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 V pátek 26. 10. jsme se brzy ráno sešli u tělocvičny vyrazit 
vstříc našemu prázdninovému dobrodružství. To na nás čekalo 
v Ústí nad Labem. Jelikož toto město je na druhém konci našeho 
státu, dorazili jsme sem po dlouhé cestě asi v jedenáct hodin. 
Batohy a třídenní zásoby jsme si odložili v Domě dětí a mládeže, 
krásné nově zrekonstruované budově, a dali jsme se na cestu do 
ZOO. Tento den nám počasí přálo, a tak jsme dost zvířat za-
stihli ve venkovních výbězích. Bohužel krmení slonů, žiraf a další 
exotické zvěře se ten den nekonalo. I tak jsme si ale odnesli 
spoustu zážitků. Viděli jsme orangutaní rodinku s malým mimin-
kem, nosorožce, lachtana…  a ve volném výběhu jsme prohnali 
malé černobílé kozičky. V zahradě jsme si i zasoutěžili, kdy 
v průběhu prohlídkové trasy bylo umístěno deset záludných 
otázek. Večer jsme se zašli vykoupat do místních Městských 
lázní do bazénu. 
 V sobotu nás ovšem čekalo nemilé překvapení. 
Z plánovaného výletu po okolí s návštěvou zámečku Větruše a 
hradu Střekova nás odradilo počasí. Sněžilo, pršelo, sněžopršelo 
- padaly trakaře, vítr foukal, jak kdyby se chtěl vyřádit na dalších 
pár let dopředu, a tak jsme museli zvolit trochu jiný program. 
Vyrazili jsme tedy do místního Muzea, kde jsme si prohlédli 

mimo jiné překrásnou expozici hraček. Odpoledne jsme na Vě-
truši přece jen vyrazili, ale brzy jsme toho litovali. Jestli dole 
bylo peklo, na kopci byla hotová „Sodoma Gomora“. Alespoň 
jsme tedy navštívili zrcadlové bludiště, kde jsme se na chvíli stali 
poměrně slušnými mimozemšťany a proběhli jsme si přírodní 
bludiště (nikdo se naštěstí na delší časový interval neztratil).  A 
protože počasí bylo stále stejné, počkali jsme si opět na lanovku 
a sjeli zpět do „normální nadmořské výšky“. Šli jsme se na uby-
tovnu najíst a pak se trošinku „zahřát“ zmrzlinou a nákupy 
v místním nákupním centru. Když jsme se opět vrátili do Domu 
dětí, pustili jsme se do vyrábění náušnic z plsti (ovčího rouna). 
Po večeři jsme se rozhejbali hrou na sardele a nechyběla ani 
schovka. 
 V neděli nás čekala ještě před cestou domů exkurze na 
vodním díle Masarykovo zdymadlo. Prohlédli jsme si plavební 
komory, splav i rybí přechod. Velmi ochotný průvodce nám vše 
ukázal a připojil i velice zajímavý výklad. Škoda jen, že jsme zde 
nemohli zůstat déle, tento den se totiž chystal proplouvat ko-
morami ledoborec.  
 Co dodat na závěr? I přes nepřízeň počasí jsme si výlet užili 
a už teď se těšíme na další!         Z. a J. Filipovy      Foto Š. Kříž 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY MOP BOBEŠ  

NEUVĚŘITELNÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH 
 V tomto týdnu, na 
přelomu října a listopadu, 
se našim žákům podařil 
opravdu husarský kousek! 
Vyhráli totiž dvě sportovní 
soutěže. 
 V úterý 31.10.2012 se 
žákyně  9. třídy, Katka a 
Šárka Dufkovy a Kristina 
Kotačková vypravily do 
Žďáru nad Sázavou na 
okresní turnaj ve stol-
ním tenisu.  Děvčata ten-
to turnaj jako už tradičně 
s přehledem vyhrála a po-
stupují tedy do krajského 

kola do Hrotovic. Přejeme jim, aby se jim tady dařilo stejně jako vloni, kdy se staly vítězkami. 
 Druhý den 1.11.2012 se ve Velkém Meziříčí uskutečnil turnaj ve florbalu žáků 6. a 7. tříd a stala se téměř neuvěřitelná věc - 
naši žáci celý turnaj vyhráli a postupují do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou. Soupeřům nastříleli celkem 17 gólů: Matěj Zedník 6, 
Lukáš Zeisel 5, Pepa Požár a Pavel Víglaský 2, Martin Zástěra a Honza Holoubek 1. K úspěchu družstva přispěli i brankař Dominik 
Studený a hráči Lukáš Němec a Tomáš Beneš. 
 Velký podíl na těchto výsledcích mají i trenéři: stolního tenisu pan František Dufek a florbalu pan učitel Martin Chalupa. Děkuje-
me a přejeme další trenérské úspěchy.         Zuzana Jurková 
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 V rámci projektu Comenius – „Budoucnost planety je v našich rukách“ 
jsme se 22.9.2012 opět vydali do zahraničí. Tentokrát byla místem setkání osmi 
partnerských škol z České republiky, Finska, Islandu, Lotyšska, Maďarska, Ně-
mecka, Polska a Turecka Budapešť. 
 Čtyři žákyně z 6. - 9. třídy naší ZŠ (Nela Marková, Markéta Mičková, Lud-
mila Zikmundová a Kristina Kotačková), bydlely v maďarských rodinách. Dopo-
ledne chodily se svými kamarády do školy a odpoledne jim většina rodičů při-
pravila program. Poznávaly pamětihodnosti maďarské metropole, učily se stří-
let z luku nebo šly na zmrzlinu. 
 V neděli jsme absolvovali společnou plavbu po Dunaji do starobylého měs-
tečka Szentendse, kde pro nás byla připravena zajímavá hra. Odpoledne jsme 
se vlakem vrátili do centra Budapešti a podívali se na hrad, Rybářskou baštu, 
Basiliku a obchodní třídu Vaci. Od pondělí měli učitelé i žáci svůj vlastní pro-

gram. Učitelé se byli podívat na hodinách matematiky, tance a hudební výchovy. Naše české děti se účastnily maďarského vyučování. 
 Hlavní náplní práce tohoto setkání byla pro učitele prezentace činnosti turecké školy, příprava úkolů na školní rok 2012/2013 a 
příprava webových stránek, na které by mohli nahlédnout učitelé i z jiných škol. Náš pobyt v Maďarsku byl pro všechny výbornou zku-
šeností pro život. Děti i učitelé spolu museli komunikovat anglicky a domluvit se např. na program na další den. Toto setkání dalo dě-
tem i učitelům možnost srovnat vybavení a podmínky pro vzdělávání žáků v ČR a Maďarsku.    Ludmila Zikmundová, Zuzana Jurková 

 ČTVRTÁ  BRIGÁDA  NA  ŠKOLNÍ  ZAHRAD Ě 
 Čtvrtá brigáda se uskutečnila 
v sobotu 15.9.2012 od 8,00 hod a 
předčila všechna naše očekávání. Sešlo 
se nás totiž téměř 60 – 26 dospělých 
a 32 dětí. 
 V plánu jsme měli osázet zadní 
stranu ohniště s posezením – to udě-
laly maminky s menšími dětmi. Zasá-
zely lesní jahody, které si pak děti 
budou moci „zobat“.  Maminky, táto-
vé i děti pak vyčistili plevel kolem 
našeho nového plotu a podle plánu 
sem zasázeli rybízy, dříny, svídy a další 
keře. Do vlhkého koutku jsme zasázeli 

košíkářské vrby, které 
budeme moci využívat 
na jarní tvoření. 
 Hodně úsilí stála 
úprava záhonů před 
skleníkem, ale rodiny 
s dětmi si s přesličkami 
a dalším plevelem také 
poradily a do pěkně 
vypletých  záhonů jsme 
pak dosazovali levandu-
li, kakosty, mátu a další 
bylinky. 

 Tátové udělali také velký kus práce, protože odváželi hlínu, 
která vznikla po bagrování nájezdu na zahradu a zarovnávali s ní 
terénní nerovnosti mezi ovocnými stromy. 

 Největší kus práce je vidět na nejvzdálenějším konci zahrady, 
kde vznikl „biosystém les“, tady  se naši žáci budou učit poznávat 
jehličnaté stromy a rostliny našich lesů, a „motýlí palouček“, kam 
jsme zasázeli keře, které budou lákat motýly k opylování. 
 Odměnou pro všechny brigádníky je vždy malé občerstvení, 
tentokrát z výpěstků zahrady. Děti ze školní družiny spolu s paní 
učitelkou upekly perník s čokoládovou polevou, bábovku a další 
buchta byla také ze švestek, které se urodily na školní zahradě. 
Z celeru připravily děti chutnou celerovou pomazánku, která se 
mazala na veky. A samozřejmě nesmí chybět ani něco na zapití. 
Bylinkové čaje připravujeme také  jen z bylinek z naší „bylinkové 
spirály“ a přidáváme do nich domácí bezový sirup. 
 Z výsledků práce jsme měli velikou radost. Posuďte z našich 
fotek.        Zuzana Jurková 

Ano, na našem školním hřišti totiž přibyl jeden herní prvek 
určený starším dětem, dospělým i seniorům. Jedná se o 

venkovní fitness prvek posilovací stroj – Surfovací zařízení od firmy COLMEX. Pořízení tohoto prv-
ku, v ceně 42 787,- Kč umožnila dotace Nadace správného životního stylu, která nám uhradila víc jak 2 
třetiny ceny! 
Funkce: Posilování svalů pasu, zlepšování ohebnosti a koordinace těla. Procvičování zad a pasu. 
Použití: Uchopte rukojeti oběma rukama, umístěte nohy na pedály a provádějte kmitavý pohyb z jedné 
strany na druhou. 
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 30 sekundách s pěti-
sekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi. 
Poznámka: Toto cvičení vyžaduje patřičný stav kyčlí. Pokud máte problémy se zády nebo pasem, poraď-
te se nejprve s lékařem. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte. 

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT... 

NÁVŠTĚVA MA ĎARSKA V RÁMCI PROJEKTU COMENIUS 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V LISTOPADU A PROSINCI  2012  

 

Jindřich Charvát   24.11.1932 Dolní Bory 21 
Tomáš Kučera   9.12.2042  Dolní Bory 8 

Marie Hlaváčová   14.12. 1947 Horní Bory 105 
Pavel Březka  16.12.1952  Cyrilov 31  
Josef Březka  20.12.1942 Cyrilov 5 

Anežka Ochranová  23.12.1947 Horní Bory 156 
Jaroslava Dvořáková 24.12.1952 Horní Bory 123 

 

 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubileum, přejeme hodně zdraví,  
štěstí a životní pohody! 

 Určitě si 
každý z vás 
všiml, že od 
začátku června 
do konce srpna 
letošního roku 
bylo na teniso-
vém hřišti za 

školou hodně rušno. Probíhal zde již třetí ročník 
tenisového turnaje čtyřher BORY 2012. Do 
turnaje se přihlásilo rekordních 17 dvojic 
(podmínka byla, že alespoň jeden hráč z dvojice 
musí být z Borů, kromě bratrů Benešových z 
Rousměrova). Spravedlivým systémem každý 
s každým bylo za 3 měsíce odehráno více jak 130 
skvělých zápasů. Bohužel, během turnaje musela, 
pro zranění, odstoupit dvojice Radek Holoubek 
– Radek Slavík a Dvořáka Vladimíra nahradil 
Pavel Holánek. 
 Celý turnaj byl nesmírně vyrovnaný a zamo-
taný. O tom určitě ví své dvojice Prudek Luboš 
ml.- Jaroš Pavel, neboť v posledním zápase hráli 
o finále, zápas jim ale nevyšel prohráli, spadli až 
na šesté místo a do finále poslali Hlaváče Vladi-
míra a Dostála Petra. Jen jednu prohru měla na 
svém kontě pouze dvojice Fňukal Jiří - Dvořák 
Martin, druhý finalista.  
 8. září, krásný slunečný den, přivítal finalisty 
a diváky na tenisovém hřišti za školou. Ve 14. 
hod. začal zápas o třetí místo a v 16 hod. finále. 

Nastoupení Hlaváče a Dostála do finále 
v kostýmu legendárního Asterixe, byla ta pověst-
ná třešnička na dortu skvělého turnaje. 
 Pořadatelé, stolní tenisté Bory, zajistili ob-
čerstvení, ceny, poháry, diplomy a díky sponzo-
rům celé akce nikdo neodešel s prázdnou. 
  Doufáme, že i diváci si přišli na své, že se 
všem turnaj líbil, a že  příští rok bude alespoň 
stejně tak dobrý, jako byl ten letošní. 
 

  Konečné výsledky: 
1. Fňukal Jiří -Dvořák Martin 
2. Hlaváč Vladimír - Dostál Petr 
3. Dufek František - Ochrana Miroslav 
4. Vaňek Miroslav - Vaculík Petr 
5. Chalupa Ondřej -Chalupa Martin 
6. Prudek Luboš ml. - Jaroš Pavel 
7. Jakubec Pavel - Slouka Jiří 
8. Pokorný Martin - Brodský Tomáš 
9. Beneš Petr - Beneš Josef 
10. Březka Vladimír - Zikmund Miroslav 
11. Krejčí Vladimír - Krejčí Michal 
12. Křehlík Štěpán - Chalupa Vojtěch 
13. Jakubec Petr - Klapal Petr 
14. Dvořák Jiří - Leitmajer Michal 
15. Prudek Luboš st. - Jaroš st. 
16. Viliš Pavel - Dvořák Vladimír, Holánek Pavel 
Holoubek Radek - Slavík Radek  - odstoupili pro 
zranění 
  

            Sportu zdar  ST Bory F. Dudek  

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER BORY 2012 


