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RADĚJOVSKÝ ZPRAVODAJ
ORIENTAČNÍ PROGRAM STŘEDA
Po snídani a celé dopoledne muzikoterapie
s Věrou Korhoňovou - v salonku vedle restaurace. V případě zájmu souběžně hry
a výtvarné aktivity s Aškou Goroňovou v Dětském koutku nebo venku. Po obědě,
cca od 13:30 hodin, bude následovat muzi-

koterapie s kapacitou v oboru, s Lubomírem
Holzerem, v salonku vedle restaurace. Děti
budou rozděleny do dvou skupin podle věku, muzikoterapie bude probíhat s přestávkami do večeře.

ÚTERNÍ TÁBOROVÁ HRA

DNES MÁ SVÁTEK:
PETRA (ČR)
MILICA (SR)

JAKÉ BUDE (ASI)
POČASÍ?
Polojasno až jasno,
přes den 27 C,
vítr 1 m/s

redakce: Hana Kubíková
hana.kubikova@ seznam.cz
pokoj číslo: 119
uzávěrka tohoto čísla: 22:57

V úterý dopoledne jsme
i přes lehce nepříznivé
počasí sportovali a soutěžili. Po okolí hotelu se
prohánělo pět družstev—
fialoví (Simonka, Anita,
Dominika, Maroš, Palo a
Marie), modří (Hanka,
Igor, Janka, Tomáš H.,
Terezka, Kuba P.), zelení
(Tomáš K., Miška, Kristinka, Anita, Lili, Romanka), červení (Nikola, Boris, Michal, Maruška,
Karin, Natálka) a žlutí
(Adam, Kuba J., Martinka, Saška, Tomáš). Venku se s ohledem na počasí uskutečnily jen dvě
disciplíny strefování
pyramidy vodou z injekčních stříkaček a házení
šišek na cíl. Disciplíny
pod střechou byly početnější— děti cvičily postřeh
při „kimovce“, vyzkoušely
si hledání ukrytých předmětů v herně, házely

pěnové míčky do pytle a
poslední disciplínou byly
kuželky. Celá hra byla
doprovázena velkým
zájmem veřejnosti - rodiče a ostatní rodinní příslušníci fandili, fotografovali a radili až do roztrhání těla (a zničení mobilů).
Jak to všechno dopadlo?

Jak jinak—zvítězili všichni:-) Ale teď doopravdy:
v kategorii Kuželky zvítězilo družstvo fialových,
v „kimovce“ se o první
místo dělí modří a zelení,
hledání špuntů opanovali
žlutí a červení, ostatní
disciplíny se staly doménou červených (míčky,
stříkačky a šišky). Červení se tak stali absolutními vítězi úterní táborové
hry. Slavnostní vyhodnocení spojené s předáváním diplomů a cen
(děkujeme Ašce za krásné pohankové polštářky)
proběhlo večer v salonku
vedle restaurace. Snad
byli všichni účastníci
spokojení—děkujeme za
krásnou atmosféru a za
soutěžení v duchu fair
play.
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PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLE

TIPY NA STŘEDU:

LETNÍ KINO
STRÁŽNICE
Vrcholem úterního odpoledne byla plavba po
Baťově kanále. Do Veselí
n. M. se vypravila většina
účastníků rekondičního
pobytu (kapacita lodi

Danaj - 60
osob– byla
naplněna
beze zbytku). Počasí
se vydařilo,
sluníčko
s v í t i l o
a všichni si
mohli plavbu umělou
vodní cestou vychutnat, včetně téměř adrenalinového proplouvání
pod můstky. Největším
překvapením výletu ale
byla návštěva veselské
hvězdárny. Zdejší průvod-

ce byl velmi výřečný
a erudvaný, takže dokázal zaujmout nejen naše
děti, ale i jejich rodiče.
Hvězdárna se tak stala
nejen místem poučení
(ostatně kdy naposledy
jste se zabývali vznikem
sluneční soustavy?), ale i
zábavy. Tom a Jerry na
závěr byla ostatně pěkná tečka. Celá akce byla
doplněna i o procházku
kolem vody, takže i sportu bylo dnes učiněno za
dost. Díky, bylo to fajn.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ČESKO:SLOVENSKO
KRÁLOVA ŘEČ
21:00
Vstupné: 80 Kč
Přístupnost:
Titulky: české
Délka: 118 minut
Žánr: Hist. / Drama
Film oceněný
Oscarem.

MŠE SVATÁ
Kostel sv. Cyrila
a Metoděje
RADĚJOV
18:30 hodin

Po hektickém dni se
v úterý večer uskutečnil
ještě náročný fotbalový
zápas Česko vs. Slovensko. Oba týmy přistoupily
k vzájemnému duelu
velmi zodpovědně. Slovenský tým tvořili zkušení
borci s dlouholetými zkušenostmi, české mužstvo
bylo výrazně mladší, navíc dplněné zahraniční
posilou z Belgie. Součástí

českého týmu pak byli
ještě mladíci Adam Vaněk a Tomáš Kratochvíl.
Na hřišti za hotelem se v
půl osmé shromáždilo
snad celé osazenstvo
hotelu, všichni mohutně
fandili, plakáty a billboardy byl ostatně ověšen i
prostor za brankami.
Jak vše dopadlo? Vlastně
nerozhodně 2:2:2 (po
dvou gólech
dali
Češi,
S l o v á c i
i Vlám Vincenc
Wellens). Pokud
bychom byli
striktní, tak
vyhrálo mužstvo České
republiky

4:2, ale to přece není tak
důležité. Hlavní je, že si
neočekávaný zápas
všichni užili a sportovní
výkon náležitě večer
oslavili. Těšíme se na
odvetu, ať již do konce
tohoto týdne, nebo napřesrok. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.

