasí v kostele
svatého Apolináře.
Herci: děti Misijního klubka Římskokatolické farnosti Nymburk
Hudební doprovod: Schola Římskokatolické farnosti Nymburk
Představení trvá asi 45 minut.

V neděli 4. prosince zahrál DS Klicpera dětem pohádku Čertova babička. Po skončení hry přišel mezi děti i Mikuláš s čerty a andělem, aby malým
divákům rozdal dárky.

5

kultura / RŮZNÉ

21. prosince 2011

Program KIC
KINO

neděle 15. ledna od 16.00
AUTOPOHÁDKY - Filmová podoba autopohádek Jiřího Marka.
Povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných pohádek a z hrané
části, která všechny příběhy spojuje. Můžete se tedy těšit na pohádky
o princezně, o víle, o rybáři a dalších hrdinech. Vypravuje zpěvák
Chinaski Michal Malátný.
Děti do pěti let (včetně) zdarma, starší děti 60 Kč, dospělí 70 Kč.

PRO DĚTI

neděle 22. ledna od 16.00 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA - Kdo by neznal pohádky o Ančeti, Kubovi a hajném, kteří slouží u pana Trautenberka a nejednou
se musí obrátit o pomoc na pána hor Krakonoše? Divadelní soubor
Hálek z Nymburka nastudoval podle známého televizního seriálu
divadelní pohádku. Přijďte se do sadského kina podívat, jak se povedla. Vstupné 50 Kč.
Kulturní a informační centrum města Sadská, Palackého nám. 257,
Sadská, tel.: 325 594 329, 603 89 13 04, e-mail: kic.sadska@email.cz,
www.kic-sadska.cz

PŘEHLED KURZŮ ŽIVOT JE HRA
pro II.pololetí 2011/2012
Vánoce jsou za dveřmi a pak už jen měsíc zbývá a máme tu další
pololetí. Přidejte se k nám, naučte se s námi tančit, hrát si, tvořit,
nebo mluvit cizím jazykem.
Kurzy pro nejmenší- Anička Kracíková, Růženka Bucharová
Pohybové/ taneční obory- Lucka Suková, Hanka Pánková, Irča Klinkáčková
Výtvarné a výtvarně dramatické obory- Irča Klinkáčková, Růženka
Bucharová
Zážitkové kurzy – Růženka Bucharová
Jazykové kurzy – Anička Kracíková
Meditace/ Esoterika – Jana Beránková
 NOVINKA – Tuleni (0-12 měsíců) – základy masáží kojenců, cvičení pro
nejmenší, aromalékárnička, rozvoj motoriky, atd.
 Klub rodičů a dětí (do 3 let) – výtvarná, pohybová a hudební výchova
v doprovodu rodičů, náměty pro volný čas
 Hry v pohybu (3-5 let) – získání prvních samostatných tanečně-pohybových
dovedností
 Lidový soubor Máček (od 4 let)
 Taneční přípravka I.+ II.(5-8 let) – základy baletní průpravy, lidových
tanců, moderního tance, gymnastiky, rozcestník pro další taneční vzdělávání
 Dance Factory (od 8mi let) – taneční skupina (moderní a scénický tanec,
disco), tvorba choreografie, 2x týdně, dle počtu dětí možné dělení na 2 skupiny
 NOVINKA - Břišní tanec pro děti (od 10ti let) – základní prvky
orientálního tance, tvorba choreografie
 Břišní tanec/ Bollywood (dospělí) – kouzlo orientálních tanců v hodinách
pro dospělé začátečnice i pokročilé tanečnice
 VyDra (4-6 let) – výtvarně- dramatický kroužek, divadlo ve všech jeho
podobách pro malé herce a herečky
 NOVINKA - KKTV – Kurzy kreativní tvorby (dospělí) – kreativní kurzy a
techniky, dekorace domu a bytu, šperky, textil, apod.
 Angličtina pro dospělé (začátečníci/mírně pokročilí)

 NOVINKA - Plným douškem (0-99 let) – zážitkový kurz nejenom pro děti,
výlety, kultura, inspirace přírodou, atd.

Aktuální rozvrh i ceník najdete na našich
webových stránkách v sekci kurzy.
www.zivotjehra.com |info@zivotjehra.com

Bejvávalo, bejvávalo...

Vánoční představení

A opět po roce přicházejí Vánoce
zas jsme o rok starší
a se zdravím horší.
Sčítáme a odčítáme,
události probíráme.
Vzpomínáme rádi na to zlaté mládí,
jak jsme svátky slavili,
obyčeje i zvyky drželi.

Jednou z milých zábav o Vánocích bývalo také hraní divadla.
Buď loutkového s maňásky, nebo
s živými herci. Kašpárek, Honza,
princ vždycky vyzráli nad drakem, čertem, černokněžníkem
či lakomcem. Kéž by to tak bylo
i v současném životě, aby dobro
zvítězilo nad zlem!
I školní mládež hrála pod vedením učitelů divadelní představení
pro veřejnost. Pořádaly se školní
akademie s různými scénkami,
v poslední době se organizují dokonce soutěže o titul Miss.
Dnes Vás chci potěšit povídkou
mé maminky z jejího mládí, kterou
nazvala „Jak jsme hráli v ulici
divadlo“.

zbořenou postelí a místo kocoura
držel starý zouvák.
A tak si princ s Kašpárkem
řekli, že tu noc přespí v lese. Co
kdyby princezna přišla. Princ si lehl
a Kašpárek hlídal. Vtom za kulisami
udeřilo 12 ran na plechový pekáč
a byla půlnoc. Princezna přicházela
celá bílá se závojem, který jsem
mamince vzala z truhly (a roztrhaný
vrátila zpět). V hledišti nastalo veliké ticho a napětí. Vtom se v první
řadě postavila Emila a vykřikla:
„Vždyť to je naše Anka!“ Ta jí
sprostě odpověděla: „Drž hubu!“
Všichni se začali smát a my jsme
museli stáhnout oponu. Jenomže
pokladní ukázala hrst drobných
a řekla, že by je musela vrátit,
a neví komu. Museli jsme tedy
pokračovat. Emilu, co to pokazila,
jsme vyhodili a zašoupli dvířka.
Problémy měla také Libuše princ, která si zase ustřihla kus vlasů, z nichž si udělala knír. Přilepila
si ho sirupem, který ji tekl do úst,
takže se stále olizovala a knír si
musela každou chvíli rovnat.
Pohádku jsme šťastně dohráli,
všem se moc líbila, ale my ještě měli

Jednou přišel někdo s nápadem,
že dostal divadelní knížku a že bychom podle
ní mohli sehrát divadlo.
Všichni jsme souhlasili
a přípravy začaly. Řešili
jsme kde, kdy a rozdali
úlohy. Anča Čapková
uprosila tátu a ten nám
půjčil kůlnu. Byl tesař
a v kůlně měl uložené
dřevěné kozy a prkna,
takže nám šlo vše snadno. Z domova jsme přinesli deky a různé potřeby, o něco jsme požádali Vánoční zvyky české podle J. O. Štěrby
rodiče, něco jsme vzali,
aby o tom nevěděli. Já vzala z truhly dohru ve škole. Pan učitel se o našem
maminčin svatební závoj. Napsali hraní dozvěděl, postavil si nás herce
jsme a vyvěsili plakáty, že spolek před lavice a začal s výslechem - kdo
v Psovské ulici sehraje hru „Za- s tím začal, kolik jsme vybrali peněz
kletá princezna“, vstupné 10 hal. a co jsme s nimi udělali. My jsme si
Ale starší kluci nám je přelepili po divadle koupili u Žida 5 limonád
páskami, na kterých bylo napsáno, a pár balíčků zeleného kafíčka. Pan
že sehrajeme hru „Zakletý prd v Lu- učitel nám vysvětlil, že k hraní divacerně“. Plakáty jsme museli sundat dla musí být povolení, a jestli se to
a přitom jsme se na ně moc zlobili. dozví pan inspektor, bude to dvojka
Konečně přišla neděle a s ní z chování. A že by mohl být někdo
představení. Diváků přišlo docela z rodičů i zavřený. My jsme usoudili,
hodně, dokonce i několik dospělých. že nás asi jen straší, ale raději jsme
Hra začala. Libuše byla princ Jaro- už více divadlo nehráli.
Anna Janáková
mír a já Kašpárek. Princ vyprávěl
Kašpárkovi, jaký měl sen. Prý
Všem našim čtenářům přejek němu přišla bíle oděná děva - princezna a prosila, aby ji vysvobodil, me krásné Vánoce, hodně dárků,
ovoce, stálé zdraví, stálý klid
prý ji zaklel čaroděj Černobýl.
Kašpárek měl zase sen, že honil a nový rok takový, jaký má být.
černého kocoura. A ten mrška
Připravily stálé dopisovatelky
skákal, prskal až hrůza. A když už
Míla Borovenová
ho konečně Kašpárek chytil za uši,
a Květa Pajkrtová
ozvala se hrozná rána. Ležel pod
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Turistický kroužek na dovolené pod Hostýnem
Začínali jsme jako obyčejně nedělí 10. července a do Bystřice pod
Hostýnem jsme dojeli s mírným
zpožděním. Po ubytování jsme došli do zdejšího zámku. Nynější podobu dostal po požáru v roce 1616.
Posledními soukromými majiteli
byli Loudonové, potomci nám všem
dobře známého generála Laudona,
co „jel skrz vesnici“. Nyní zámek
vlastní město. Viděli jsme tu výstavu výtvarníků Vojmíra a Václava
Vokolkových.

Kašna v bystřickém zámku
V pondělí jsme si v yšlápli
na zříceninu hradu Křídlo. Moc
z něho nezbylo, pouze věž a kousek
hradeb. Hrad pochází ze 14. století
a už ve století 15. byl zbořen. Ale
předtím ještě stačili jeho obyvatelé
razit falešné mince. Pokračovali
jsme dál pod kopec Lysinu (597 m),
Zlatým údolím jsme došli do obce
Žopy. To už je skoro předměstí
Holešova ale prohlídku města jsme
si nechali napříště.
Další den byla na programu zoo
v Lešné. Ta leží na pozemcích rodu
Seilernů. Jeden z nich (Josef) rád
cestoval. Z cest si přivážel různé
suvenýry, později také zvířata. Tím
vlastně vznikla při zámku malá zoologická zahrada. Postupem času zvířat přibývalo, takže již v roce 1928
byl areál zpřístupněn veřejnosti.
Po roce 1945 se Seilernové vystěhovali na své statky v Rakousku

a nabídli městu Zlín zámek i s mobiliářem, pokud se město o zvířata
postará. Radní na to přistoupili,
a tak zůstal zámek v pozdější době
ušetřen „přemísťování“, protože
majetek již měl evidenční čísla
památkářů. Proto je zde také stále
k vidění původní zařízení rodiny.
V zoo je tropický pavilon, v parku
rostou prehistorické stromy sekvojovce i jiné vzácné rostliny.
Ve středu nás vezl autobus
do lázní Teplice nad Bečvou. Šli
jsme nejdříve do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Zemské útroby
zde mají stálou teplotu 14 stupňů.
Jde o naše nejteplejší jeskyně, proto
zde nezimují netopýři. V Hranicích
jsme měli domluvenu prohlídku
města. Barokní kostel Stětí svatého
Jana Křtitele projektoval dietrichsteinský architekt Antonín Grimm
(1754 - 1763), zajímavý byl portál
u vchodu do radnice a do měšťanského Čeputova domu. To je
vzácnost, protože u měšťanských
domů nebyly takové portály běžné.
Na faře je zazděna dělová koule
z války, pod podloubím najdeme
kámen, na kterém se vyhlašovaly
přestupky odsouzeného vězně
a současně se zvalo na popravu.
Od zámeckých hradeb byl hezký
pohled na zelené město. Ve městě
byla silná židovská obec, v bývalé
synagoze, kterou jsme také viděli,
je dnes galerie. Synagoga je vystavěna v maursko-byzantském
slohu, projektoval ji Franz Macher
v roce 1863.
Ve čtvrtek jsme zdolali vícero
schodů a ocitli se na Hostýně

Nádvoří hranického zámku

Zámek Lešná

Zámek v Hranicích

- v místech, kde je vše připraveno pro poutníky. Ubytovací
domy, chatkový tábor, krámky
se suvenýry, občerstvením, je
zde i muzeum Hostýna. Bazilika
Minor Nanebevstoupení Panny
Marie je z roku 1721 - 1748, tvarem je oválná, vrata jsou pokryta
bronzovou výzdobou od sochaře Josefa Axmana, žáka Josefa
Václava Myslbeka. Mozaikový
obraz nad por tálem je složen
z 260 tisíc kamínků. Autorem je
Viktor Foerster, bratr hudebního
skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Plastika Krista na kříži je
od jmenovaného J. V. Myslbeka.
Čeněk Vosmík pro změnu zhotovil dvojici bronzových andělů.
Prošli jsme kolem křížové cesty
od Dušana Jurkoviče, na jejíž
výzdobě se podílel i Joža Uprka
a Jano Köhler.

Na židovském hřbitově v Holešově
V sobotu 16. července jsme se
vypravili do Zlína. Jako první jsme
si prohlédli Jihomoravské muzeum
umístěné v zámku. Pamětní síň
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vypovídá o jejich cestách
světem. Kolem divadla jsme došli
ke kostelu svatého Filipa a Jakuba.
Dnešní podoba pochází z 19. století.
Zvony Filip, Jakub a Martin byly
placeny z peněz věřících, Tomáše
Bati a krajanů žijících v Americe.
V evangelickém kostele měli den
otevřených dveří. Prohlédli jsme
si proto interiér, ale i výstavu fotografií Karla Cudlína z jeho toulek
po Izraeli. Pak byla na programu
tzv. Jedenadvacítka. Byla to dvacátá první správní budova Baťových závodů. Výtahem jsme vyjeli
do 16. poschodí na terasu, jež slouží
jako vyhlídka a kavárna. V budově
je soukromý výtah Tomáše Bati, kde
měl svoji kancelář a odkud se mohl
snadno přemístit, kam potřeboval.

Z křížové cesty na Hostýně
Na pátek jsme si naplánovali
Holešov. Prošli jsme kolem kostela
Nanebevzetí Panny Marie, přes
náměstí s kašnou až k synagoze.
Zvenčí vypadá docela obyčejně, jde
o tzv. polský typ, u nás ojedinělý.
Uvnitř je ale výmalba z dřívějších
dob, na stěnách jsou texty z tóry.
Průvodce pan Seifert nás informoval, že původní synagoga byla
renesanční a různými opravami
a úpravami získala postupně dnešní
podobu. Odpoledne jsme se sešli
na zámku, který byl postaven v letech 1651 - 1673 pro hraběcí rodinu
Rottalů. Je to budova se čtyřmi
křídly, rozsáhlým nádvořím a kašnou. V 1. polovině 18. století byl
zámek upraven ve slohu vrcholného
baroka. Návrh přestavby provedl
italský architekt Filibert Luchess.
V přízemí je salla terrena s bohatou
výzdobou, štuky a výmalbou.
Zámek i okol ní park pat ř í
od roku 2005 městu. Interiéry ještě
nejsou zcela opraveny, přístupné je
pouze přízemí, kde jsou pořádány
různé výstavy.

Na terase Jedenadvacítky ve Zlíně

Kašna Duha na náměstí v Bystřici
pod Hostýnem
Byla další neděle a my se loučili
s Bystřicí pod Hostýnem. Nikomu
se nic nestalo, ubytování i stravování bylo dobré, i to počasí bylo
o něco lepší než předpovědi. Teď
jenom vymyslet, kam pojedeme
na dovolenou příště
Text a foto Cecilie Coufalová
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Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí
v rámci poradny bezplatně:
• právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace,
nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování
za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv
a jiné) na telefonní lince, poradenství je zdarma, platí se pouze cena
běžného hovoru
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod
•

publikace, například tištěná informační brožura o marketingových
praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům
• databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností zvolit si pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
• vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz.

web: http://www.dtest.cz/

CK Readytour pořádá i tuto sezonu lyžařské
a relaxační zájezdy.
Jednodenní lyžařský zájezd - HINTERSTODER 	 Kč 1.550,-

Nejbližší termíny: 27. a 29 prosince 2011, 7. a 28. ledna 2012
Nejbližší lyžařské středisko v rakouských Alpách, nadmořská výška:
606-2000 m, 36 km sjezdovek, 22 sjezdových tratí, 13 vleků a lanovek,
dětský park, u parkoviště začínají běžecké stopy, lyžování bez front, více
info na www.hiwu.at
Cena: 1550 Kč dospělí, 1250 Kč děti 5-15 let, děti do 5 let pouze doprava
500 Kč. Čipové karty je nutné vrátit organizátorům - jsou zálohované (2 eura).
Cena zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, celodenní skipas, možnost
cestovního pojištění.
Doprava: zájezdový autobus, prodej nápojů, DVD filmy, nástupní místa dle
dohody, odjezd v brzkých ranních hodinách, návrat do půlnoci

Jednodenní zájezd do Tropical Islands u Berlína

Pomozte pejskům z Nemotic

Občanské sdružení Toulavé tlapky
bylo založeno v roce 2007 s cílem
pomáhat a dát druhou šanci zvířatům,
která byla odebrána z nevhodných
podmínek, týrána nebo zanedbávána.
Veškerá činnost této nestátní neziskové
organizace je hrazena pouze z darů lidí
s dobrým srdcem, kterým osud těchto
zvířat není lhostejný. Členové sdružení
a dobrovolníci pracují ze všech sil, aby
zvířatům zajistili důstojné podmínky.
Po poslední kauze v Nemoticích
převzali do svého azylu nedaleko obce
Pátek u Poděbrad přes 80 zubožených
psů, kteří do té doby žili v otřesných
podmínkách. Nyní se v azylu nachází
více než 150 psů a 60 koček. Je potřeba
vytvořit pro ně plnohodnotné zázemí,
proto bychom Vás rádi požádali o pomoc těm, kteří si v lidském světě sami
pomoci nedokážou.
Uvítáme zejména:
- finanční dar na účet č.:
216955754/0300 u ČSOB
- krmivo (granule, konzervy, maso
a jiné psí a kočičí dobroty)
- spotřební materiál ( např. deky, ložní
prádlo, ručníky, koberce, velké plastové pelíšky - mohou být i použité, stelivo
pro kočky, potřeby na čištění, pevné
velké pytle na odpad, matrace…)
- stavební materiál (pletivo, dřevo –
desky, prkna), krytiny na střechy
kotců, hřebíky, šrouby, cement…
Dary je možné předat osobně
v azylu u Poděbrad. Návštěvu je nutné
domluvit předem na tel. 776 083 090
nebo poslat balíček na adresu: P.O.
Box 43, 158 00 Praha 5.

NEJVĚTŠÍ pomocí je ale poskytnutí
milujícího a láskyplného domova některému z opuštěných zvířat:

MERIDI z Nemotic 2 roky - kastrovaná
Velmi přátelská a hodná fenečka,
dobře chodí na vodítku, ke psům bezproblémová, vhodná i k dětem. Lepší
spíše do domku.

Kč 1.550,-

Nejbližší termíny: 14. ledna a 4. února 2012
Největší vodní svět v Evropě je vytvořen v hale vysoké 100 metrů, kde se
dříve vyráběly vzducholodě. Najdete zde velké množství atrakcí jak pro děti,
tak i pro dospělé. Jižní moře (3000 m2), 200 m dlouhá písečná pláž, voda
28°C, laguna Bali - voda 32°C, deštný prales s jezírky, kde jsou želvy a ryby,
jeskyně, vodopády, saunové město, dětský park, vířivky, bary, restaurace,
kouzelnická a artistická show… prostě vše, co patří do vodního světa.
Cena: 1550 Kč dospělí, děti 4-14 let a senioři nad 65 let 1250 Kč, děti do 4 let
pouze doprava 500 Kč. Cena zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem,
vstupenku do TI, možnost cestovního připojištění.
Doprava: zájezdový autobus, prodej nápojů, DVD filmy, nástupní místa dle
dohody, odjezd v 6.30 hod. z náměstí v Sadské, návrat v nočních hodinách.
Více informací včetně objednávkového formuláře naleznete
na www.readytour.cz nebo na tel. 724 967 807

POZOR - novinka!
V lednu 2012 otevíráme novou cestovní kancelář
v Sadské v Kostelní ulici.

Služby:

- zájezdy od většiny CK (Firo Tour, VTT, Exim Tours, Čedok, Blue Style
  a mnoha dalších)
- zájezdy naší CK viz výše
- internetový i přímý prodej letenek na našich www.readytour.cz
- dárkové poukázky
- autobusová a nákladní doprava

BOREČEK z Nemotic 4 roky kastrovaný
Moc hezký, velmi přítulný, milý,
zvyklý na pejsky. Za plotem dobře
hlídá a štěká. Vhodný do domku se
zahrádkou i k dalšímu psovi.

Další pejsky k adopci i ostatní
informace o sdružení naleznete
na www.toulavetlapky.cz
Denisa Zárybnická,
Toulavé tlapky, o. s.

INZERCE
n Modeláž nehtů (gel, akrygel, akryl). Mnoho druhů barevných gelů, třpytek, zdobení, razítek atd. Nově gely „chameleon“
- mění barvu dle slunečního záření, teploty. Adresa: J. Vránová,
Prokopova 1069, Sadská, mobil:
732 235 310

J. ŠMEJKAL, SADSKÁ
Tylova 262
(mezi Hotelem Ostrov Garni a Tipsportem)

n Fir ma B  + K Sadská
provádí montáž sádrokartonu (včetně zateplení), půdní
vestavby, zavěšené stropní
kazetové podhledy, stavební,
zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
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Mistrovské tituly v  Sadské!

Sadský oddíl Shotokan karate
Dó získal ne jeden, ale hned dva
tituly Mistra České republiky
v karate WKF (World Karate Federation) a jako bonus další tři tituly
Mistra České republiky a dva tituly
Vicemistra ČR v karate ČABK
(Česká Asociace Budo Karate)! Ale
vše pěkně popořadě.
V neděli 4. prosince se v Ústí
nad Labem konalo Mistrovství
České republiky mládeže v karate
(WKF). Jedná se o poslední prestižní závody v roce, ke kterým směřuje celoroční příprava závodníků.
Ze sadského oddílu se na závody
nominovali Pepa a Filip Černíkovi.
Oba v průběhu roku prošli sítem
postupových turnajů, aby se mohli
utkat s těmi nejlepšími. Příprava
obnášela nejen tréninkové hodiny
v oddílu, ale i každodenní tréninky

doma, kde roli kouče přebíral jejich
otec. Pepa nastoupil v kategorii
kumite (boj) (starší žáci, -52 kg).
Po čtyřech vyhraných zápasech stanul ve finálovém boji proti soupeři
z klubu Kesl Ryu Praha. Zde ukázal
své kvality a výhrou 3:1 si zajistil
titul Mistra ČR. Filip si ve své kategorii kumite (mladší žáci, +41 kg)
vedl rovněž skvěle. Čtyřmi vyhranými zápasy postoupil do finále,
kde se utkal se soupeřem z Fight
Clubu České Budějovice. Jednoznačným výsledkem 3:0 nakonec
zvítězil Filip a druhý mistrovský
titul byl doma. Dvě první místa
z bezmála dvou stovek nejlepších
závodníků z celé České republiky
byla pro kluky tou největší odměnou za jejich celoroční snažení a ze
závodů mohli odjet s pocitem, že
v přípravě udělali pro úspěch vše.
V le t o š n í m
roce se závodn íc i z n a š e ho
oddílu zúčastnili
poprvé i soutěží poř ád a ných
v rámci České
Asociace Budo
Karate (ČABK),
která vznikla
v roce 2010. Jsou
zde jiná pravidla
a jiné bodování, než na které
jsme zvyklí, ale
i přesto se úspěchy dost av ují.
Dů kazem toho

je Otevřené Mistrovství České republiky mládeže ČABK, pořádané
dne 10. prosince v Praze. Závodů
se mohli zúčastnit všichni karatisté bez nutnosti nominace včetně
začátečnické (8. - 7. kyu). Proto
náš oddíl jelo reprezentovat osm
karatistů: Pepa a Filip Černíkovi,
Vojta Procházka, Radek Krutský,
Ondra Žežule, Marcel Dudek, Lukáš Váňa a Filip Krišal. V soutěži
kata (stínový boj) nás však provázela smůla. Nejlepších výsledků
dosáhli Pepa a Vojta, když ve svých
kategoriích prohráli až v boji o třetí
místo a zůstali tak těsně pod stupni
vítězů. Svou roli zde sehrála nová
pravidla i rozhodčí, na což se ovšem nedá vymlouvat.
Protože je náš oddíl zaměřen
spíše na kumite (boj), upírala se
pozornost všech na tuto soutěž.
Po prvních bojích vypadl ze soutěže neočekávaně Lukáš. V kategorii
žáci 6 - 8 let (bílý a žlutý pás) se
do finálového kola probojoval Filip
Krišal. Zde však podlehl svému
soupeři a s titulem vicemistra ČR
v karate ČABK skončil na vynikajícím druhém místě. V kategorii
žáci 9 - 10 let (bílý a žlutý pás) se
Radek Krutský a Ondra Žežule
probíjeli každý ve své polovině
pavouka až do finále, kde stanuli
proti sobě. Více bojovnosti předvedl Radek, který nakonec zvítězil
výsledkem 4:0 a získal tak zlatou
medaili a titul Mistra ČR v karate ČABK. Vojta nastoupil spolu
s Filipem Černíkem v kategorii

9 - 10 let (zelený a fialový pás).
Filip se ve své polovině pavouka
probojoval až do finále a čekal
na svého soupeře. Vojta bohužel
svůj rozhodující zápas pro postup
do finále vlastní chybou prohrál,
když při stavu 2:0 potřetí fauloval
soupeře. I to byla daň za nová
pravidla, na která si musí kluci
zvyknout. Nakonec se Vojta utkal
o bronz, kde již nalomená psychika
udělala své, a po prohře skončil
s druhou „bramborovou“ medailí.
Filip ovšem ve finále nezaváhal
a ke svému titulu Mistra ČR WKF
přidal Mistra ČR ČABK. Marcel překvapil v kategorii kumite
11 - 12 let (bílý a žlutý pás), kde vybojoval cennou bronzovou medaili
a připsal si tak svůj životní úspěch.
Jako poslední nastoupil do zápasů
Pepa v kategorii 12 - 13 let (hnědý až černý pás). Nic jiného než
obhajoba mistrovského titulu se
od něho nečekalo. Pepa potvrdil
svou vynikající formu a hladce prošel do finále. Zde se utkal
s protivníkem, kterého již porazil
ve finále Mistrovství ČR WKF.
Nakonec své vítězství zopakoval
a titul nejlepšího bojovníka České
republiky ve své kategorii obhájil.
Jménem rodičů, fanoušků a samozřejmě trenéra děkuji všem
sadským karatistům za sportovní
výkony a skvělou reprezentaci a zároveň jim jménem všech přeji pevné
zdraví, pevnou vůli, rychlé údery
a vysoké kopy i v dalším roce 2012.
Jan Procházka

Chvilky štěstí a spokojenosti
Mnohdy si říkáme, že kdyby
se stalo to, či ono, byli bychom
skutečně spokojení a šťastní. A pak
najednou přijde okamžik, který nás
přesvědčí, jak jsme se mýlili. Že nás
u srdce může zahřát úplně obyčejná
věc, nečekaná událost či setkání.
A tak i já s léty poznávám, že
nad všechny dary světa je optimismus mojí skvělé druhé maminky, že
je krásné mít přátele, kteří nezklamou, že pohladit po duši může neuvěřitelná bojovnost zdecimovaného
týmu, který je schopen zvládnout
těžké utkání jen v šesti a ne zcela
zdravých hráčkách, protože ta bojovnost a um je to, co jsme společně
v uplynulých sezonách objevovali.
Spokojenost umím nalézt i ve společných setkáních s rodiči, kteří
obětovali svůj vlastní volný čas,
podporují holky na tréninku a spolu

se mnou fandí a prožívají všechny
zápasy. Pak vstanou a umí jim poděkovat, že jsou takové, jaké jsou
a bojují pro sebe, pro ně i celý tým.
Okamžiky štěstí mají různou
podobu, je třeba je hledat kolem
sebe právě v této době, kdy slýcháme stále dokola, jak na nás
útočí krize, co špatného máme
před sebou. Možná právě teď, kdy
budeme bilancovat, bychom se
měli ohlédnout zpět a místo průšvihů najít to krásné, co nás letos
potkalo. Já měla v obtížném roce
štěstí na setkání s úžasnými lidmi,
výborné basketbalové výsledky,
chvíle pohody i nadějí. Teď si také
naplno užívám nadšení a elánu
těch nejmenších, které každý týden
pokoušejí své štěstí s míčem, osvojují si první dovednosti i pravidla
hry. To, jak se dívají na svoje starší

spoluhráčky, chodí jim i s rodiči
fandit, na mě působí jako několikrát opakovaný krásný film.
Přeji vám, milé babičky, dědečkové, mamin k y, tatín kové
i všichni ostatní, kteří žijete již
mnoho let spolu se mnou tuhle
vosí pohádku, ještě
mnoho krásných společných chvil,
spoustu
v z p om í nek
na úžasné
chvíle radosti a do jetí. A vám,
kteří máte
své dcer y
a vnučky
v n a ší př í-

pravce, přeji tolik emocí, jako
jsme zažili my všichni. Abyste
byli na své „holky“ pyšní tak, jako
jsem já na všechny starší Vosy,
Vosičky i Vosinky.
Krásné Vánoce vám všem.
Blanka Žánová
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