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Kurz vodní turistiky – SÁZAVA 2013
Po několikanásobných odkladech díky rozmarům počasí jsme přece jenom
koncem školního roku vyjeli na již tradiční kurz vodní turistiky – tentokrát na řeku
Sázavu. Děti absolvovali týden plný dobrodružství spojený s rozvojem především
jejich morálně volních vlastností a rozvojem jejich schopnosti spolupracovat
v kolektivu.
I přes úmorné vedro (místy až 39° C) děti dokázaly během 5 dnů sjet 100 km
řeky a překonat více než dvě desítky jezů. Všechny prokázaly, že nejsou, jak se
říká „z cukru“. Někdy to bylo nepříjemné, někdy to bolelo, někdy nás to už
nebavilo, ale na konci našeho putování se všichni shodli, že to byl krásný týden, a
že příští rok pojedeme určitě znovu. Už teď se všichni těšíme na LUŽNICI 2014.
P.S. Děkujeme Honebnímu společenství Medlov, firmě EKO-UNIMED a panu
Michalu Kopečkovi za finanční příspěvky na pořádání kurzu.

Mgr.Ondřej Schulz

Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

-

od 29. do 30. 10. 2013
od 23. 12. 2013 do 03. 01. 2014
31. 01. 2014
od 03. 02. do 07. 02. 2014
od 17. 04. do 18. 04. 2014
od 30. 06. do 29. 08. 2014
Mgr.Ondřej Schulz

PROJEKT: KULTURA PŘES HRANICE,
SPORTOVNÍ KURZ MEDLOV-BOROW
PL č. 3336
Skoro po roce jsme se opět
viděli s kamarády z Borówa,
tentokrát na sportovním
kurzu v Lewině Klodzkim
na polské straně. Vyjížděli
jsme v pondělí 12. srpna
kolem sedmé hodiny ráno.
Dětí bylo celkem 20.
I přes dlouhých sedm hodin
cesty jsme dorazili na místo
rekreačního
střediska
Orlických hor Maria v Lasku
Miejskim. Ubytovali jsme se v rozsáhlém bungalovu, pokoje byly určeny pro 2 až 5 dětí,
což nám vyhovovalo a nadstandardem byla toaleta a sprcha na každém pokoji. A tímto
začal náš kurz.
Chodili jsme se stravovat do nedalekého hotelu, kde výborně vařili, a každý z nás si
pochutnal. Každé ráno bylo zahájeno rozcvičkou, protažení a výběh do okolí. Přes den
jsme byli rozděleni na dvě skupiny, mladší a starší, a věnovali se již jednotlivých sportům.
Nejvíce samozřejmě bavil chlapce fotbal. Kromě vlastní hry, děti měly rozcvičku, zábavné
pohybové hry, nácvik přihrávek a poté následovala vlastní hra. Kromě venkovního hřiště se
chodilo hrát i do sportovní haly podobné té medlovské. Dalšími sporty byl volejbal, který
nejvíce zaujal ty nejmenší, ti ho někteří ještě nikdy nehrály. Učily se přihrávky obouruč
vrchem, bagry a podání. Úspěchem byly přihrávky přes síť. Doplňkovým sportem se staly
in-line brusle. Také jsme se vydali na výlety, jeden
byl do lázeňského městečka Kudowa Zdroj a druhý
těsně za hranicemi do české Olešnice. Jedno
dopoledne jsme závodili v orientačním běhu.
Rozdělili jsme se do osmi skupin. Každá běžela trať
asi tři kilometry a plnili úkoly. Ve volných chvílích
jsme hráli badminton, střelbu na koš, karty atd.
Poslední večer byl ukončen vyhlášením výsledků
běhu a diskotékou. Pobyt se všem moc líbil, ale byl
moc krátký, počasí se vydařilo, horský vzduch
a chlad nás osvěžoval, vznikla nová přátelství
a lásky. Těšíme se na další setkání.
Mgr. Andrea Rusínová

*****
Projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „Kultura přes hranice“, č. PL 3336

Aktivita Kulinářství: kdo z občanů má zájem se zúčastnit této aktivity, ať se přihlásí
nejpozději do 9. 9. 2013 na tel.č. 585 031 046, 724 242 086.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

