Â V naší školce to žije

OSLAVA DNE ZEMĚ V MŠ ČESKÁ
Ve středu 20. dubna 2016 jsme společně s dětmi oslavili na školní zahradě Den Země.
Pedagogové MŠ připravili dopoledne
plné soutěží a her na téma poznávání
přírody; jejich záměrem bylo vzbudit
v dětech zájem o její ochranu a motivovat je k přemýšlení, jak ony samy
můžou v této oblasti pomoci. Vyvrcholením dopoledne bylo společné zasazení lípy ve školní zahradě.
První krásnou lipku a některé další
okrasné keříky nám dodal pan Saul,
kterému bych chtěla i touto cestou
poděkovat.
Odpoledne nám přišla pomoci s úpravou zahrady část rodičů; ti srovnali
terénní nerovnosti, připravili záhon
na pěstování bylinek a vysadili první
rostliny. Nasazení dětí bylo oceněno
„živými“ dárečky (terárium se šnečky
a motýlí zahrádka pro odchov motýlů).
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoli s přípravou Dne Země pomohli.
/poznámka: redakčně zkráceno/
Mgr. Markéta Strnadelová, ředitelka MŠ Česká
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B. Celoroční příspěvky pro nečleny Sokola Česká
(1500,- Kč Kč osoba / rok)

BESÍDKA NEJEN PRO RODIČE V MŠ ČESKÁ

PRAVIDLA: Stejná jako v případě členů Sokola.

proběhla ve čtvrtek 26. 5. 2016 na zahradě mateřské školy.

POVINNOSTI: Stejné jako u členů Sokola, jen nemají povinnost odpracování
brigádnických hodin.

Děti z obou tříd se proměnily v různá zvířátka a společně za hudebního doprovodu předvedly krásný program plný básniček a písniček o vodě.
Na závěr dostali rodiče i drobné dárky,
které paní učitelky s dětmi připravily.
Velké poděkování za krásné a příjemné
odpoledne patří nejen dětem, ale i všem
pedagogům za práci, kterou s dětmi odvedli.
Za rodiče Kateřina Vlasáková

C. Krátkodobé pronájmy pro členy a nečleny Sokola Česká
1. Platba 100 Kč na 1 hod. za kurt
2. Vstup na kurt jen s vědomím správce (F. Mrázek Česká 148, tel.: 723 928 570).
3. Povinnost kurt po hře uhrabat, zamést a uklidit nářadí.

D. Celodenní pronájmy tenisových kurtů pro členy a nečleny Sokola
Česká
Po dohodě se správcem kurtu je možnost i celodenního pronájmu tenisových
kurtů. Nutno hlásit minimálně 30 dní dopředu. Informace podá také Jiří Kopřiva
tel.: 602 476 828
Sokolovna Česká
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Â Sokolovna Česká – důležité informace!

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V MŠ ČESKÁ

SOKOLOVNA ČESKÁ JE V PROVOZU
I PŘES PRÁZDNINY!

Oslava Mezinárodního dne dětí proběhla
v naší školce (kdy jindy než) 1. června. Dopoledne za dětmi přijelo divadlo s Hastrmanskou
pohádkou. Odpoledne bylo už druhým rokem
v režii rodičů; připravili v areálu školky 12 stanovišť, na kterých pak děti plnily nejrůznější úkoly.
Odměnou jim byly balíčky s drobnými dárky
a dobrotami. I když akci trochu předčasně ukončil déšť, oslavu si užily nejen děti, ale i rodiče.

Sokolovna Česká je v provozui přes
prázdniny. Sportovní aktivity včetně ae-

robicu pokračují dle dohody s vedoucím skupiny.
SAUNA v Sokolovně Česká je v době
prázdnin uzavřena!
Od 15. 8. 2016 přebírá správu Sokolovny Česká v plném rozsahu paní
Lenka Mičánková. Tel.: 776 400 836,
E-mail: sokolovnaceska@seznam.cz
Odkaz na provozní řád tenisových
kurtů sokolovna Česká
https://www.facebook.com/sokolceska/
http://ceska.cz/tj-sokol-ceska/

Â TJ Sokol Česká oznamuje

PROVOZ TENISOVÝCH KURTŮ V ROCE 2016 BUDE
HRAZEN STEJNĚ JAKO V UPLYNULÉ SEZÓNĚ:
A. Celoroční příspěvky pro členy Sokola Česká (1000,- Kč osoba / rok)
PRAVIDLA:
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rozhodovat o obsazení kurtů.

1. Pro hráče se garantuje rezervace kurtu
pro 1 osobu na 1 hod. týdně po celou
sezonu.

POVINNOSTI:

2. Zároveň má hráč možnost využívat kurt
vždy, když bude volný. Ke vstupu na hřiště
bude mít proto po celou sezonu k dispozici
klíče od kurtů a buňky.

2. V případě absence nahlásit minimálně den dopředu svou neúčast.
Od 3 neomluvených hodin ztrácí hráč
nárok na rezervovaný termín.

3. V případě, že o určitý termín
projeví zájem ve stejném čase
více hráčů, přednost dostává
člen s celoročním pronájmem.

3. Po skončení hry hráč, který má
celoroční pronájem, vybere doplatek
peněz za kurt od ostatních spoluhráčů,
kteří tento pronájem nemají.

4. Rozvrh celoročních pronájmů
bude umístěn ve vývěsce.
Krátkodobé pronájmy se budou
hlásit u správce. Ten bude

4. Povinné odpracování 20 brigádnických
hod. na kurtech podle pokynů správce.

1. Pravidelná docházka na rezervovaný termín.

Â Inspirace pro trávení volného času

„REKREAČNÍ AREÁL U AMÉBY”
Obec Česká se rozhodla vybudovat občanům přívětivé místo k pobytí v prostorách
u dřevěné sochy Améby: loni zde umístila nové lavičky, malé fotbalové branky či stůl na
stolní tenis. Letos přibyla bedna se sportovním vybavením, která je opatřena zámkem
s kódem. Kód je k dispozici na OÚ Česká.
Prosíme všechny návštěvníky hřiště, aby
sportovní vybavení vraceli zpět do bedny! Děkujeme.
Areál se stává oblíbeným
místem trávení volného
času pro děti i příjemnou
zastávkou občanům všech věkových kategorií. Sympatická je i možnost občerstvení v nedaleké hospůdce či pizzerii. I vy jste srdečně zváni!

Â Poděkování

„POHÁDKOVÝ LES ANEB POUŤ A CIRKUS PO NAŠEM”
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, kteří se jakýmkoliv způsobem
zasloužili o uspořádání a organizaci
„Dětského dne“ 12. 6. 2016 v prostorách Sokolovny a jejího okolí. Bylo to
nádherné odpoledne pro děti i jejich rodiče. Ono to přece jen nebude se světem
tak špatné, když se najde taková spousta ochotných lidí, kteří obětují svůj čas
a prostředky k uspořádání tak velkolepé
akce. Doufám, že my ostatní budeme mít

to štěstí užít si i další Vaše zdařilé akce,
děkujeme!
Jana Chiniová, starostka
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Â Osobnosti a zajímaví lidé z České
žíněnku, vše opadne a soustředíte se jen na
zápas. Já bych řekla, že oproti jiným bojovým
sportům je zápas bezpečnější, jelikož se tam
nepoužívají kopy a údery, navíc v zápalu boje,
když jsem plná adrenalinu, bolest ani nepocťuji.
Spíš den po turnaji. Se zákeřnostmi se občas
setkávám: když soupeřka například vidí, že
máte nějaké zranění, tak vám po něm naschvál
jde - ale naštěstí ne všechny jsou takové, takže
to není až tak často.

ADÉLA HANZLÍČKOVÁ
Adéla Hanzlíčková je spolu s Lenkou
Hockovou-Martinákovou (obě pochází z naší obce) reprezentantkou ČR
v zápase ve volném stylu. K jejím zatím
největším sportovním úspěchům patří
dvakrát stříbrná medaile na mistrovství
Evropy do 23 let.
Aďo, letos ses již podruhé stala vicemistryní Evropy do 23 let, gratuluji k tomuto
úspěchu, ale vraťme se teď k samotným
začátkům tvé sportovní kariéry. Kdy jsi
v sobě objevila zápasnický talent? Bylo
to až na ZŠ Horácké nám., která je podporou tohoto sportu vyhlášená, nebo
už někdy dřív (i já vzpomínám, jak jsme
s tvou mámou a bandou děcek pořádaly
zápasnické turnaje na louce, přece jenom
jsme vesničanky...)
Děkuji, dá se říct, že od malička jsem tíhla
k tomuto sportu i díky tomu, že jsem vyrůstala se starším bráchou a jak říkáš, pořádali
jsme si různé závody na loukách nebo v lesích tady v České. Vyzkoušela jsem několik
sportů, ale zápas mi pasuje ze všech nejvíc.
Teď už se připravuješ profesionálně; baví
tě zápasení stejně jako dřív, nepřevládne
někdy dřina nad radostí ze sportu? Doporučila bys tento sport i rodičům, kteří
hledají vyžití pro svá (neposedná) dítka,
můžou je tréninky zaujmout?
Baví mě to pořád stejně, možná i víc, když
mám před sebou nějaký cíl a vím, že se ta
práce vyplácí a je teď mým povoláním. Rodičům bych tento sport rozhodně doporučila,
hlavně pro neposedná dítka, protože tam
se vyřádí, dostanou ze sebe přebytečnou
energii a naučí se kázni. Navíc je tento sport
skvělým základem pro všechny ostatní sporty, rozvíjí řadu potřebných dovedností jako je
síla, rychlost, vytrvalost, naučí spoustu gymnastických prvků a správně padat.
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Když jsem zmínila ty nervy, je těžké udržet je
během zápasu na uzdě, nenechat se zavalit
tíhou odpovědnosti a očekáváním ostatních,
máš na to nějaký recept?
Je to dost těžké, nestresovat se, zvlášť když
jde o něco důležitého, ale snažím se nemyslet
na to, že to je zásadní, jen že se jdu na žíněnku
pobavit a ukázat jim, co umím. Dám do toho
všechno a nějak to dopadne. A když ne, tak se
za to nemusím stydět.
Vím, že je trochu problém u nás najít dostatek tréningových partnerek, na vrcholové úrovni jste asi odkázané na sebe jen
s Lenkou, která je navíc v jiné váhové kategorii, no a pak už zbývají jen chlapi, to
asi není úplně ideální, že?
Ano, u nás je to trošku komplikovanější, proto taky často s Lenkou jezdíme na soustředění do zahraničí, kde je zápas více populární. Ale poslední dobou jsme začaly trénovat
s klukama, kteří přišli k nám do klubu, což je
taky super, protože je to zase o něčem jiném
a dá se s nimi také dobře potrénovat a je to
pro nás velkým přínosem.
Přiznám se, že ne vždy mám na to sledovat tvoje soutěžní zápasy. Jsou to nervy,
někdy to vypadá dost drsně (věřím,
že v zápalu boje to člověk sám ani tak
nevnímá). Bolí zápas? Setkáváš se v něm
i se zákeřnostmi, jaké si provádějí fotbalisté či hokejisté?
Jsou to velké nervy, zvláště před důležitým
zápasem, ale jakmile člověk vystoupá na

Nedávno jsi říkala, že ses rozhodla ladit své
oblečení do národních barev, to se mi zalíbilo; jaký je to pocit reprezentovat naši vlast

ve světě? Co se ti třeba „honí hlavou“,
když po úspěšném turnaji vystupuješ na
„bednu“?
To je pravda, poslední dobou nosím skoro
všechno laděné do červeno-modro-bíle :-).
Je to krásný pocit, zvlášť když naše země
není v zápasnickém světě tolik proslavená
a když se mojí zásluhou o ní lidé dozvídají,
tak je to skvělé. Ten pocit je pro mě naprosto nepopsatelný. Snad se jednou postavím
na nejvyšší stupínek, aby si mohli diváci poslechnout i naši hymnu.
Nominace na Olympijské hry v Rio de
Janeiro nakonec pro nikoho z našich zápasníků nebyly úspěšné, s Brazílií to tedy
nevyšlo, ale vím, že i ostatní turnaje se
odehrávají v docela zajímavých zemích...
Nebyly bohužel... Ale i tak jsem se za tento
rok podívala do spousty zajímavých zemí,
nejvíc mě asi zaujalo Mongolsko, protože je
to naprosto jiná kultura a krajina. Většinou
jsme na turnaji 4 dny a z toho máme jeden
den volný, abychom prozkoumaly město, kde
se odehrává.
V České máš i s Lenkou
početný fanklub, v čem
vám můžeme fandit v
blízké době, na co se teď
připravujete?
Velmi nás to těší, že nám
v České fandí :-)! Tímto
bych chtěla poděkovat
obci Česká za příspěvek
na naše cestování po turnajích a soustředěních.
Příští měsíc nás čeká Poland open a poměrně velký
turnaj v Madridu a spousta
dalších, ale to až trochu
později. Takže můžete sledovat naši facebookovou
stránku. Zdravím všechny
naše fanoušky z České!
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