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Úvod

ROK 2012 – VÝPIS Z KRONIKY OBCE
Ve světě opět řádily přírodní živly, hlavně větrné smrště a povodně. V
červenci byly velké povodně v Rusku, Rakousku a v Číně. V srpnu
sužovaly obyvatele v USA v New Yorku a v Austrálii v Brisbane větrné
smrště. V prosinci zuřila sněžná bouře na jihu USA. V březnu při
ohromné dopraví nehodě belgického autobusu ve švýcarském tunelu
přišlo o život 6 dospělých a 22 dětí. V tomto roce proběhla letní
olympiáda v Londýně a uplynulo 15 let od tragické smrti princezny
Diany. 26. 8. 2012 zemřel ve věku 82 let americký kosmonaut Neil
Amstrong, který první stanul na Měsíci. Jeho známý výrok: „Je to malý
krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo."
22. 3. 2012 naše rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na
Mistrovství světa zlato v kategorii - 3000 m. 5.10. 2012 bylo letiště
přejmenováno na „Letiště Václava Havla Praha". 14. 11. 2012 naše
úspěšná oštěpařka Barbora Špotáková oznámila, že čeká miminko a se
sportem dočasně končí. 19. 12. 2012 se stala sportovcem roku.
Ve čtvrtém čtvrtletí se v naší republice objevil jedovatý alkohol
v prodejnách, a hlavně ve stáncích na severní Moravě. Lidé umírali na
požití metylalkoholu. 34. člověk zemřel 14. 11. 2012.
V tomto roce zemřelo mnoho významných osobností: Bronislav
Poloczek, Zita Kabátová, Jaroslava Adamová, Eva Klepáčová, Radek
Brzobohatý, Břetislav Pojar, Antonie Hegerlíková, Fan Vavřincová,
Pavel Pípal, Květa Legátová.
UDÁLOSTI Z LIPNA NAD VLTAVOU A OKOLÍ
19. 4. 2012 Český rozhlas České Budějovice oznamoval, že velká loď
„Adabert Stifter" byla dopravena na lipenské jezero. 30. 4. 2012 v ČT
hovořili o nové cyklostezce Frymburk - Lipno, která je hodně využívána.
1. 3. 2012 byla odhalena socha na úpatí Kramolína v podobě lampy
„Janusova socha“. 20. 7. 2012 otevření stezky korunami stromů bylo
velikou slavností. Pan prezident Václav Klaus stezku otevíral. Událost
byla vysílána v ČT. 20. 8. 2012 největší vodní plocha v ČR Lipno hostí
Kateřinu Neumanovou, Martina Doktora a Aleše Valentu.
20. 12. 2012 z lipenské podzemní elektrárny vytáhli turbinu, která zde
sloužila 53 let. Bude nahrazena novou. Akce zúčastnil můj syn Vilém,
který zde již několik let pracuje. Můj otec, Jan Tesař, tady pracoval od
spuštění do roku 1975.
OBEC: obyvatel zde žije celkem 555, průměrný věk obyvatel je
37,73. Občanům bylo předáno 130 blahopřání. 9. 2. 2012 přišlo k

zápisu do 1. třídy 8 dětí - 4 děvčata a 4 chlapci. V roce 2012 se narodilo
5 dětí - 5 děvčat. 19. 11. 2012 byl uzavřen 1 sňatek.
14. 4. 2012 - vítání dětí se letos poprvé uskutečnilo ve společenské
místnosti v Obecním domě - 8 dětí: 4 děvčata a 4 chlapci.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA. MŠ - 35 dětí, ZŠ - 34 dětí. Z
tělocvičny byla vybudována druhá třída pro MŠ. Výuka tělesné výchovy
zajištěna v tělocvičně na loděnici.
ZO ČSŽ: organizace má pouze 10 členek, potřebovala by omladit.
OBECNÍ KNIHOVNA: byla otevřena po rekonstrukci domu 10. dubna
2012. Je bez oken, je menší a má méně regálů. Bylo provedeno
vyřazování knih z let 50 a 60 - celkem 797 kusů. Po vyřazení knih
máme 3.415 knih. Výrazně klesl počet čtenářů z 45 na 27. Výpůjček za
rok 2012 bylo 1.036. Přišlo 193 návštěvníků do knihovny. Paní
knihovnice měla záslužnou práci na uspořádání celkové knihovny,
elektronickém odpisu atd.
PEČOVATELSKÝ DŮM má již pečovatelskou službu z Loučovic. Vozí
sem obědy a nabízí i jiné služby: dopravu k lékaři, přivezení léků aj.
PROMENÁDA I. ČÁST: vpravo u silnice od Lipna jsou využity všechny
domy. Dole podnikatelé, nahoře apartmány. Těší nás, že je tady
lékárna. Úplně na konci řady v blízkosti restaurace Admirál začali s
přístavbou cukrárny. Bude patřit H+ M.
PROMENÁDA II. ČÁST: je naproti silnici. Je tady 6 domů, ale jen 3 jsou
v provozu. Zanikly thajské masáže a 2 restaurace. Později byly otevřeny
2 jiné restaurace a na rohu kavárna / cukrárna. V přízemí domu přibyla
vinotéka.
MARINA a LIPNO LAKE RESORY: těsně po vybudování pobývali v
těchto apartmánech pouze Holanďané. Později Holanďanů ubývalo,
přijížděli i jiní z Německa, Polska, Ruska a hlavně z ČR. V novinách
psali, že Holanďané hledají jiná místa např. Bulharsko - mořské pláže.
BAZÉN: zatím žádná přestavba. Změna vstupu pro ostatní veřejnost do
bazénu z r. 2010 plně vyhovuje.
DĚTSKÝ KOUTEK je v budově bazénu. Byl více využíván hned po
založení. V poslední době vznikl také dětský koutek na MARINĚ a byl
pro ubytované na MARINĚ zdarma! Tedy silná konkurence. A
návštěvnost koutku na bazéně klesala. Do budoucna se plánuje
přestavba. Ke konci roku v dětském koutku Infocentrum konalo 2 pěkné
akce pro děti s velkou návštěvností např. - Halloveen 118 dětí. V
Infocentru jsou schopné a aktivní ženy.
SKIAREÁL LIPNO: od začátku roku bylo hlavně o víkendech plno akcí
uváděných našimi předními moderátory. Tyto akce měly jeden záporný
jev: v místě nebyly prezentovány. Lidé z Lipna se o nich dovídali jen
náhodně. Prý se s nimi mohli lidé seznámit na internetu. Na konci zimní
sezóny, bylo to kolem 20. března 2012, se lyžovalo pouze za 20 Kč.
Začátek zimní sezóny nebyl příznivý, sněhu bylo málo. Pokud počasí
dovolovalo, bylo zasněžováno.
DRAČÍ LODĚ – LIPNO DRAGON BOAT RACE 2012 - 5. ROČNÍK.
Účast několika desítek posádek. Loď má 20 pádlujících, bubeníka a
kormidelníka. Bojuje se o titul mistrů Lipenské přehrady.
YACHT CLUB LIPNO nabízí dětem stát se členem jachetního kroužku.
Základem kroužku je skupinka dětí z Lipna a okolí. Součástí výcviku
jsou také doplňkové aktivity s cílem stmelit partu – výlety, jachtařský
tábor, lyžování, hry atp.
LIPNO SE PYŠNÍ SOCHOU – „JANUSOVSKÁ LAMPA" vysokou 365
cm, jejímž autorem je Milan Doubrava. Byla vztyčena v podvečer
prvního červnového dne nedaleko Kramolína.
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STEZKA KORUNAMI STROMŮ je první stezka v ČR, je dlouhá 675 m a
je zakončena 40-ti metrovou vyhlídkovou věží s fantastickým výhledem.
Středem věže se vine 52 m dlouhý suchý tobogán, nejdelší v ČR. 20. 7.
2012 stezku slavnostně otevřel pan prezident Václav Klaus.
MISTROVSTVÍ EVROPY V RAFTINGU 2012 se konalo 28. 8. až 2. 9.
2012 v úseku Lipno nad Vltavou pod hrází až Vyšší Brod pod klášterem.
RALLYE ČESKÝ KRUMLOV SLAVÍ 40 NAROZENINY. Jubilejní 40.
Rallye Český Krumlov se uskutečnilo 25. a 26. května 2012. Centra byla
v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a nově v Lipně nad
Vltavou.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
OS LIPEN: občanské sdružení mladých lidí stále pořádá hlavně pro
děti, ale i pro dospělé, různé akce: masopust, posezení u májky, Den
dětí, Mikuláše, vánoční akce aj.
OCENĚNÍ "NEJLEPŠÍ Z REALIT - BEST OF REALITY" PRO LIPNO
Lipno nad Vltavou zabodovalo. Jako jediná obec se může chlubit
oceněním „Best of reality" Porotci hodnotili strategický propracovaný
dlouhodobý územní a stavební rozvoj. O ocenění letos usilovalo 36
projektů.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

Narození / výročí
Ještě jedny srpnové kulatiny! Krásné životní výročí a velmi významné měl pan Willem Jacobus Rouw. Blahopřejeme!
ZÁŘÍ 2017
Výročí v září budou 4 kulatá a slaví je samé ženy: paní Hana Kalivodová, Silvie Valková, Hana Bejdáková a Jitka Kulíková. Dále budou
slavit paní Anna Luptáková, Herta Kyselová, Jiřina Stýblová a pánové František Cvach a Ján Sojka.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje SPOZ V. Neubauerová a L. Bravencová

Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY

ROK S BABIČKOU HANIČKOU A DĚDEČKEM JOSEFEM V MŠ
Školní rok 2016/2017 byl posledním rokem věnovaných lidovým
tradicím. Roční plán byl trefně pojmenován „Chaloupka na vršku“
Děti celým rokem provázeli maňásci babička a dědeček, které si děti
samy pojmenovaly jako Haničku a Josefa. Dětem byli dobrými rádci a
přibližovali jim svými vyprávěními původ a zvyky klasických tradic i těch
téměř zapomenutých.
PŘEHLED AKCÍ MŠ LIPNO 2016 / 2017 – O TOM, CO BYLO
22.9. Divadlo Máma a Táta zahájilo celoroční divadelní sezónu
pohádkou „Kouzelný zvoneček“
5.10. Tradiční Focení na vánoční přání
10.10. Byl zahájen každoroční plavecký kurz pro pěti – šestileté děti,
který děti absolvují celkem v šesti hodinách vždy v pondělí. Kurz
probíhal v termínu od 10.10 do 14.11. Začala též logopedie s paní
Bártovou, která k nám dojíždí 1x měsíčně, pak kroužek angličtiny pro
předškoláky s Hankou Kotalíkovou a pěvecký kroužek s Monikou
Slabihoudovou, které děti navštěvují 1x týdně.
13.10. Tereza Myslíková připravila ukázkovou hodinu z programu
„Maxík“

10.11. si předškoláci otestovali své předpoklady pro studia na ZŠ
s Terezou Myslíkovou v Testu školní zralosti – součást programu
„Maxík“
11.11. Děti na počest sv. Martina tvořily Svatomartinské rohlíčky
14.11. Ukončení plaveckého výcviku – stateční plaváčci byli
odměněni medailí a diplomem.
27.11. Vánoční vystoupení u stromečku. Děti se proměnily ve
sněhové vločky, princezny Elsy a ledaře a svými písněmi a tanečky
s vánoční tématikou pomohly rozsvítit lipenský vánoční strom – symbol
začátku adventního času.
29.11. Divadelníci „Máma a táta“ upozornily děti „Čertovskou
pohádkou“ na blížící se tradici.
30.11. Tereza Myslíková procvičila znalosti předškoláků v poslední
hodině z programu „Maxík“
5.12. MŠ navštívil Mikuláš a jeho pomocníci.
6.12. Děti shlédly divadelní představení ve Vyšším Brodě „Cesta do
Betléma“ se zpěvem koled a žonglováním
8.12. Pěvecký kroužek MŠ potěšil babičky a dědečky svým
písničkovým repertoárem s vánoční tématikou v hotelu „Bouček“ pod
vedením Moniky Slabihoudové
15.12. Děti nezapomněly ani na zvířátka v lese a odnesly jim zdravou
vánoční nadílku.
19.12. I přiletěl do naší MŠ Ježíšek a potěšil děti dárečky
6.1. Dramatizace příběhu Tří králů – starší děti zahrály mladším
dětem příběh Tří králů o cestě do Betléma
6.2. Divadlo Máma a Táta dětem zahrálo originální pohádkovou
stínohru „Zlatovláska“
27.2. A nejveselejší tradice – masopust. Děti rozveselily lipenské
obyvatele masopustními maskami, písní „Máme tu masopust, Hej, Hej,
Hej!“. Bláznivému pochodu udávaly krok bubínky, činelky, řehtačky a
rolničky.
28.2. Divadlo Kos s pohádkou „Udatný Matyáš“
30.3. Divadlo Kos objasnilo dětem tradici velikonočního zajíčka
veselou pohádkou „Zajíčku, slepičko, čípak je to vajíčko?“
31.3. „Projekt pro zdraví“ s příběhem „Zdravíka a jedlíka“
6.4. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

7.4. Děti se symbolicky rozloučily se
zimou vynášením Morany k Lipenské
přehradě s halasným zpěvem říkadly za
zvuku řehtaček a dalších orfových
nástrojů.
10.4. Měření zraku Lion Eyes
10.4. – 12.4. Vykrajování, pečení a
zdobení Velikonočních perníčků a
tvoření velikonoční dekorace.
2.5. Fotografování dětí – společné i
jednotlivé pamětní fotografie na tablo
předškoláků s dvorním fotografem ZŠ
Lipno Markem Plandorem.
4.5. – 5.5. Zápis nováčků do naší MŠ
11.5. „Nanečisto“ v ZŠ pro předškoláky
12.5. Tvoření dárečků pro maminku k svátku
17.5. Návštěva umělecké keramičky Petry Nekolové - děti vyráběly
dekoraci „ptáček“ z keramické hlíny.
26.5.Předškoláci navštívili kamarády z 1. třídy ZŠ, kde měli
připravenou ukázkovou vyučovací hodinu s paní učitelkou Martinou
Mičanovou.
30.5. Děti se staly aktivními pomocníky při hledání princezny
s venkovním divadelním putováním „Cesta za pohádkou“ v režii
divadelního spolku „Máma a táta“
1.6. byla pro děti a rodiče uspořádána červnová slavnost k MDD na
fotbalovém hřišti, kde byly pro děti připraveny sportovní disciplíny,
tvořivé aktivity s výtvarným materiálem, samovýroba ovocných špízů a
muffinů, opékání špekáčků a volná zábava.
8.6. si děti užily kreativní zábavné představení „O líné sani“ dětí
dramatického kroužku ZŠ pod vedením Veroniky Vávrové.
16.6. Vystoupení dětí MŠ. Rodičům, prarodičům, příbuzným,
kamarádům a všem zúčastněným děti na pódiu „v parku“ předvedly
pásmo písní, říkadel a tanečků vztahujících se k lidovým tradicím a
zahrály divadelní „kousky“, „Boudo, budko“, a „Příběh svatého Václava“.
Děkujeme všem rodičům za nápadité kroje a kostýmy a dětem za
profesionální úžasné vystoupení, které bylo symbolickou tečkou a
malou ukázkou z celoroční práce.
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13.6. Náročnou cestu za pokladem nám pomohli v místním lesíku
připravit naši čtvrťáci a páťáci.
20.6. Výlet do ZOO Hluboká. Děti odjely autobusem do ZOO Hluboká
nad Vltavou, kde se seznamovaly a poznávaly tuzemská a cizokrajná
zvířata. V rámci výukového programu viděly zblízka denní život
mravenců. Krmily kozičky ve volném výběhu a pohrály si na dětském
hřišti.
2.6., 19.6, 22.6., 23.6. děti navštívily lipenskou pláž, kde vybudovaly
velmi nápaditý komplex vodních staveb a osvěžily se v téměř tropických
dnech.
27.6. Pod odborným vedením manželů Myslíkových a samozřejmě
díky jejich pozvání si děti užívaly již druhým rokem jízdy na
plachetnicích kolem „Králičího ostrova“. Čekání si zpříjemnily hrou na
místním dětském hřišti a skákáním na trampolínách. Ani déšť nikomu
nevadil. Dětské hřiště se okamžitě proměnilo v „Loď za bouře“ a bylo
třeba vyvinout mnoho sil a vynalézavosti k její záchraně, vše řízeno
nekonečnou dětskou fantazií.
13.6. Turistický výlet Lvíčat – Děti ze třídy Lvíčátek a Loren Macáková
absolvovaly náročný turistický výlet. Autobus nás vyložil pod kopcem
Marta. Cestou na vrchol se děti seznámily s „Křížovou cestou“ Nahoře
se na odpočivadle nasvačily, vyfotily, podepsaly do pamětní knihy
„Lezení na Martu“ a rozhlédly po okolní krajině. Dále pak pokračovaly
na alpskou vyhlídku za vydatného posilňování lesním ovocem,
povídáním a pohybovými hrami, tam byla další pauza na svačinu č.2
před náročným sestupem na Slupečnou a návratem do MŠ. Odměnou
byl toužebně očekávaný oběd a osvěžující nanuk.
29.6. Pasování předškoláků. Našim předškolákům se naplnil čas
strávený v MŠ a došlo na loučení a slavnostní pasování na školáky.
Pasování se velkolepě ujalo divadlo Kos, které dětem před očekávanou
slavnostní chvilkou zahrálo tématickou pohádku o čaroději a jeho
pomocnici. Děti dostaly na památku šerpu a dárečky. Společně s rodiči
zavzpomínaly u pamětního DVD s fotografiemi a hudbou připraveného
Monikou Slabihoudovou. Oslava byla zakončena sladkou tečkou
v podobě šampaňského, dortu a muffinů vyrobených Evou Haranzovou
a závěrečnou volnou zábavou dětí … a že si užívaly. Tablo letošních
předškoláků je vystaveno v bývalé budově obecního úřadu. Děkujeme
panu Macákovi.
PODĚKOVÁNÍ dětem, všem rodičům, kolegyním, dobrovolníků,
lipenským obyvatelům, zaměstnancům obecního úřadu,
divadelníkům a všem, kteří jakkoliv během školního roku pomohli,
podporovali, či se podíleli na aktivitách, sponzorských darech a
provozu Mateřské školy Lipno nad Vltavou.
ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
Provoz v MŠ byl zahájen již v době školních prázdnin 21. 8. 2017.
Těšíme se opět na shledání se všemi dětmi, které MŠ navštěvovaly a
na nově příchozí 😊.
AKCE MŠ LIPNO ZÁŘÍ 2017 – O TOM, CO BUDE
12.9. Proběhne informační schůzka pro rodiče dětí MŠ. Účast
jednoho z rodičů nutná vzhledem k náročnosti a množství informací
18.9. Divadlo „Máma a táta“
Další informace naleznete na stránkách skolalipno.webnode.cz
Fotogalerii školky pak na skolkalipno.rajce.idnes.cz

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Tento projekt v letošním roce proběhl za finanční podpory Města Vyšší
Brod a za finančního přispění Ministerstva kultury v rámci grantového
programu Knihovna 21. století pro rok 2017.

Tuto akci vyhlašuje SKIP ČR - Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. Cílem akce je podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj

Strana 4
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec
obvyklých knihovnických činností.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována
výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha
spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v
Lampálii.
V letošním roce se naše knihovna zapojila do tohoto projektu již
pošesté. Zapojila se třída prvňáčků z Vyššího Brodu v počtu 21 dětí a 1.
třída ze Základní školy Lipno nad Vltavou s 10 prvňáčky. Naše návštěvy
probíhaly od října do konce června a ústředním tématem našich setkání
byl tzv. „příběh knihy“, ve kterém se děti seznámily se vznikem samotné
knihy, a to od prvotního nápadu spisovatele, přes kresby ilustrátora, tisk
a doručení do knihovny se zastávkou v knihkupectví. Smyslem těchto
setkání je přiblížit proces vzniku samotné knihy, uvědomit si rozdíl mezi
knihkupectvím a knihovnou a přiblížit dětem knihovnu jako místo, které
slouží nejen k půjčování knih.
S tímto cílem je projekt rozvíjen a s jeho uskutečněním mi pomáhají Ti,
kterým bych chtěla nyní srdečně poděkovat. Mé první poděkování patří
paní učitelce Jaroslavě Trojákové a paní učitelce Martině Mičanové,
které na projekt přistoupily a začlenily jej do vyučování. Paní učitelce
Jaroslavě Marešové, díky jejíž obětavosti můžeme vyrábět ruční papír.
Našim hostům, komiksovému scénáristovi Danielu Vydrovi a ilustrátoru
Adolfu Dudkovi, na jejichž návštěvu děti rády vzpomínají a díky jejichž
inspiraci nakreslily vlastní komiksy. Děkuji paní Lucii O´Suilleabháin za
poutavé povídání o starých knihách a klášterní knihovně cisterciáckého
kláštera ve Vyšším Brodě. Velké poděkování tak patří převoru
cisterciáckého kláštera Justinu Berkovi, který nám laskavě umožnil
návštěvu klášterní knihovny. Ráda bych poděkovala i panu řediteli
Městské knihovny v Českém Krumlově Martinu Nechvílemu za
prohlídku knihovny. Knihkupectví Expedice v Českém Krumlově, že
strpěli „nájezd“ třiceti prvňáčků. Velkým zážitkem nejen pro děti byla
návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví a tady patří mé velké
poděkování manželům Zdence a Josefu Černým za to, že nám tuto
návštěvu umožnili a věnovali nám svůj čas. Díky jejich vstřícnosti a
ochotě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.
Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji, protože bez Vás by tento
projekt nebyl tím, čím je!

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
duben 2017: Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka
Ilustrátor Adolf Dudek představil některé ze svých ilustrovaných knih a
seznámil děti s prací ilustrátora.
květen 2017: Výroba vlastní knihy
Každá třída si zvolila téma k napsání a ilustrování knihy. Ilustrace se
kreslí na ručně vyrobený papír, text se píše na papír klasický. Vše se
ručně sešije. Tato kniha zůstává knihovně. Zároveň děti zpracovávají
svůj vlastní komiksový příběh. Z těchto příběhů se sestaví sborníček.
Lipenští si zvolili téma květin a zpracovali malý kreslený herbář.
Vyšebrodští prvňáčci se stali „malými básníky“.
červen 2017: Návštěva tiskárny městské knihovny v Českém
Krumlově a kamenného knihkupectví
S dětmi jsme se zajeli podívat do tiskárny v Černé v Pošumaví, kde nás
srdečně přivítala rodina Černých. Odtud jsme pokračovali do Českého
Krumlova, kde nás provedl Městskou knihovnou její ředitel pan Martin
Nechvíle. Neopomněli jsme navštívit ani tamní knihkupectví Expedice.
červen 2017: Návštěva knihovny cisterciáckého kláštera ve Vyšším
Brodě a pasování na čtenáře
Poslední návštěva, která byla pro děti připravena, byla návštěva
klášterní knihovny, kterou nás provedla paní Lucie O´Suilleábhain.
Zajímavě popovídala nejen o knihovně samotné, ale dovolila nám
zavítat i do svého ateliéru, kde staré knihy opravuje.
Na úplný závěr došlo k pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci museli
přečíst připravený text. Až poté došlo ke složení čtenářského slibu,
samotnému pasování a předání zasloužené odměny v podobě šerpy,
diplomu, knihy, která byla vydána pouze pro tento projekt a komiksový
sborníček vlastních prací.
Zpracovala: Romana Ouředníková, Městská knihovna ve Vyšším Brodě

ZŠ LIPNO – O TOM, CO BYLO

Ohlédnutí se za posledním měsícem ve starém školním roce

Akce, uskutečněné v rámci projektu:
říjen 2016: Seznámení s knihovnou
První setkání s prvňáčky se neslo v duchu seznámení se s knihovnou,
s pravidly chování v knihovně, s prací knihovníka a s tím, jak se
chováme ke knihám. Seznámili jsme se také s „Příběhem knihy“, který
nám přiblížil vznik samotné knihy.
prosinec 2016: Povídání o písmu
Druhé setkání s prvňáčky se neslo v duchu písma. Povídali jsme si o
tom, s čím a na co se kdy psalo. Přenesli jsme se do dob pravěku,
starého Egypta i Číny. Ukázali jsme si různé druhy dnešního písma a
sami si pak vyzkoušeli, jaké to bylo být písařem ve starověkém Egyptě.
únor 2017: Výroba ručního papíru
V pátek 17. února jsme se sešli v Základní škole ve Vyšším Brodě, kde
na nás již čekala paní učitelka Jaroslava Marešová. S její velkou
pomocí jsme si totiž vyrobili ruční papír. Ještě dříve, než jsme přistoupili
k samotné výrobě, pomohly děti natrhat noviny, které se posléze
namočily, aby se rozmixovaly a my mohli použít z nich připravenou
papírovinu. Děti sami si pak z papíroviny vytvořily dva listy ručního
papíru, který bude následně použit k výrobě vlastní knihy.
březen 2017: Návštěva komiksového scénáristy Daniela Vydry
K prvňáčkům zavítal ve středu 15. března komiksový scénárista Daniel
Vydra, který dětem přiblížil tvorbu komiksu.

Zakončení projektu Knížka pro prvňáčka. Po celý školní rok byl 1.
ročník naší školy zapojen do projektu „UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA
PRO PRVŇÁČKA“. Veškeré informace k tomuto projektu si přečtete
níže v článku, který pro nás zpracovala hlavní organizátorka tohoto
projektu Romana Ouředníková. Touto cestou ji velice děkujeme za
nabídku a možnost zapojení našich prvňáčků do tohoto zajímavého a
přínosného projektu.
VÝUKOVÝ SEMINÁŘ „KLÍČ“
Již po třetí se uskutečnil výukový seminář „KLÍČ“, jehož cílem je
seznámit lipenské žáky s jejich budoucími frymburskými spolužáky.
Program probíhal ve dnech 31. 5. 2017 - 1. 6. 2017. Obě třídy se sešly
na vlakovém nádraží v Lipně nad Vltavou, odkud začala naše společná
cesta do Rožmberka nad Vltavou. Vlak nás dopravil do Vyššího Brodu a
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odtud začal náročnější výšlap do Rožmberka. Cestou nás doprovázely
nejrůznější hry a aktivity, díky nim nám cesta lépe utíkala.
Ubytovali jsme se v rekreačním zařízení České pošty, v areálu bývalého
zámku v těsné blízkosti státního hradu. Z oken našich pokojů se nám
naskytl nádherný pohled na celý Rožmberk a řeku Vltavu, která jím
protéká. Po ubytování dětí do pokojů nás čekaly zajímavé aktivity:
výroba klíčů, tvorba básní, malování oblázků a jiné stmelovací hry.
Následovalo opékání buřtů a na děti čekalo ještě jedno překvapení. Po
setmění vyrazily na stezku odvahy, na jejímž konci na ně čekala jejich
nová třídní učitelka. Při setkání jim předala klíč, který slouží k otevření
vstupu na 2. stupeň základní školy. Druhý den děti soutěžily o celé
sestavení textu pověsti, a poté na nás čekala prohlídka reprezentačních
místností někdejšího muzea rodu Buquoyů a katovny, kde si odvážní
některé dobové mučící nástroje vyzkoušeli. Tímto byl náš výlet téměř u
konce. Čekala nás ještě cesta autobusem domů. Děti si z programu
odnesly nejen zážitky, ale i nová přátelství. Věříme, že společný
začátek na 2. stupni bude pro všechny úspěšný ☺.
DEN S E.ON ENERGY TRUCK
Týden před koncem školního roku jsme pojali sportovně. Ve středu 21.
6. 2017 jsme se zúčastnili edukačního programu s firmou E.ON Energy
Truck v areálu Kramolín. Zábavnou formou nám byl přiblížen svět
energie, zejména s ohledem na bezpečnost a efektivní využívání
energie. Nejdříve jsme shlédli projekci na téma „Energie a její využití“.
Poté si děti zasoutěžily v rozbíjení atomů, v poznávání elektrožroutů a
chytání energií ve vzduchové komoře. Na závěr dostaly velmi krásné
dárečky a domů si zároveň odnášely informace a zážitky související
s touto tématikou. Protože jsme byli poblíž, využili jsme možnosti užít si
odměnu z Lipenského plaváčka a svézt se na bobové dráze. Všichni, i ti
nejmenší, zvládli výlet na výbornou. Ještě jednou moc děkujeme
mobilnímu poradenskému a zábavnému centru E.ON Energy Truck za
uspořádání pěkné akce a třem statečným tatínkům, kteří se nebáli vydat
s tak velkou partou na kola. ☺
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jsme si výlet užívali plnými doušky, dýchla na nás prázdninová
atmosféra. Sportovní výkon jsme si zpestřili kulturním zážitkem.
Navštívili jsme Podmořský svět, kde si děti mohli prohlédnout širokou
škálu živočichů mořských i sladkovodních. Při cestě zpět jsme se u
přívozu posilnili zmrzlinkou. Touto akcí jsme ještě oslavili den dětí.
EXPEDICE SLAVONICKO
Tak jako každý rok, tak i letos se naše škola těsně před začátkem
prázdnin vydala na třídenní expedici. Ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2017
jsme zavítali do okolí Slavonic, které je velmi zajímavé pro své kulturní i
přírodní památky. Celému výletu jsme zvolili základnu v nově
zrekonstruované Rotě Písečné, kde měly děti možnost bohatého vyžití
na velikém hřišti, které ji obklopovalo. Během pestrého programu jsme
se dozvěděli spoustu věcí z naší historie, stmelili jsme kolektiv
společnými hrami a hudbou, namalovali si vlastní hrnek v keramické
dílně, hodně jsme se nasmáli, ale i také trochu báli na oblíbené stezce
odvahy. Zkrátka nechybělo nic, co ke správnému výletu patří. Velký dík
patří personálu v Rotě Písečné, který se o nás po celé tři dny velmi
ochotně staral. Moc se nám zde líbilo a určitě jsme v tomto krásném
prostředí nebyli naposledy.
Učitelky základní školy

Zahájení nového školního roku 2017/2018 proběhne
v pondělí 4. září 2017 v 8.00 h v 1. třídě základní školy. ☺
Milí žáci a děti, již v prvním zářijovém týdnu se můžete všichni těšit na
společnou akci. Přijede za námi mobilní planetárium - sférické kino
s programem „Začarovaný korálový útes“.
Těšíme se na vás!!! Učitelky základní a mateřské školy ☺.

CYKLOBUSY TURISTICKÉHO SPOLKU LIPENSKA
PŘEVEZLY ZA ČERVENEC TŘI TISÍCE LIDÍ

CYKLOVÝLET
Hned druhý den ve čtvrtek se vydala celá škola za doprovodu velmi
ochotných tatínků na cyklovýlet do Frymburku. Počasí nám přálo, a tak

Dvě nové linky cyklobusů, které uvedl v život Turistický spolek
Lipenska, za první polovinu léta využilo tři tisíce pasažérů. Jedna
linka vede od Rožmberku přes Lipno do Nové Pece až na Jelení
Vrchy, druhá vozí prázdninové turisty z Horní Plané přes Lipno na
Svatý Tomáš. Obě linky se potkávají na Lipně nad Vltavou
s možností přestupu a jsou obě ZDARMA dostupné každému, kdo
se u řidiče prokáže platnou Lipno kartou. Tento prázdninový luxus
si turisté na Lipensku mohou dovolit díky sdružení prostředků a
spolupráci šedesáti subjektů.
Lipenské obce, lipenští podnikatelé, Jihočeský kraj a Turistický spolek
Lipenska zpestřili turistům, místním a zejména vyznavačům cyklistiky
prázdniny. Přes šedesát subjektů na Lipensku sdružilo prostředky a
společně dalo dohromady projekt turistických autobusů a cyklobusů,
který propojuje celý region a usnadňuje všem pohyb okolo Lipenské
nádrže. Hlavní atraktivitou a výsledkem spolupráce celého regionu je
možnost využívat autobusy zdarma. Každý kdo se vybaví Lipno
kartou, jede zadarmo, platí se jen za převoz kola. Aby mohl projekt na
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tomto principu fungovat, bylo v regionu zapotřebí sdružit přes půl
milionu korun.
„Řada lidí využívá autobusy tak, že se s kolem vyvezou do kopce,
třeba na Jelení Vrchy nebo na Svatý Tomáš, a potom si pohodlně
sjíždí dolů na kole. Z Jeleních Vrchů podél Schwarzenberského
kanálu a po březích Lipna přes Přední Výtoň až na hráz Lipna je to
krásných 50 km, až do Rožmberka pak 70 km a je to pořád
z kopce“, říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska a
iniciátor projektu.
Za první polovinu prázdnin autobusy využilo tři tisíce pasažérů. Lipno
kartu a možnosti jezdit zdarma využila přibližně čtvrtina z nich. Více je
využívaný spoj na páteřní lince mezi Rožmberkem a Novou Pecí. To
proto, že jej využívají i místní lidé, kteří bydlí v obcích podél trasy.
Místní s Lipno kartou mohou jezdit zdarma celou sezónu, která potrvá
64 dní, turista má pak na své kartě 10 zdarma jízd. Autobus z Horní
Plané na Svatý Tomáš je využívaný méně. Zkušenosti také ukazují na
velký vliv počasí. Zajímavé je, že autobusy jsou nejvíce využívané přes
týden se špičkou v úterý, ve středu a ve čtvrtek.
„Nevyhnuly se nám problémy v podobě zpoždění některých spojů
kvůli letním pracem na silnících, nevyhnula se nám ani porucha
autobusu, nebo dokonce havárie s nabouráním cyklovleku
v koloně, zaznamenali jsme i kolabs řidiče kvůli vedru. Občas je to
adrenalin a je nutné improvizovat, ale máme na službu v zásadě
dobrý ohlas. Je to první sezóna a získané poznatky chceme zúročit
v příštích letech“, dodal k hodnocení projektu a poloviny sezóny
cyklobusů Jiří Mánek.
„Je to skvělý projekt. Naše rodina se 3 dětmi by bez takové služby
neměla možnost absolvovat cyklotrasu z Jeleních Vrchů zpět do
Lipna nad Vltavou. Navíc je ochotná posádka autobusu a vše
funguje, jak má“, napsal v děkovném emailu na obecní úřad do Lipna
nad Vltavou pan Aleš Zemek, který zde trávil koncem července týdenní
dovolenou.
„Turistický spolek Lipenska vznikl teprve před rokem. Je to
dobrovolné sdružení obcí, spolků a především podnikatelů, kteří
jsou si vědomi, že bez vzájemné spolupráce kvalitu Lipenska stěží
posuneme k lepšímu. Zatím jsme tu nikdy v historii neměli projekt,
na kterém by se přímo podílelo přes 60 partnerů. Ale kromě dobré
nabídky pro turisty i místní občany mám největší radost právě
z onoho množství spolupracujících subjektů, kteří cítí společný
zájem a jsou ochotni pro něj něco udělat,“ řekl již dříve k projektu
Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou.

NÁVŠTĚVNÍCI STEZKY KORUNAMI STROMŮ U LIPNA
POMÁHALI O VÍKENDU NEZASTAVITELNÝM
Projekt Nezastavitelní vybídl k pohybu kromě sportovců i
návštěvníky Stezky korunami stromů Lipno. Tisíce lidí prošlo
modrou nafukovací Birell bránou, která byla postavena u bobové
dráhy cestou na Stezku korunami stromů od čtvrtku 17. srpna do
neděle 20. srpna. A za každého, kdo branou prošel, věnoval Birell 5
Kč na nákup sportovního vybavení pro Nezastavitelné.
Celkem tak lidé u Lipna svým pohybem pomohli Nezastavitelným
částkou necelých 30 tisíc Kč. Díky tomu je třináct handicapovaných
blíže ke splnění svého snu – získat sportovní vybavení a vrátit se znovu
k oblíbenému sportu. Mezi nimi je i Michaela Hájková z Milovic u
Nymburku, která se narodila s vážnou srdeční vadou, je v invalidním
důchodu a z projektu by si přála speciální kolo, protože na běžném kole
nesmí jezdit. Její srdce by to neutáhlo.
V jízdě na handbiku si u brány na Lipně v sobotu zasoutěžili
Nezastavitelní Jirka, Roman a Míša. Ti si poměřili síly s představiteli
Birell týmu. Velmi vyrovnaný souboj nakonec skončil suverénní výhrou
Jirky Korenného, který v časovce na jeden kilometr porazil ostatní
soutěžící.
Brána u lipenské Stezky korunami stromů byla letos poslední zastávkou
Nezastavitelných. Zůstávají však ještě možnosti přispět na Konto
Bariéry nebo si koupit originální dárek na webu projektu. Birell věnuje
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polovinu z ceny dárku na konto Nezastavitelných. Poslední šanci, jak
podpořit dobrou věc, dostanou všichni běžci, účastníci pražského
závodu Birell Grand Prix. Proběhnou-li bránou Nezastavitelných, Birell
za každého přičte 5 Kč. Zakoupením startovného přes Konto Bariéry
pak závodníci přispějí na Nezastavitelné jeho plnou výší.
Patronem Nezastavitelných je legendární český paralympionik Jiří
Ježek. O všech třinácti Nezastavitelných a projektu samotném se
můžete více dozvědět na www.nezastavitelni.cz.

Roman, Michaela a Jiří

Informace o třech Nezastavitelných, se kterými jste se mohli
v sobotu u Birell brány setkat:
Michaela Hájková
Pochází z Milovic u Nymburku. „Narodila jsem se s vrozenou srdeční
vadou, na kterou se přišlo až po narození dcery. Skončilo to
kardiostimulátorem a invalidním důchodem. Přesto mě pohyb moc baví
a nedovedu si bez něj představit život. Moc bych si přála speciální kolo,
protože na běžném kole nesmím jezdit. Moje srdce by to neutáhlo.
Zjistila jsem však, že existuje právě elektrokolo, které se dá navíc
sestavit na míru danému člověku i konkrétnímu handicapu. Požádala
jsem o něj, abych mohla opět sportovat.“
Roman Ulč
Pochází z Karlových Varů. „Když mi bylo 23 let, došlo u nás v práci k
chemické havárii. Měl jsem poleptaný celý obličej, o jedno oko jsem
přišel v podstatě hned a na to druhé vidím jen málo. Lékařům se později
podařilo mi zrak, oproti původnímu stavu, částečně zlepšit. V
současnou chvíli už se ale nikomu do žádné operace nechce. Už jsem
jich absolvoval 23 nebo 24. Chtěl bych se vrátit k aktivnímu životu. Dřív
jsem hrál florbal a věnoval se atletice. Přál bych si dvojkolo, na kterém
bych mohl jezdit s manželkou. Spolu s dcerou bychom tak mohli
pořádat rodinné cyklovýlety.“

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Jiří Korenný
Pochází z Čelakovic na Hané. „Hodně sportuji a rád bych se ve sportu
posunul dál. Mám obrnu pravé ruky a speciálně upravené kolo by mi v
tom určitě pomohlo. S takovým kolem bych mohl vyjet i tam, kam to
zatím nešlo. Rozhodně nejsem ten typ, co si sedne někam do kouta a
lituje se, jak je všechno špatné. Mám rád výzvy, pořád se snažím
srovnávat se zdravými sportovci a dorovnat se jim. Odmalička hraji
fotbal, aktivně běhám a do budoucna mám v plánu zdolat
Kilimandžáro.“
Ing. Ondřej Coufal
FLOUTREJL – RODINNÁ TERÉNNÍ CYKLOTRASA
Zážitkový Floutrejl je skvělá rodinná zábava. Že jste Floutrejl ještě
nevyzkoušeli a nevíte o co jde? ..sjedete si 5 km dlouhou, lesem
vedenou cyklotrasu, která je určená přímo pro Vás a Vaše děti. Užijte si
bezpečnou jízdu na kole trochu jinak, bez provozu v klidném prostředí
lesa. Na Floutrejlu pojedete převážně z kopce, plynuje projedete po
terénních vlnách a hravě zvládnete připravené klopené zatáčky. Cestou
se můžete občerstvit v Kiosku u Yettiho a Floutrejlem pokračujete až na
nástupní stanici lanovky Promenádní. Zpět do kopce se vyvezete
lanovkou a ihned po výstupu budete mít chuť projet si celý Floutrejl
ještě jednou.
Floutrejl je vhodný pro děti od 5 let, které ovládají běžnou jízdu na kole.
Trasa je jednosměrná, značená a bezpečná. Výhodné balíčky, které
zahrnují zapůjčení kol vhodných pro jízdu na Floutrejlu – celoodpružená
kola, fatbikes a jízdenky na lanovou dráhu, pořídíte v půjčovně Bikepark
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Rent v Chatě Lanovka u centrálního parkoviště. S Lipno.card -20%
jízda na Floutrejlu - lanovka+půjčovné kol určených pro jízdu na
Floutrejlu (půjčovna Bikepark Rent v Chatě Lanovka u centrálního
parkoviště). www.lipno.info

LIŠÁKŮV TIP: VÝHODY LIPNO.CARD – BABÍ LÉTO 2017
-20% na vstup do Království lesa
-20% na vstup na Stezku korunami stromů
1+1 jízdenka na lodě Lipno Line
-20% lanový park
-20% půjčovné v INTERSPORT Rent – nová elektrokola,
elektročluny, plavidla
❖ -20 % půjčovné kol určených na Floutrejl + lanovka
❖ -20% Amenity Sport Arena
www.lipno.info
❖
❖
❖
❖
❖

Akce
LIPNO DĚTEM ANEB DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM
SYSTÉMEM 9. 9. 2017
Přijďte si s námi užít další dětský den na Lipno, tentokrát s
Integrovaným záchranným systémem. Na své si 9. září přijdou nejen
děti, ale i dospělí. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních
hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby,
horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského
národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a
nárazu od BESIP nebo jejich dopravní hřiště.

Více informací včetně aktuálního seznamu přihlášených posádek
hledejte na internetových stránkách www.southbohemiaclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport

KLENOTY AUTOMOBILOVÉ HISTORIE POJEDOU TEST
PŘESNOSTI V LIPENSKÉM PŘÍSTAVU
Nablýskané stroje, které se do kronik motorismu zapsaly
nesmazatelným písmem, budou v sobotu 9. září k vidění v Lipně nad
Vltavou. Osmý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové
rallye klasických a sportovních vozů, sem zavede rekordních 140
posádek.
Veterány přijedou do obce směrem od Frymburku kolem 9. hodiny.
Nejzajímavějším místem pro sledování klenotů na čtyřech kolech bude
přístav Marina Lipno, kde se uskuteční jeden z testů přesnosti. Posádky
tam budou mít za úkol projet krátký úsek a co nejvíce se přiblížit
předem stanovenému rychlostnímu průměru. Kolem plaveckého bazénu
potom nábřeží opustí a budou pokračovat dále po trase přes Loučovice
a Vyšší Brod.
Přihlížející se můžou těšit na věhlasné značky – jmenujme například
Jaguar, Maserati, MG, Cadillac, Austin Healey, Ferrari, Chevrolet,
Porsche nebo Mercedes-Benz.
VIII. South Bohemia Classic 2017, největší akce svého druhu na
území České republiky, odstartuje v pátek v 17:30 na
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa vede přes
Hlubokou nad Vltavou, Svatý Jan nad Malší a Český Krumlov do Hotelu
Relax v Dolní Vltavici. Během soboty se účastníci projedou kolem
Lipna, Novohradskými horami, částí Rakouska a poznají také krásy
rozlehlých rybníků na Třeboňsku.

Jaguar E-Type z roku 1962

LIPENSKÝ KOLO-TOČ 28. 9. 2017
Nenechte si ujít 6. ročník akce Lipenský KOLO-toč, která se bude konat
28. září 2017. Akce je ideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na kole
či in-line bruslích – malé i velké, rodiny s dětmi, aktivní i rekreační
sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí užít den a načerpat energii
díky nádherným scenériím okolí lipenského jezera.
Akce začne v 10 hodin v Lipně nad Vltavou v přístavu u budovy
Kapitanátu. V té se nachází i půjčovna kol a bruslí, takže mohou přijet i
ti, kteří nemají potřebné sportovní vybavení či ho jen nechtějí vozit s
sebou. Pojede se po Jezerní cyklo- a in-line trase směrem na Frymburk,
následně přívozem na Frýdavu a odtud přes Přední Výtoň zpět do Lipna
nad Vltavou.
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Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

BALONOVÉ LÉTÁNÍ NAD LIPNEM
Turistický spolek Lipenska chystá nultý ročník hromadného balonového
létání nad Lipnem. To proběhne u příležitosti ukončení letní turistické
sezóny o víkendu 15.-17. září. Od pátku do neděle bude možnost se
proletět balónem nad Lipnem. Budou vytypována místa pro hromadné
starty balónů v oblasti Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví případně letiště
Frymburk. Vše podle aktuálních povětrnostních podmínek. Letenky je

možné si objednat a zakoupit na všech lipenských obcích, na všech
informačních střediscích a u všech lipenských ubytovatelů. Čím více
letenek, tím více balońů bude. Do příštího roku pak budeme připravovat
český rekord v počtu najednou startujících balónů.
V rámci Balonového létání nad Lipenskem pořádáme také fotosoutěž.
Kdo vyfotí a zašle nejlepší snímek z Balonového létání vyhraje let
balońem. Fotografie zasílat na info@tslipenska.cz

Ostatní
FOTOSOUTĚŽ „NA KOLE PO EVROPSKÉM REGIONU“
U příležitosti vydání nové cyklopublikace se Evropský region DunajVltava (ERDV) rozhodl uspořádat fotosoutěž pro všechny milovníky
cyklistiky, krásné přírody a nevšedních záběrů.
Jak se zúčastnit?
1. Vyfotografujte nejhezčí místo z navštíveného jednodenního výletu
našeho Cykloprůvodce ERDV.
2. Zašlete nám jednu fotografii elektronicky ve formátu JPG
do 30.09.2017 na edm.post@ooe.gv.at
a nezapomeňte připsat:
• název obrázku, krátký popis záběru
• číslo stezky a název stezky z Cykloprůvodce ERDV
• jméno, adresa, telefonní číslo přihlašujícího
• podepsaný formulář „Autorská práva fotosoutěže ERDV"
Vítězové tří fotografií, které vybere odborná porota, se mohou těšit na
poukázky firmy Intersport v hodnotě:
1. místo: poukázka v hodnotě 200,- €
2. místo: poukázka v hodnotě 100,- €
3. místo: poukázka v hodnotě 50,- €
Vítězné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách ERDV.
Podrobnosti k soutěži najdete v podmínkách fotosoutěže.
Přejeme Vám mnoho kreativity, slunce v zádech a pevnou ruku na
spoušti!
Více na http://www.evropskyregion.cz/clanky/fotosoutez-na-kole-poevropskem-regionu-529.html

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURZ JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM,
„CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM I MÍRNĚ
POKROČILÝM.
VELIKOST SKUPINY 6 - 10 OSOB.
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2017.
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466.
TĚŠÍ SE HANA KOTALÍKOVÁ

❖
KURZY HRY NA KLÁVESY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ A
SKUPINOVÉHO ZPĚVU V KLUBU FČAS FRYMBURK
Informační schůzka a zápis se bude konat v pondělí 11.9. 2017 od
16:00 do 17:30 v Klubu FČAS, Frymburk č.p. 23
S výukou začínáme již 18. 9.2017
Bližší info na tel: 723 721 256,
mail: bieblova.petra@gmail.com nebo na fb stránkách:
Keyboard & Piano Class.
❖
POWER JÓGA S JANOU / 80,- Kč. Každé pondělí od 18:30
do 19:30 hod. V Klubu FČAS Frymburk.
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