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V dnešním čísle najdete:
Pozdrav z Hradištka
str. 3
Program KIC
str. 5
2. procházka po hospodách str. 6

Město se bude
prezentovat
v Poděbradech

Smlouvy s obcí Radim o uložení
odpadu na skládku schválila rada
17. prosince. Za tunu uloženého
odpadu bude město Sadská platit
850 korun a náklady na dopravu
velkoobjemových kontejnerů.
Prezentaci Sadské v rámci nového
poděbradského městského informačního systému zajistí za 39 tisíc Kč na
3 roky plzeňská ﬁrma Daruma.
Rada tento den také souhlasila se
smlouvou na druhou etapu opravy
komunikace v ulici Karla Viky,
kterou za 315 tisíc korun bez DPH
zajistí ﬁrma Jaroslava Sedláčka
z Vinařic u Týnce nad Labem, a odkupem 40 panelů, které jsou nyní položeny na této komunikaci, za cenu
800 korun za kus. Město je využije
na stavbu chodníku v téže ulici.
Na prvním letošním zasedání
7. ledna schválili radní účetní
odpisový plán základní školy na
letošní rok ve výši 350 tisíc korun
a účetní odpisový plán mateřské
školy ve výši 119 tisíc korun. -qk-

Po dvou letech přikryla Sadskou sněhová pokrývka. Takto vypadá zima u kaple Panny Marie Bolestné.

Jubilejní novoroční ohňostroj

Nádherné pyrotechnické efekty,
kulové pumy, vějíře světel nebo
osvětlený vchod do radnice s novým hořícím letopočtem – to byla
podívaná, která se otevřela pro
všechny občany zhruba půlhodinu
po silvestrovské půlnoci. Zdá se to
neuvěřitelné, ale sadští občané vítali
nový rok ohňostrojem již po desáté!
Několik stovek diváků sledovalo

se zatajeným dechem téměř deset
minut trvající představení, které
nemělo chybu.
Když v roce 1999 rada města
rozhodla o pořádání prvního ohňostroje, netušili jsme, že se stane
neodmyslitelnou součástí silvestrovských oslav v Sadské. Letošní
ohňostroj stál 20 tisíc korun a mohl
se uskutečnit především díky sponzorům, kteří přispívají na nákup
pyrotechnického materiálu. O zruč-

nosti a ochotě Vladimíra Dvořáka
jsem se zmínila již v prosincovém
čísle Sadských novin.

Sponzoři novoročního
ohňostroje
Parker – Hanniﬁn ze Sadské
(daroval 5000,- Kč), Papírnictví Ing. Eva Krátká, Ladislav Koutský,
Jiří Počarovský a Martin Tuháček
z Prahy 7.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Sadští hasiči rozšíří
své působení

Junák Sadská uspořádal pro své starší členy silvestrovské setkání plné
her, soutěží a scének. Součástí programu se stala také účast na městském
novoročním ohňostroji.

V řadě již devátému rozpočtovému opatření roku 2008 se věnovali
zastupitelé města 17. prosince. Do
rozpočtových příjmů kromě jiného
nově zahrnuli splátku za prodej
plynovodu ve výši 1694 tisíce korun. Tuto částku ve výdajích rozdělili na venkovní terénní úpravy
u základní školy ve výši 461 tisíc
korun, dostavbu základní školy
(887 tisíc), bezpečnost silničního
provozu (145 tisíc) a po jednom

stu tisíc na svoz tříděného odpadu
a na podporu individuální bytové
výstavby - Fond rozvoje bydlení.
Dále zastupitelstvo schválilo
smlouvu o sdružení finančních
prostředků s obcemi Milčice
a Třebestovice, na základě které
sadští dobrovolní hasiči rozšíří
svoji působnost při požární ochraně o tyto obce, které za službu
uhradí městu po 25 tisících korun
ročně.
-qk-
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O první Společenský ples města byl zájem

První společenský ples města
Sadská je za námi a já bych si k němu s chutí přidala ještě dva další
přívlastky: vydařený a krásný. Kdo
se plesu zúčastnil a bavil se s námi
do 4 hodin do rána, jistě mi dá za
pravdu.
Když jsem 2. ledna roznášela
letáčky s pozvánkou na ples po
Sadské, měla jsem obavy, že tak
malý odstup od vánočního shonu
a silvestrovského veselí věci uškodí.
Nehledě na to, že dovolené a svátky
zdržely veškeré přípravy. Ovšem
první den předprodeje stačil, aby
byly moje obavy naprosto rozptýleny. Hned v pondělí 5. ledna jsme
totiž prodali šedesát lístků a během
týdne bylo najednou sto dvacet vstupenek pryč! A to nás naplnilo velkou
důvěrou, že to není marné úsilí, že je
o ples zájem, že lidé chtějí opravdu
přijít a dobře se bavit.
A byla to pravda. V sobotu
17. ledna nás bylo v sokolovně dvě
stě. A nejen to. Všichni se skvěle bavili a bylo vidět, že si ples užívají.
Nebudu zatěžovat popisováním
toho, jak samotný ples vznikal a jak
jsme s kbelíky a hadry pobíhali po
sokolovně a stěhovali stoly a židle,
protože kdo organizoval jakoukoliv
kulturní akci ve sportovních prostorách, tak je mu to jasné. Chtěla bych
spíše děkovat lidem, bez kterých by
ples města nevznikl, nebo vznikal
jen těžko. Děkuji paní starostce Cecilii Pajkrtové za podporu a hlavně
za důvěru. Pro uspořádání plesu

se nadchla a nepochybovala, že
dopadne skvěle. Anička Kracíková
s Hankou Pánkovou se s námi podělily o své cenné rady a zkušenosti,
ke všemu přidaly pár milých slov
útěchy, což nám velmi pomohlo
a jim za to patří velký dík.
Při počtu čtyř zaměstnanců
kulturního a informačního centra
se příprava plesu nedá zvládnout.
Potřebovali jsme spoustu lidí nejen
na přípravu plesu, ale i k organizaci. V tom nezklamali divadelníci.
Do příprav se Sylva Triantaﬁllou,
Jaroslava Kynclová, Jitka Vyleťalová a Míla Králová pustily jako
draci, na plese pak dámy vybíraly
vstupné, staraly se o kulturní program a zajišťovaly pořadatelskou
službu, aby po plese v neděli ráno
opět nastoupily s kbelíky a hadry.
S úklidem jim hodně pomohla
Lenka Piskáčková. Velký dík patří
ještě Zdence Pfeiferové, která na
plese obětavě obstarávala šatnu
až do čtyř hodin ráno, Boženě
Zvoníčkové za pomoc při úklidu,
Richardu Závodnému za pomoc
při výzdobě, Milanu Dudkovi
a Jaroslavu Klárovi za stěhování
stolů a židlí.
Účastníci si možná vzpomenou na krásné papírové vločky
rozvěšené po celé sokolovně. Tak
si představte, že je úplně všechny
navlékly na provázky a dlouhým
bidlem za háčky po stropě rozvěsily
Terezka Žánová a Terezka Jelínková, které se v sobotu ráno nadšeně

Mráz i pro radost

Současné počasí nedělá starosti jen silničářům a majitelům domů. Mráz
také přinesl radost do Základní školy Sadská, kde žáci 8. tříd spolu s učitelem Davidem Bartákem připravili pro ostatní žáky ledovou plochu přímo
ve dvoře školy. Děti tak v hodinách tělesné výchovy mohou zkusit i sport,
který je pro ně vzhledem ke vzdálenosti zimních stadionů nedostupný.
Radost mají i rodiče těch nejmenších, pro které se školní dvůr otevírá
denně od 17.00 do 19.00 hodin. Mohou tedy v klidu zkoušet první krůčky
na bruslích. Večerní bruslení je atrakce pro sadské občany zcela neznámá
a na rozdíl od bruslení na jezeře naprosto bezpečná.
Blanka Žánová (Foto poskytla ZŠ)

přihnaly do sokolovny, že nám
jdou pomoci. Dívky jsou zároveň
členkami skupiny El dance Lucky
Šebestové. Skupinku jste na plese
rovněž mohli vidět a také jim patří
veliké poděkování.
Zdeněk Piskáček je profík, o tom
není pochyb, ples uváděl skvěle
a ke všemu se ochotně, zodpovědně
a aktivně podílel na scénáři. I jemu
patří dík.
Nesmím zapomenout na kapelu Pohoda, která hrála bezvadně
a dokázala spolu s dobrou náladou
účastníků vytvořit úžasnou a veselou atmosféru, přesně takovou, jaká
má na každém plese být. Vzhledem
k tomu, že skupina Pohoda pro nás
hrála za symbolickou cenu, zařadila
se mezi sponzory plesu. Děkuje-

me také sponzorům tomboly za
chvíle napětí při losování a radost
z malých i velkých výher. Jsou to:
Laubr sport Nehvizdy, HARON
reprostudio, CK Livia, CK Readytour, Vinotéka Bodega, hotel
Modrá hvězda, květinářství - pí
Helena Husáková, Modeláž nehtů
- pí Martina Husáková, Glassform
- Petr Hořák, nábytek Rodinná
pohoda, obchodní dům Zlatý slon,
knihkupectví Nymburk, Čajenka
kávenka Sadská, Smíšené zboží
Snopkovi, Teta drogerie Koutský,
Dudinger, s.r.o., Agri seaten a ateliér Kuba Kersko.
Děkujeme vám všem. Bylo nám
potěšením a těšíme se za rok, na
druhý společenský ples města Sadská!
Zdenka Hamerová

V Sadské se bude
sportovat i relaxovat
Sadská - Nejprve se zapotit se squashovou raketou v ruce nebo si protáhnout tělo na bowlingové dráze, a pak se odreagovat ve vířivce či v sauně
- právě tuhle možnost budou mít již brzy občané města Sadská. V polovině
února 2009 zde bude slavnostně otevřeno sportovní a relaxační centrum.
Nově vybudované variabilní sportoviště nabídne pod jednou střechou tři
dráhy pro hraní bowlingu, tři squashové kurty s možností jednoduché úpravy velikosti jednotlivých sekcí a příležitostí zahrát si squashovou čtyřhru,
ale třeba i fotbálek nebo stolní tenis. Tato jednoduchá proměna přijde rovněž
vhod zájemcům o cvičení aerobiku, pilates apod. Relaxaci umožní sauna
s vířivkou, samozřejmou součástí centra je i dětský koutek, což ocení rodiny
s malými dětmi. Nekuřácká restaurace kromě nabídky teplých a studených
jídel a dobrého pití umožní sledovat i aktuální sportovní přenosy.
„Chtěli jsme sadským nabídnout místo pro sportovní vyžití s možností klidného posezení po sportu v příjemném prostředí nekuřáckém
restaurace,“ popisuje svou motivaci Milan Barták,
jeden z majitelů
centra. „V Sadské
doposud podobné
zařízení chybělo,
a tak museli sportu i relaxace chtiví
spoluobčané dojíždět do méně či více
vzdálených lokalit.
My se však můžeme pochlubit snahou o koncentraci všech těchto aktivit
pod jednu střechu“, říká druhý z majitelů Zdeněk Barták.
Centrum Bowling Squash Sadská nabídne budoucím zájemcům i zázemí
pro podnikové a soukromé akce, rodinná setkání ve sportovním duchu,
v plánu jsou i různé sportovní turnaje. „Do budoucna přemýšlíme i o rozšíření centra o další aktivity a venkovní sportoviště. Velmi nám záleží na
spokojenosti našich budoucích klientů, chceme, aby k nám návštěvníci
přicházeli s chutí pro sebe něco udělat a ještě raději aby se s dobrým pocitem opět vraceli. Pro splnění tohoto cíle uděláme spolu s týmem našich
spolupracovníků maximum“, říkají bratři Bartákovi.
Centrum otevírá v době na začátku roku, kdy jsou u každého z nás ještě
čerstvá novoroční předsevzetí pro sebe něco udělat. S výhledem na odměnu
v podobě posezení v sauně s vířivkou či nad drinkem v nekuřácké restauraci
se budeme těšit na vaši návštěvu.
Milan a Zdeněk Bartákovi, Bowling Squash Sadská
(placená inzerce)
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Poděkování
V pátek 9. ledna nám z komína létalo několik nepříjemných lišáků a nás popadl strach
o ztrátu naší střechy – přinejmenším.
Rádi bychom za celou naši tříčlennou
rodinu poděkovali Sadským dobrovolným
hasičům za bleskový zásah, a hlavně za psychickou podporu a profesionální pomoc.
Rodina Kracíkových
***
Městská policie děkuje Karlu Svobodovi,
rodině Černých a rodině Holubových z Hu-

Myslíte si, že život seniorů v malé vesnici nedaleko Sadské je šedivý
a nudný? Tak to tedy rozhodně ne,
zejména pro seniorky v Klubu důchodců Hradištko. Nahlédněme do
jejich činnosti v minulém roce 2008
a přesvědčíme se na konkrétních
akcích, jak takový život může být
bohatý a plný zajímavostí.
Začátkem roku už tradičně připravujeme bál - tentokrát byl už 16., a to
Motýlkový. V minulosti jsme měly
třeba Hvězdičkový, Cibulový nebo
Krajkový, nyní už jsou v plném proudu přípravy na letošní Balonkový.
Složíme uvítací písničku, napečeme
cukroví, zajistíme i tombolu. A hned
druhý den pořádáme maškarní bál
pro děti. Veselé jsou vždycky oba.
Vše zhodnotíme na společné
večeři, kde ale už chystáme další
akce. V únoru slavíme masopust
s nezbytným smažením koblih
a Valentýna. Společně jsme stihly
i ﬁlm Vratné láhve.
V březnu každoročně vítáme
jaro s hradištskou školou a vynášíme k Labi Moranu. Všichni se
na to i nastrojíme a je zase veselo.
Se školou jsme byly i na krásném
výletě k Nelahozevsi, svezly jsme
se na parníku i v kočárech, poseděly
u táboráku.
Jaro bylo velmi bohaté na události. Pálily jsme čarodějnice, vyslechly (i s promítáním) zajímavé
přednášky egyptologa Ladislava

sínku za pytle s krmením pro psy. Díky těmto
dárcům měli naši pejskové opravdu štědré
Vánoce!
Tři pytle krmení, za které rovněž děkujeme, darovali také majitel, zaměstnanci
a štamgasti hotelu Modrá hvězda.
-mp***
Děkujeme Zahradnictví Husák za krásný
vánoční stromek do naší klubovny na Husínku.
Sadští junáci

Mateřská škola zve všechny rodiče
a přátele školy na

• ZIMNÍ BESÍDKU

Uskuteční se ve čtvrtek 29. ledna v kině
od 16.00 hodin.

• TRADIČNÍ MAŠKARNÍ
BÁL PRO DĚTI

Konat se bude v Sokolovně v sobotu 21. února
od 14.00 hodin.
Pro všechny jsou připravené soutěže, odměny,
tanec a občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Bareše, ochutnaly egyptské masové
kuličky s omáčkou. Také nás zaujala
přednáška o životě na Ukrajině
a v Libanonu. Se školními dětmi
jsme oslavily Velikonoce.

jala hudba. Zajely jsme si linkovým
autobusem do Českého Brodu na
prohlídku města i jeho podzemních
chodeb, absolvovaly větší výlet na
Kopidlenský kvítek, kde se nám moc

Krásným zážitkem je pro nás
vždycky návštěva Lesního ateliéru
u Kubů, loni jsme si tam také připomněly 10. Hrabalovo Kersko.
Moc se těšíme na školní akademii
místní školy, do programu se dokonce i aktivně zapojujeme zpíváním.
Červen vrcholí táborákem, o prázdninách se nescházíme pravidelně, to
k nám jezdí vnoučata a pravnoučata.
I tak se občas vidíme, třeba na koncertě heligonkářů v Poděbradech.
Intenzivní činnost vypukne zase
s podzimem. Začínáme společnou
večeří a pokračujeme výlety. Loni
jsme byly na Vyžlovce, kde nás zau-

líbila dekorativní vazba od studentů
i skleníky, a do Jičína. Rády jezdíme do Hořovic, máme tam dobré
přátele. Stejně tak do Milovic do
ústavu sociální péče, s nímž jsme si
připomněly jeho 10. výročí. Radost
si děláme výlety do Přerova na folklorní témata (nevěsty, svatebčané...).
V Nymburce pod hradbami nám bylo
dobře na Polabské voničce. Pěkné
odpoledne jsme strávily v našem
klubu s pracovnicemi Pečovatelské
služby Nymburk.
Na další společné večeři jsme zase
plánovaly, hlavně Mikuláše s nadílkou pro hradištské školáky a vánoční

Pozdrav z Hradištka

koncert v klubu. Nádherná byla školní
akademie a zpívání u kapličky na
Štědrý den. Obdivujeme paní učitelky
i děti, které tam každoročně vystupují.
Tradičně si v klubu prožijeme poetické Vánoce i veselý silvestr.
Občas zajedeme i do divadla
nebo na taneční odpoledne. Pořád
se něco děje. Slavíme kulatiny a půlkulatiny svých členek. S výjimkou
prázdnin se scházíme každé pondělí,
a to už 28 let. Svá setkání vždycky
zahajujeme cvičením a nevynecháváme zpívání.
Na závěr jedno přirovnání.
Máme pestrý život. A takový nám
připadá i život lidí v Sadské, o němž
se dočítáme ve vašich novinách.
Přejeme vám a vašim čtenářům, ať
se vám ve zdraví daří dál vydávat
tak zajímavé noviny.
Za všechny členky Klubu důchodců Hradištko vás zdraví
Štěpánka Zavadilová
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Úryvky z úvah žáků devátého ročníku sadské základní školy

M

JAK SE VIDÍ VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI

é jméno je Nguyen Bao Ngoc.
Když se takto představím,
zůstává dotyčný chvilku stát jako
opařený. Někdy se nuceně zasměje
nebo se s úsměvem ptá, jak mi má
říkat. Říkejte mi Iveta…
Jsem Vietnamka, ale narodila
jsem se v České republice, zemi,
kde již od dětství trávím zázračné
chvilky. Jsem malého vzrůstu, černých vlasů, našikmených očí, žluté
kůže - typický asijský vzhled. A kdo
vlastně jsem? Každý člověk si musí
jednou na tuto otázku odpovědět.
A každý si na ni odpovídá jinak.
Moje odpověď - moje myšlení.
Na jednu stranu jsem introvert
po mámě a na druhou ﬂegmatik - to
mám z tátovy strany, i když on na to
nevypadá. No a z vlastní vůle jsem
hlavně optimista. Hezká kombinace,
že? Flegmatik? Jak v čem. Hlavně
v důležitých věcech, jako je škola,
povinnosti… Jsem ﬂegmatická vůči
lidem, kteří se do mě „strefují“.
A v téhle věci jsem taky sebeironik.
Spíš se ještě přidám a zkritizuju
sama sebe. Někdy mě ovšem popadne melancholická nálada. Občas
jsem líná a nechce se mi nic dělat,
pak mám zase období, kdy nevím,
co dřív, nicméně lenost převládá.
Když mám něco dokončit v určitém termínu, většinou to nechám na
poslední chvíli a pak jsem ve stresu,
že nic nestihám. Chtěla bych být
dochvilná a pohotová, ale moc se mi
to nedaří. Jsou ale věci, které o mně
vědí jen ti vyvolení…
Iveta

P

odívám-li se do zrcadla, vidím
úplně obyčejnou holku. Měřím
160 centimetrů a nejsem příliš
hubená. Zpoza brýlí na pihatém

Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na výstavu:
KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
Společná výstava kreseb,
obrazů a keramiky
Karla Franty a Miroslavy
Hany Němčíkové
Do 29. ledna
JOSEF SASKA
VŠEDNÍ LIDSKÉ PŘÍBĚHY
Autorská výstava obrazů
a graﬁky
Od 31. ledna do 29. března,
vernisáž 7. února ve 14.00 hod.
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
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nose se na svět dívají tmavě zelené, zvědavé oči. Dalším rysem mé
tváře je upovídaná a skoro stále se
usmívající pusa. Kolem obličeje
s problematickou pletí mi povlávají
hnědé, dlouhé, vlnité vlasy.
A jaká jsem?
Mám velice ráda zvířata. Doma
mám dva kocourky a pejska. Pokud
mi síly stačí, ochotně pomůžu ostatním, když to potřebují, a vždy se
snažím lidem co nejvíce vyhovět.
I když si to nerada přiznávám,
mám i špatné vlastnosti. Jsem
tvrdohlavá, urážlivá a ne vždy
dostatečně ocením to, co pro mě
ostatní dělají.
Volného času mám málo, protože
se věnuji mnoha koníčkům, mezi
které patří zpívání, hra na klavír,
čtení a tvorba interaktivních map.
O víkendech se učím vařit.
V současné době řeším ve svém
životě asi nejdůležitější otázku: Čím
budu a jak se na to připravím?
Lucie

M

imo to, že se pilně a pečlivě učím, věnuji se závodně
školnímu basketbalovému týmu.
Tomuto sportu se věnuji šest let, od
třetí třídy. Vkládám do něj veškerou
svou energii a sílu. Dala jsem mu
své srdce, protože basketbal je můj
život. Miluji tu hru, přináší mi radost
i smutek. Mezi mé zájmy patří ale
i jiné sporty, například atletika, cyklistika, kolektivní hry s míčem, tenis
a jiné pinkání, vodní a zimní sporty.
Ve volném čase poslouchám hudbu,
ráda jezdím na bruslích a občas, když
mi zbude čas, přečtu časopis.
A co do budoucna? Po základce
mě čeká výběr nové školy, kde strá-

vím další čtyři roky svého života.
Ale kam půjdu? Kde se budu učit
a poznávat nové lidi a nové věci?
Co mě čeká?...
Nikola

J

ako mladší jsem hrála basketbal,
ovšem žádná sláva to nebyla.
A později jsem musela po operaci
nohy se sportem skončit. Teď ve
škole chodím na keramický kroužek,
kde mě to velice baví, ráda vytvářím
a hlavně vymýšlím nové věci. Se
školou navštěvuji jako členka Klubu
mladých diváků různá divadelní
představení a muzikály. Po vyučování
si navíc procvičuji angličtinu, chci
se v ní zlepšit, protože mě jazyky
zajímají. Ráda poslouchám hudbu,
nejraději zahraniční pop, a večer pak
zhlédnu nějaký pěkný ﬁlm, nejlépe
romantický nebo komedii, ale nepohrdnu ani akčním a lákají mě i horory,
ale zatím nemám odvahu je sledovat,
protože jsem velký „strašpytlík“.
Ráda pomůžu ostatním, když se
na mě obrátí o pomoc. Nesnáším
skákání do řeči, neupřímnost, závist
a faleš. Jsem trošku výbušnější povahy, dokážu prosadit svůj názor, ale
i uznat názor druhého, i když mi to
dělá problémy a jsem raději, když je
po mém. Nedělá mi naopak problém
se ozvat a říct člověku do očí, co si
myslím. Jsem dost ctižádostivá, nejraději bych byla ve všem nejlepší,
ale uznávám, že to není možné.
Tereza

V

idím svá poměrná široká ramena a dlouhý štíhlý krk - úplná
žirafa. Hraji basketbal, a proto se
mi hodí mé dlouhé ruce. Nohy mám
dlouhé a štíhlé jako pštros. Kéž bych
uměl běhat tak rychle jako on!

Jsem mu občas podobný i svou
povahou, protože bych někdy nejradši schoval hlavu do písku, například ve škole, když se má psát
test, o kterém jsem nevěděl, nebo
mě někdo vyvolá ke zkoušení, když
jsem se zrovna neučil. Protože jsem
nervózní, dokážu udělat i chyby,
které bych za normálních okolností
neudělal.
Pepa

L

idé si mě pamatují jako „ťunťu“.
Tím myslím člověka neprůbojného, bojácného a bez schopnosti
obhájit svůj názor. Ale to je už pryč.
Hodně jsem se změnila díky sportu.
Hraju basketbal a poznala jsem tak
spoustu lidí a sílu kolektivu. Co
si člověk ve sportu nevybojuje, to
nemá. A v životě je to totéž. Časem
se ze mě stal průrazný tvor s vlastním
názorem. Mám spoustu kamarádů,
kteří mi věří a myslí si, že jsem pravdomluvná, upřímná, poctivá. Nechci
je zklamat.
Veronika

M

yslím si, že jsem přátelská,
veselá, někdy až ztřeštěná,
jsem schopná věšet se na tyč hlavou
dolů, jen abych pobavila okolí, ale
někdy i mě přepadne špatná nálada
a umím být i protivná.
K pocitům ostatních se snažím
být chápavá. Musím nerada uznat, že
jsem i trochu líná, hlavně pokud se
jedná o domácí práce nebo úkoly do
školy. Zadané práce plním většinou
na poslední chvíli. Mezi mé špatné
vlastnosti patří i nespolehlivost. Jednou
jsem kamarádce slíbila, že jí zavolám,
a trvalo mi půl roku, než jsem slib splnila. Ani nerozhodnost není příjemná
vlastnost. Teď se například musím
rozhodnout…
Anička

Únorový „mišmaš“ v rodinném centru ŽIVOT JE HRA
čtvrtek 5. února, 9.30 - 11.00 hod
v rodinném centru
Tulení tulení
Máte malé miminko a tak trochu nevíte,
co si s ním počít? Chcete se seznámit s jinými
maminkami, podělit se o své zkušenosti
z prvních měsíců života vašeho děťátka?
Chcete se o svém maličkém něco dozvědět?
Přijďte mezi nás. Seznámíte se s relaxačními
masážemi určenými pro kojence a batolata,
dozvíte se, co je to tzv. „Něžná náruč“, zkusíte si základy znakování s batolaty, to vše
pod vedením speciální pedagožky magistry
Růženky Bucharové.
Cena: 100,- Kč/90 min. Pozor! Na
akci je třeba přihlásit se dopředu, a to
nejpozději do 2. 2. (napište nám nebo
zavolejte). Akce se uskuteční při minimálním počtu 5 přihlášených maminek.
sobota 7. února, 13.00 - 17.00 hod
v rodinném centru
Valentýnské vyrábění
Potěšte své blízké, darujte jim vlastnoručně vyrobený dáreček z lásky ke svátku

sv. Valentýna nebo prostě jen tak. Kurz pro
šikovné ručičky je určen dospělým s dětmi
(ideálně od 5 let) nebo dospělým. Vyrobíte
si valentýnský obrázek se srdíčkem (techniky: mozaika, krakelování, decoupage) a ve
volném čase malované kamínky ve tvaru
srdce (modelování, decoupage).
Cena: 250,- Kč/dospělý; 200,- Kč/dítě
(v ceně vstup, 1× obrázek včetně jakéhokoliv použitého materiálu, 5 ks srdíček
včetně veškerého materiálu). Hlaste se
včas kvůli zajištění dostatečného množství
materiálu.

neděle 22. února od 15.00 hod.
ve velkém sále OÚ Radim
Maškarní bál
Oprašte kostýmy, popadněte rodiče,
prarodiče nebo kamarády a přijďte si zařádit. Mimo bohatého programu vás během
maškarního čeká vystoupení všech dětí
kurzů Život je hra v Radimi. Přijďte podpořit
své kamarády a kamarádky, přijďte se
podívat, co všechno jsme se učili.
Vstupné: dobrovolné.

sobota 28. února od 13.00 hod
v rodinném centru
Relaxační nebo
anticelulitidová masáž
Po dlouhé době tu máme pro vás
opět šikovné ruce Lenky Dikunové.
Přijďte se uvolnit a zklidnit, nabrat
nové síly, prostě si udělat v zimním
období dobře. Využijte úžasné relaxační
masáže, na přání doplněné o metody
tradiční čínské medicíny - baňkování
či kvaša, nebo zkuste anticelulitidovou
masáž s ozónovým zábalem. To vše
navíc za cenu exklusivně pro přátele
Život je hra! Cena: 150,- Kč/30 min nebo
300,- Kč/60 min.
Přihlaste se včas, Lenička stihne namasírovat pouze 5 - 10 lidí (dle trvání jednotlivých masáží). Více informací k masážím
najdete zde: http://sweb.cz/lenkamasaz/
Anička Kracíková 605 278 909
& Hanka Pánková 724 166 664
www.zivotjehra.com
info@zivotjehra.com

Druhé pololetí školního
roku 2008/2009
v rodinném centru
Již nyní máme pro vás nabídku pravidelných kurzů a kroužků
na nové pololetí školního roku 2008/2009. Pokud jste již našimi
klienty a chcete v započatých kroužcích pokračovat, stačí tento
fakt sdělit vašim lektorům.
Pokud se teprve chystáte přidat do naší rodiny, neváhejte.
Právě nyní je ideální příležitost. Přehled všech plánovaných
kurzů, ceník, rozvrh hodin i přihlášky najdete na našich webových
stránkách a nástěnkách.

A jaké novinky a změny nové pololetí přinese?

Kurzy Lucky Sukové - Hry při pohybu a při tanci, Lidový
soubor Máček a Tanec, tanec - přebírá Růženka Bucharová.
Lucka čeká miminko a my jí všichni přejeme hodně zdravíčka
a těšíme se na nový přírůstek „životjehrácké“ rodiny. Přesto ale
bude nadále pomáhat Růžence s přípravami na každičkou hodinu
a bude tvůrcem choreograﬁí na plánovaná vystoupení.
Nového lektora či lektorku dostane také Dramaťák, ale uděláme vše proto, aby pokračoval.
Novinkou pro toto pololetí jsou jen Břišní tance, které již běží,
a to formou tříměsíčních kurzů. Máte-li zájem, máme poslední
3 volná místa! Gyro metodu Jarušky Novotné nahradí klasické
Pilates.
Mimo tyto změny jsou pro vás samozřejmě otevřené angličtiny pro každý věk i úrovně znalostí, pohybové i kombinované
(pohyb - výtvarná - dramatická činnost) kroužky pro děti od
čerstvě narozených až po školou povinné, různorodá cvičení
pro dospělé atd.
Sledujte naše stránky, nástěnky, nebo nás kontaktujte pro
jakékoliv doplňující informace.
POZOR! V týdnu od 2. do 6. února 2009 vás
srdečně zveme v časech dle aktuálního rozvrhu na

UKÁZKOVÉ HODINY VŠECH PRAVIDELNÝCH
KURZŮ ZDARMA.
Anička Kracíková 605 278 909
Hanka Pánková 724 166 664
info@zivotjehra.com
www.zivotjehra.com

Fantazie a mládí

Většina dětí má velkou fantazii, ale pak má problém své
příběhy napsat, aby se dobře
četly. Adélce Motlové to jde.
A ráda ke svým povídkám kreslí
obrázky. Odmalička ráda čte,
má tedy základ, který jí pomáhá
v zajímavém stylu psaní.
Mimo psaní se věnuje zvířátkům, které má ona i bráška doma,
chodí na keramiku a hraje hry na
počítači. Ve škole ji baví dějepis
a fyzika a z hudby má nejraději
Vanesu Mae a její hru na housle.
U dědečka má spoustu zvířátek
od králíků, přes morčata, andulky, kanáry, rybičky, křepelky až
po malé ptáčky - zebřičky. Jako
většina dětí hraje ráda spole-
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čenské hry a v knihovně vyniká
v šachách.
Z mého pohledu šikovná holčička, které můžeme popřát do života
hodně dalšího tvůrčího úsilí, třeba
z ní bude jednou spisovatelka, která
bude svým čtenářům přinášet radost
ze čtení. Přečtěte si jeden Adélčin
příběh.
Božena Poláková,
městská knihovna

***
Bylo jaro. Kanáří manželé
zatím neměli mláďata. Toto budou jejich první. Žijí ve voliéře.
Když nastal čas, snesla kanárčice
tři vajíčka. A pak je zahřívala
a zahřívala a zahřívala… Asi po
14 dnech se z vajíček vylíhla

Program KIC
KINO

neděle 25. ledna od 15.00 hod.
LETOPISY NARNIE - V pokračování Lewisovských adaptací se
Lucinka a její sourozenci vracejí do tajemné říše Narnie, která potřebuje pomoc. Zatímco však v jejich světě uběhl pouhý rok, v Narnii
uplynula celá staletí a současnost je neutěšená. Dobrodružný rodinný
ﬁlm, český dabing.
neděle 1. března od 15.00 hod.
MADAGASKAR II - Animovaná komedie pro děti o zvířátkách,
která se rozhodnou vrátit se z New Yorku do svých rodných stád.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové kopie
žádáme s českým dabingem.

PRO DĚTI

neděle 8. února od 15.00 hod.
HRÁTKY S ČERTEM - Kdo by neznal příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, mazaných i hloupých čertů, vdavekchtivých dívek
Dišperandy a Káči, loupežníka Sarky Farky, otce Školastika a hodného
anděla? Hezké písničky, které celé představení doprovázejí, jistě podpoří krásný zážitek z pohádkového příběhu. Divadelní pohádku Jana
Drdy pro děti i dospělé sehraje v kině DS Jiřík Poděbrady.

DIVADLO

sobota 21. února od 17.00 hod.
DÍVČÍ VÁLKA - Divadelní komedii - příběh Starých pověstí
českých od A. Jiráska upravený F. R. Čechem - uvedeme v kině. Hraje
DS Hálek Nymburk.

ZÁBAVA

sobota 31. ledna od 17.00 hod.
BYLO NÁS DVA - KOMICKÁ LÉTA V OFSAJDU - Přátelské
setkání herců, zpěváků, muzikantů, osvětlovačů a kulisáků plné humoru a dobré nálady… Pořad o divadle a o vzpomínání, v němž mimo
jiné účinkuje a zpívá Richard Tesařík, herec a zpěvák, frontman kapely
Yo Yo Band, se koná v kině. Během pořadu se bude konat Sbírka pro
Světlušku, nadaci Českého rozhlasu Praha. Předprodej vstupenek
v kulturním a informačním centru nebo rezervace na telefonním čísle
603 891 304. Vstupné 60,- Kč, důchodci 40,- Kč.
neděle 15. února od 16.00 hod.
DISCO ELEANOR KARNEVAL - Období karnevalů, maškarních, rejů masek a masopustů je opět tady. I letos vás zveme na odpoledne plné tance, her a dovádění, tentokrát ve spolupráci s Disco Eleanor
(www.disco-eleanor.cz) těšíme se na vás v nově upraveném prostoru
diskotéky v prvním patře nad restaurací Husarka. Vstupné dobrovolné.
mláďata. Potom krmení, krmení,
krmení a zase krmení. Za nějaký
čas jim už narostla peříčka. A tu
se zjistilo, že jedno mládě je oranžové! Co na tom! To je normální,
říkáte si. Ale všichni příbuzní byli
žlutí. Mláďata dostala jména Kiki,
Xénie a oranžovému kanárkovi
začali říkat Larry. Ještě neuměli
létat. Ostatní si mysleli, že je
Larry prokletý a všem to říkali.
Až nakonec i jeho matka tomu
uvěřila a rozhodla se ho vyhodit
z hnízda. Což je jistá smrt. Už,
už k němu letěla, už do něj strkala… A najednou si Larryho táta
vzpomněl a hned se rozkřičel: Počkejte! Vzpomněl jsem si. Vždyť
můj bratr má snachu a ta má neteř
a ta má sestru a ta má nevlastního
strýce, ten má synovce a ten má
nevlastního otce a ten má sestru

a ta má manžela a ten má tchýni
a ta je oranžová. Tak ho nevystrčili, byl jejich. Adélka Motlová

Adélka Motlová (vlevo) s Amálkou
Hamerovou v městské knihovně
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Sadské noviny

Bejvávalo, bejvávalo...

Druhá procházka po sadských hospodách

Dnes se vydáme na další vycházku po sadských hostincích a začneme na konci Sadské v Pražské
ulici. Připomeneme vám jedenáct
hospůdek, většinou již zaniklých.
Začneme u barokní kaple Bolestné
Panny Marie, kde naproti ní stával
hostinec zvaný „U Kaple“. Byl postaven v roce 1882 k potřebám tehdejších místních lázní. Posledním
hostinským zde byl Kubín Alois.
Tento hostinec byl zbourán v roce
1982, kdy došlo k narovnání silnice
z Poděbrad na Prahu.
Po Pražské ulici směrem k náměstí dojdeme na rozcestí ulic Resslovy
a Pražské, kde stojí dům čp. 898,
v bývalém Eichelburku byl značen
čp.11/II. V poslední době tu bývala
prodejna potravin, předtím hostinec
„U Procházků“, v minulosti Kreibichova hospoda zvaná „Na Vinici“.
Hospoda měla malý sál. Hrávalo se
zde známé loutkové divadlo rodiny
Kopeckých. Přes silnici naproti, a to
málokdo ví, stávala hospoda zvaná
„Na Bídě“, která byla postavena
v roce 1850 a dostala čp. 142. Toto

V domě čp. 89 rodiny Černých v Kostelní ulici bývala hospoda U Černého orla.
pojmenování nebylo ale asi šťastné
a bylo změněno na hostinec „U Labutě“. Jedním z posledních majitelů
domu byli manželé Optaliusovi. Na
této trase Pražskou ulicí stály i dva
hostince s děvčaty.
Byl to hostinec v domě čp. 9/II
(dnes čp. 896) u Hančilů zvaný

Nařízení, jímž protektorátní úřady zakázaly zpívání písně Hoši od Zborova
Karla Hašlera.

„Hostinec u města Paříže“. Pozdějším majitelem v roce 1912 byl
František Zámečník, a v roce 1939
J. Kroulík.
V domě čp. 891 (předtím 24/II)
se prodávalo pivo v lahvích - říkalo
se „přes ulici“ - a dům měl název „U Melounů“. Ve dvoře za
II. světové války vznikla „Malírna
skla“, kterou vlastnila rodina Havlínkova.
Vedle tohoto domu na rohu byl
další hostinec v čp. 889 (1/II) zvaný
„U Zeleného věnce“, který nabízel
služby a potěšení hlavně pro muže
s dámskou obsluhou. Původně
-v roce 1770 - zde byla šenkovna.
Přes ulici na druhé straně na
Komenského náměstíčku v domě
čp. 94 (nyní byty bývalých zaměstnanců Infuzia Hořátev) stával hostinec zvaný „U Bažanta“. Hrávala
se zde i loutková představení na
Šauplace u p. Sandholce. Po jeho
zrušení na jeho místě zřídil nový
majitel domu Jaroslav Brych obchod s koloniálním zbožím.

Ve vedlejším domě se dosud
nachází fungující restaurace „Na
Schůdkách“ u Černých. Má velmi starý původ, až do 17. století.
Nejdříve se jmenovala „U Zeleného stromu“, později „V Novém
domě“. Točilo se zde budějovické
pivo, které přiváželi „košáři“ při
zpáteční cestě z Prahy, kde prodávali vyhlášené vykrmené sadské
husičky.
V Kostelní ulici čp. 89 stávala
hospoda „U Černého orla“, později
řeznictví p. Černého. Vedle byl
hostinec v čp. 90 se jménem „U Kamenné panny“, který stál uprostřed
tehdejšího tržiště. Tam bylo nejvíce
živo. Ulice Kostelní byla v 19. století hlavní ulicí v Sadské, kde v kopci
stávala hrázděná radnice, která
později v roce 1827 vyhořela. Po
obou stranách ulice stály obchůdky
kupců, nabízející potřebné zboží
těm, kteří projížděli a procházeli po
Pražské silnici, později zvané Státní.
O tržišti a povolených trzích v Sadské si ale více povíme jindy.
V hostincích se lidé scházeli
nejen pro pití a zábavu, ale i pro
kulturu, aby si zde zazpívali naše
krásné písničky. Za protektorátu ale
byly některé písně zakázané. Pro
přiblížení z této doby otiskujeme nařízení Okresního úřadu v Poděbradech z roku 1941 všem hostinským
a kapelníkům, kterým se zakazuje
hrát a zpívat píseň „Hoši od Zborova“. Ta tehdy působila jako hymna.
Bývala zpívána v hostincích, lidé při
ní stávali v pozoru.
Pivem nebo vínem připijeme
si, milí přátelé, na šťastný nový
rok 2009.
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová
Fotograﬁe poskytla Květa Pajkrtová a Marie Černá

V domě čp. 94 na Komenského náměstíčku býval hostinec U Bažanta.
V roce 1931 zde však byl již koloniál Jaroslava Brycha.
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23. ledna 2009

Hledáme pěstouny
Nabízí:
Jednodenní lyžování v Rakouských Alpách.

Termíny: 31. 1.; 14. 2.; 28. 2... další termíny na www
Cena: 1500,- Kč dospělí, 1200,- Kč děti 5 - 15 let
děti do 3 let doprava 500,- Kč
Cena zahrnuje dopravu i skipas (cestovní pojištění není v ceně)
Odjezdy z náměstí v Sadské vždy ve 2:30, příjezd okolo 23. hodiny.

Večerní lyžování na Hromovce - Špindlerův Mlýn

Pravidelně každé pondělí v 16 hodin z náměstí v Sadské, návrat do 23
hodin.
Cena: děti do 6 let 200,- Kč (skipas zdarma), děti do 12 let 370,- Kč,
junioři do 16 let 390,- Kč, dospělí 440,- Kč, senioři nad 65 let 390,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, skipas od 18 do 21 hodin.

Tropical Islands - největší vodní park v Evropě

Jednodenní zájezd do vodního světa v Německu. Termín 30.1. a 6. 3. 2009
Cena: 1.500,- Kč dospělí, 1.400,- Kč děti do 14 let
Cena zahrnuje dopravu a vstupné.
Více informací a další termíny na www.readytour.cz
Rezervace na tel.: 724 967 807 - p. Klokočník nebo v KIC v Sadské.
Readytrans, s.r.o. - cestovní kancelář, Nymburská 90, Zvěřínek 289 13

INZERCE
 Hledám pronájem - rodinný dům 2+1 nebo 1+1. Tel.:
728 992 689
 Firma 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.

Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to
potřebují. Není to ale úplně stejné
jako mít svoje děti. Pěstouni mají
ve společnosti výjimečnou a cennou
roli, protože poskytují domov a péči
opuštěným, ohroženým a potřebným dětem, které nemohou jít do
adopce. Děti v pěstounské péči
mohou být ve věkovém rozmezí od
miminka až do dospělosti. V péči
mohou být samy nebo se svými
sourozenci. Všechny ale potřebují
někoho, kdo by se o ně staral, kdo
dokáže pochopit, odkud přicházejí;
někoho, kdo tu je pro ně. Pěstouni
zaslouží úctu a potřebují podporu.
Kdo může být pěstounem?
Natama hledá lidi, kteří jsou
vřelí, laskaví a otevření a mají čas
i trpělivost a hlavně chuť starat
se o děti a mladé lidi. Pěstouny
se mohou stát jednotlivci, stejně
tak vítáme volně spolu žijící páry
i manželské dvojice. I když Natama
vítá zájemce z široké veřejnosti,
i pro pěstounskou péči jsou nějaká
omezení. Každý žadatel musí zároveň projít posouzením a procesem
přípravy u státu.
V Natamě dostanete víc
Být pěstounem dítěti je činnost
záslužná, hodnotná a velmi zábavná,
je to ale také kus práce. Natama se

vždy snaží poskytnout našim pěstounům podporu, kterou potřebují. Je
důležité, aby žadatelé měli k dispozici co nejvíce informací, které jim
pomohou rozhodnout se, zda je pro
ně pěstounství to pravé. Natama je
moderní organizace, která poskytuje
kvalitní nadstandardní služby žadatelům a náhradním rodinám. Natama je
nadstavbou státního systému.
Máte do toho chuť?
Pokud se domníváte, že pěstounství je přesně to, co vy a vaše rodina
hledáte, obraťte se telefonicky nebo
e-mailem do Institutu náhradní rodinné péče Natama pro kvaliﬁkovanou odbornou radu a spolupráci.
Zavoláním do Natamy vám
nevzniká žádný závazek, získáte
ale řadu důležitých informací. Velmi rádi vás v Natamě přivítají na
osobní schůzce. Odborný rodinný
konzultant vám věnuje individuální
pozornost. Tým Natamy tvoří velmi
zkušení pracovníci, proto si můžete
být jisti, že vám budou poskytnuty
individuální služby vysoké kvality.
NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická 9, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 733 307
www.natama.cz, info@natama.cz

JK Semice pořádá

II. HALOVÉ ZÁVODY SPŘEŽENÍ
V sobotu 31. ledna 2009
JEZDECKÁ HALA EQUUS KINSKI HRADIŠTKO
Velká kočárová show - jednospřeží - dvojspřeží - čtyřspřeží.
Občerstvení ve stylu klasické domácí zabijačky - ovar, jitrnice, guláš,
polévka, limo, pivo, čaj, „svařák“, pálenka.

Zajištěna účast nejlepších českých jezdců spřežení.

NÁBORY DO KURZU
JUNIORSKÉHO AEROBIKU
Nábory i samotné výukové hodiny aerobiku a pohybové výchovy se
budou konat v prostředí auly Základní školy (vstup novým vchodem)
v Sadské. Náborové hodiny jsou zdarma. Cvičební hodiny se pak budou
konat každé pondělí vždy od 17.40 do 18.40 hodin. Kurz bude trvat od
ledna do června. Upozorňuji, že zájemcům, kteří nastoupí do kurzu
v rámci pololetí později, nebude kráceno kurzovné.
Nábory juniorek od 6 do 14 let se konají v pondělí 26. ledna
a 2. února, vždy od 17.40 hodin
S sebou si prosím vezměte přezůvky a pití. Cvičenky budou rozděleny
podle pohybových schopností a věku do skupin. Budete poznávat aerobikové prvky a nacvičovat více či méně náročnou aerobikovou choreograﬁi
(podle zdatnosti a věku) a také posilovat základní svalové partie.
Prosím zájemce o kurz pohybové výchovy dětí od 3 do 5 let, aby se
ozvali na níže uvedené kontakty. Další info na tel. 775 374 076 nebo
renatakustova@seznam.cz
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V derby byly úspěšnější
sadské dorostenky

První povánoční hrací víkend ligy mladších basketbalových dorostenek
byl ve znamení „dvojiček“. Během jednoho víkendu se tedy dvakrát setkala
stejná družstva, vždy po jednom zápase doma a venku. V našem okrese již
tradičně znamenal tento víkend derby Sadská - Nymburk. Postavení týmů
v tabulce většinou nic neznamená, ale přece jen napovídalo, že by Vosy
měly mít mírně navrch.
První zápas v Sadské ale potvrdil, že jakákoli prognóza může být lichá.
Nymburské hráčky vstoupily do hry bez respektu, brzy se ujaly vedení a na
sadské Vosy jako by padla „deka“. Povinnost zvítězit v domácím prostředí
jim svazovala nohy. Nedařily se kombinace, obranou soupeřky procházely,
jak se jim chtělo, jasné šance se nedařilo proměňovat. Po první čtvrtině
(12:27) se zdálo, že je o zápase rozhodnuto. Úžasnému publiku se ale
v dalších částech podařilo neustálým povzbuzováním sejmout z domácích
balvan nervozity a hráčky začaly postupně náskok soupeřek stahovat až do
konečného otočení výsledku ve prospěch Sadské 60:54.
Nedělní utkání v Nymburce slibovalo opět tuhé boje, ale bylo to jiné
utkání, jiný den pro obě družstva. Sadská nastoupila na palubovku sebevědomě a po počátečním oťukávání se zakousla do soupeře tak, jak to předvedla při výhře nad vedoucím týmem soutěže před Vánocemi. V poločase
vedla již 35:11 a o výsledku bylo rozhodnuto. Soustředěnou obranou nutily
sadské hráčky soupeře k nepřipraveným střelám v posledních sekundách
útoku, získávaly snadné míče a pouštěly se do rychlých protiútoků. Konečný
výsledek 69:21 pro hosty byl jen obrazem dění na palubovce.
Ráda bych zde poděkovala všem, kteří nás přišli podpořit v domácím
utkání i v utkání v Nymburce. Obzvlášť doma bylo vidět, jak silnou oporou
mohou být diváci, neustále podporující svůj tým. Díky vám. Prostředí, které
nám dovedete vytvořit, nám mohou závidět všechny ligové týmy.
Blanka Žánová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabulka basketbalové dorostenecké ligy, skupina B
SK UP Olomouc
12 11 1
829:611
BK Pliska Studánka Pardubice
12 10 2
839:653
ŠBK Parker Hanniﬁn Sadská
12 9 3
877:676
TJ Žďár nad Sázavou
12 8 4
703:543
TJ Start Havířov
12 8 4
963:791
SBŠ Ostrava B
12 8 4
832:779
BK Příbor
12 5 7
754:830
ČEZ Basketball Nymburk
12 4 8
698:754
OSK Olomouc B
11 4 7
682:674
Jiskra Kyjov
11 3 8
617:711
SBŠ Ostrava C
12 1 11
683:1003
TJ Sokol Pečky
12 0 12
545:997

23
22
21
20
20
20
17
16
15
14
13
12

DALŠÍ NADĚJE…

Školní basketbalový klub v letošním roce otevřel další oddíl pro malé
zájemkyně. Po Vosách a Vosičkách se tedy budou v našich zprávách objevovat i Vosinky. Trénování se pod dohledem starších ujaly dvě z hráček
ligového týmu dorostenek - Lenka Hojková a Kristýna Povolná. Doufejme,
že i tyto nejmenší basketbalistky nám budou v příštích letech dělat jen
radost a ponesou dál zástavu sadského basketbalu.
Blanka Žánová

Zlato a stříbro z Dánska!

Úspěchem skončil pro oddíl o hráčky hrající do této chvíle za 91.
ŠBK Sadská největší evropský tur- Síly sadských na soupeře nestačily,
naj Limfjordscup 2008. V letošním i tak ale podaly daleko lepší výkon
roce se ho stejně jako v letech minu- než ve skupině a po těsné prohře o 5
lých účastnilo více než 160 družstev bodů získaly Vosy stříbrné medaile!
a 2000 hráčů z celé Evropy. Sadská
Nejstarší družstvo 92 nemělo na
měla zastoupení hned třemi druž- turnaji vypsánu svoji kategorii, starstvy v kategoriích 97, 93 a 91.
tovalo tedy se staršími 91. Bohužel
Nejmladší tým 97 získal po ob- se právě v této skupině sešli pozdější
rovských bojích v semiﬁnále s mi- ﬁnalisté, a tak v ní Sadská skončila po
strem Dánska, týmem Virum BBK, těsné prohře s týmem Helmy (B) (o 3
a ve ﬁnále po výhře nad Stevnsgade body) na 3. místě. To odsoudilo SadBasket (D) zlaté medaile! Přestože skou do bojů o postup do tzv. B-ﬁnále,
oba tyto týmy nastoupily v bojích kam se po dalších výhrách probojovala
o medaile posíleny o hráčky ze a v němž několik sekund před koncem
starších týmů, Vosičky zabojovaly, utkání trojkovým hodem i zvítězila!
Do Sadské se za obrovských
nechaly na palubovce všechny síly
psychické i fyzické a po zásluze si ovací rodičů, spojených i s ohňostroodvážejí nejcennější kov.
jem, vrátily hráčky se třemi poháry
Tým 93 postoupil ze skupiny a ohromnou spokojeností nad předpo výhrách nad BBC ZK Hupsnout vedenými výkony.
(B), Slagelse BBK (DK), ALBA
Blanka Žánová
(DK) a prohrou
s Lokomotief
Rijswijk (NL) ze
druhého místa. Ve
čtvrtﬁnále přešel
přes Virum BBK
a po dalším vítězství v semiﬁnále se probojoval
až do ﬁnálových
bojů. Tam se setkal opět se svým
soupeřem ze
skupiny s Lokomotief Rijswijk,
který na rozdíl
od předchozích
zápasů nastoupil Vosičky přivezly z Dánska zlato.
v sestavě posílené
Foto poskytla Blanka Žánová
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