Prázdninová družinka
Letos v létě, přesněji od 15. do 26. července,
probíhal v Cerekvici příměstský tábor pro
děti od 3 let až po školáky a v počtu 21
účastníků. Chtěli jsme pomoci rodičům,
kteří již neměli dovolenou a nevěděli kam
s dětmi.
Táborníci se scházeli již od 6,45 v prostorách
mateřského centra- bývalé poště a končili
jsme v odpoledních hodinách. Za dveřmi
byste slyšeli řinčení mečů, povely panošů, a
příkazy princezen či králů. To proto, že
celých 14 dnů nás provázelo téma „ ZA
POHÁDKOU DO STARÝCH ČASŮ“. A tam
rytíři a hrabata, královny, koně, zbroj a
meče nesmí chybět. A kdo se chtěl dozvědět
více o tomto období středověkých rytířů a
urozených panen, mohl si na chodbách na
vyvěšených tabulích přečíst něco o podrobné
historii rytířstva. I celých 14 dní DRUŽINKY
jsme tvořili k tématu různé výrobky, hráli si
s pohádkovými postavami a prožívali jsme
různé bojové hry. Hned první den se ze
starších dětí stali rytíři a princezny a každý
si k sobě vylosoval menší děti. Tím vytvořili
královskou družinu, každá měla svou barvu
a svůj královský hrad. Společně tvořili
královský deník, rytířské erby, koruny na
hlavy a mnoho dalších. Největším hitem byli
koně vyrobené z latě, papíru, vlny a kůže a
také klobouky z papíru a škrobu.
Vyjížděli jsme také za hranice obce.
Navštívili
jsme
litomyšlský
zámek
s nádhernou prohlídkou o životě současné
hraběnky. To byste neuhádli, co má
hraběnka nejraději. Když přijede na zámek,
dává si připravit tlačenku s cibulí.
Při druhé návštěvě Litomyšle jsme poznali
v muzeu současné pohádky ilustrátora p.
Millera – autora Krtečka. Při exkurzi do
pekárny jsme měli možnost srovnat pečení
chleba dříve a nyní. Také jsme si vyzkoušeli
z těsta preclíky, šneky a další dobroty.
Druhý týden přišly do Čech tropické teploty,
a proto jsme využili i opraveného koupaliště
a osvěžovali jsme se v průzračné vodě.
Po dopoledni plném her a činností jsme
pořádně vyhládli a kolem 12. hodiny jsme
chodili na obědy do místní hospůdky. O
svačinky jsme se starali v družince.
První
týden
jsme
úspěšně
zakončili
posezením s rodiči v hasičské zbrojnici.
Táborníci předvedli program s písní ZLATÉ
STŘEVÍČKY, BYL JEDEN KRÁL, KDYŽ SE
NAČANČÁM, rytíři předvedli souboj s mečem
a umění sundat dřevcem věnec pro svoji
vyvolenou. Děti dostávaly za úspěšný pobyt
královský diplom, tábornické triko a pytlík
plný dobrot.
Druhý týden v pátek jsme na obecním úřadě
pasovali pana starostu na hraběte FON
ABRAHAM a předali mu oblek a klobouk za
přízeň naší družince.
Poděkování tímto náleží nejen obci, ale i p.
Jůzovi za obědy, vedení NOPKU za umožnění
nádherné prohlídky pekárny a upečení
našich výrobků. Dále p. Hančovi za vstup na
koupaliště, maminkám za pomoc při
svačinkách formou donesené zeleniny či
moučníků, hasičům za propůjčení hasičské

zbrojnice a Nele Rabové za obětavou pomoc s malými dětmi, tvořivost a
starost o táborníky.
DĚKUJEME VŠEM, kdo přispěl k tomu, aby děti i dospěláci si 14 dnů
užili, zažili spousty legrace, poznali plno nových věcí a hlavně MĚLI NA
CO VZPOMÍNAT.
Denisa Janderová, Jana Petříková a Lída Škrbová

Zájezd TJ Slavoj CEREKVICE do Španělska - do
SALLOU – část třetí.
Je pondělí ráno 16. květen 1994, třetí den našeho pobytu v Sallou, už
od rána svítí sluníčko tak silně, že dnešní den bude jen jediný
program, a to slunění a koupání v moři. Ještě však dopoledne musíme
stihnout navštívit místní tržiště, které je jen každé pondělí v týdnu a
tak každý využívá možnosti nakoupit nějaké dárky domů. Celé
odpoledne je celá parta na pláži u moře, slunce pálí a teplota moře je
cca 21o C, koupání je báječné, dívky na pláži jsou roztomilé, je to
příjemné lenošení a jen trochu připálená záda nám zvěstují, že už je
podvečer a pomalu odcházíme k hotelu na večeři.
V pondělní večer je opět „těžká" diskotéka na terase hotelu Amonsa
Playa, němečtí přátelé již nejsou v takové formě jako minulou noc, a to
je příležitost pro naše borce, ovšem musíme jít brzy spát, zítra nás čeká
těžký soupeř, a tím je domácí Španělsko. V úterý dopoledne je na
programu prohlídka nedalekého města Thragony, je to typické
severošpanělsko-katalánské město velikosti asi našich Pardubic, je zde
chemický průmysl, velká loděnice s nákladovým přístavem a starobylé
historické jádro s klášterem a hradem. Při prohlídce města jsme trochu
zmokli, ale na náladě nám to vůbec neubralo, zvláště když na zpáteční
cestě si prohlížíme v autobuse na videu první zajímavé záběry z našeho
dosavadního pobytu. Odpoledne část a to jsou povětšinou hráči,
odpočívá a relaxuje před večerním těžkým zápasem, ostatní se věnují
prohlídce a nákupům v ulicích Sallou a někteří odvážlivci se protočí i
na obrovitém ruském kole.
A už je tu podvečer, je třeba se včas před zápasem navečeřet a dobře
se připravit, avšak kolem 19 hodiny vypukne velká průtrž mračen a
začne z nebe padat ohromné množství vody, které rázem zaplaví
všechny ulice a křižovatky ve městě, že náš autobus jedoucí k
večernímu zápasu se málem „utopí“" a jen se štěstím se dostává z této
záplavy na výpadovku směrem ke stadionu. Na stadion přijíždíme
kolem půl deváté večerní a rázem je po dešti, za chvíli i mizí spousty
vody z povrchu a hrací plocha je jen mírně navlhlá - všechna množství
vody stáhla blízkost Středozemního moře!
Po tomto nebývalém zážitku se ale už musíme soustředit na finálový
zápas a domácí nás nejdříve chtějí psychicky nahlodat, na hřiště vbíhá
borec visáže Maradony, a aniž mu jednou spadne míč z nohy, přeběhne
s ním celé hřiště, některým našim fanouškům se podlamují z toho
nohy, ale naši zkušení borci ví o tom své, a v klidu se jdou na utkání
připravit. Přesně 10 min. před zahájením vybíhá naše jedenáctka na
stadion v azurových dresech, následuje nezbytné fotografování,
rozcvičení a už je tu 21. hodina, čas finálového výkopu. Soupeřem nám
je španělské mužstvo FC VILLA-SECA, které to s tou věkovou hranicí
35 let tak trochu „přehnalo", nejstaršími hráči jsou tu seňoři tak kolem
25let . Naši nastupují v tomto složení: v brance - Milan SEIDL, v
obraně – KARAL Vlastimil, SKOŘEPA Václav, DVOŘÁK Pavel a KUSÝ
Mirek, v záloze LABA Milan, ŠAROUN Mirek a JŮZA Mir., V útoku
VÁGNER Zd., ROZLÍVKA Milan a BRESTO Vladimír. Na střídání jsou
připraveni: Kusý Ladislav, Bartoš Bohuslav, Jelínek Míra a Oliva
Bohouš. Mužstvo vedou manažeři - pánové Matějus Josef a K. Javůrek.

Zprávy z podzimního fotbalu…..
….nejsou zrovna povzbudivé, ale více méně očekávané. Avizovaná
náročnost I.B třídy skupiny A se projevuje i přes snahu našich borců.
Hned v prvním utkání proti bývalému diviznímu týmu Slatiňan se
poměr sil ukázal naplno – prohra 1:6, ve Skutči to bylo 3:0 doma se
Svratouchem 0:2. V opakovaném (pro dešťový příval v prvním poločase)
zápase výrazně ovlivněném rozhodčím v Horním Jelení následovala
prohra 2:1. Pro body si přijely Lázně Bohdaneč 0:5. A pak se objevila
pověstná první vlaštovka – výhra 2:0 proti Prosetínu. V Cholticích
marný boj a prohra 4:1. Na sv. Václava přijel Dobříkov a po nadějném
začátku si po penaltách odvezl 2 body za výhru 3:4. Na podzim zbývá
odehrát doma 12. října zápas se Stolany, a 26. října přivítáme
Nasavrky. Přejeme trpělivost a víru v lepší časy, které budou přinášet
body a radost.
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