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' hé ďón z bn'Hho fuku, ab, mš. dtŽs|w 2|5blo Prý"í ú|'to. * b.huž.] .z|,?lnilo' 
'Bho 

ale
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zj.hÓž iricia|iýl vz,i*lÓ ňé. tl|Óló lófi,jckó g,krl. fu d.lší době |Úk by|a apží obohaé kíšr"í
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r.,íÓkaír ftkbh| zl1č6kn, al. kÓ1cďí by|lidójně v PMfofu AaP|. Elni Púýbjvi v,l,rtfu' BfoPn'
bylo poŠlÝkL+o rc ěnn.r bho|o 5dfuželípeěají.ko o zdfuw|hě pos|lžďé'
23.a,06 zóčóld io níslňíň hřlšti TJ e^PIo iovó fol6.|ďó 3.zóía

by| |o reJď Plýňí doréď zópc Ókl6aI Še|ěž. sk.Pit/ A Š.zó,y 2oo3 . 2a,9. dlé Pó |éněi
rcě,í 'adgti|é, hrc.í Plé.|1y réké apžt |ůbď P|mí z4ú' N ii'.,i.kék hžiš|i, 

^l!k|,o 
kpid! nčab

z E|úi Šfušré PÓdPÓřf diýóki |ý|a:ně . ýhfut 41' Pi.ji c.h'fu fužŠ|w j ftzbl|,'ju zázní aby
@čát'ežni sufoie wdržeh celou *zóru1 yír , fu,bal. l ofu'ě ío|,.lo|ého .ř.élu ý d.,fh.
v Nbria sPo2T M Ji'in nÍ'tž zPNwd4je.
v p.ni po|ovi.ě zóři o3 by|. uprowm c6r. n. vj.zdu do oba w 

'mč.u 
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2d. Vyěišržny a LPfrEhy PfikéPy. Prc,uýky. mgtky c kaE|iáě"í lpu3ť

Jok io bud€ s pošfou v lf,ásenici?
V réro době je nin Žióno PouŽ€ ro, 

'€ 
ProvoŽovm caké PošrY' š P v noší ob. bude á.hovtňo

ViáwznÓsriňd íd zhÓdiulí ..niíó y ..sk. pďiy dójd€ a|e kón.zeí iýd.inÍhd.ozshu p&vdŽiích
hodin Prc ýeřqlnoŠi' c z ioho důvodu opoGií mš pošfo i šoučošnó ýedoucí F.ňí Hano krofkoýá,
c6kó pošid ar|m novou prd.óVí sí ! hl.dó d Pro dd|ší p|o6Ž Pošj} by snou i€jně by|o idú|ní, oby m
pošrě pio.o6| ňěkdo ňíslní' vyýdhs p.olo i loulo c6lou fuše spo|uobřoíy, kléří by o pródi M pošrě
ně i z4j€n' PoPi o někon vhodňán vědě|i konickiujre prosíh ďobní oddě eňí cék. pošty v J Hrodci,
r.l' 334 34o 157' o koi.žné pÓdob. idýé p|ÓVÓzíl dÓby i pdárku j.Jí p dríosi] ús buden. iífo.nÓ6r

sTÁRosToW RADoSTI
zóř Jové 9,dóií fuii.h |ós.ňi.lý.h novii 5€ n.'e vé zMň.ií iáÝrdiů k |.róšníhu ]áiu' cÓ přií.s o

Éio 2003 Ví'ňamňého z h.ho ooh|.duz
Nejc.ňí'Jší je p.zúí' Že i beŽ veLk.-ho PÓvídóní d zd m ý.h iók ddů s. dá něcÓ Ób..ně Prcspěšnáho
vYhys|ei' z €J9 VLid€.h 5ío h]edoio Mjíí. €sr!, nsboj €nc6tičk! kdíuhýh, oLs ' k 5obě sohénu, že
lšo! j.-šrě |]dó od!ú'áí d ochorní udědi něó hz'kého P.o druhé' Pokud Je io šPoj€rc š děrni' p.k
idkovó vě. j.šiě vke Žd'{n. ó poiěií'

n.' js1e !-y.íiii' koň .hěř'{ji, Áio, jd € o "pdní Ló.a cký láboť, když j5€h Žodech| pfuní
Žňínl.y o j.ho PiíPEvě' by| ]šen iro.hu šk€Piicý' NóPad by| až př€kEpivě króřý, .|e Pi..e Jeň' n.co
i.kdvéhd připBý]l d ÝŽÍi 5im b.d|d Žddpdvědiosr b děliieňí žódní |.!ru.a' Je k idm( poiřehd hodnĚ
ňorúni5í|yoví|yvIdi 'z jetul iáhiasč|ověk,kiTýjengj.rp|ťýndpodů,o9ňošg|v.obědošt
mdšaí, odwhy. víry v id] . d s i n ..|ý ródr Připrdvi|. Jdk lsie s. dÓčer|' ň.bY mro šón' PiDW|Ši
b pohoc do ši mdš4é d podobíě 5ňýč .JÍcí |'di, d c€|ý ióboí připeÝi| . d lok 7'č€fu€n.€ G. ačd|o'

|(dyž jšeň popné mh éd|do progrchu lóboro' uvědohi|jš.h š]' Jok sipi]deň.ích 3iarcslech
i6idčín všÍmr rdhÓ, .o se dó v idšÍ ..ldrivi. nd á vsi vš..hno ýd'i' ; h j. zdÍndvá d .o vš*hno niž.
iobidm!í, Ťo É€chm o|goi zátoři túbom obj€vi|i pfu sgbs i pro děíi, ki€rýh sg při s€zfufuvdií sa
zqiímýoďn Vdňice urč iě ad]o is.bevždoní c.oŽhodňě iVzioh k.odšii'
Měljseň ru Éó.iou ňožiosr 5e s € ikdi s děth' i5 c.lýn orgdiizočňíh Íň€h' somzřejně Js.h ně|'
potiěnou r|áfu' o'.h něco ň.poloz Dě1ibyy úžďné o b.uprošrředňí, Jok jsá lycíli|zJejich
mdďr d drňosíá.y .e|éhd s.rkjií, by|y mráš.né d šťdšrié' Při záňrečién ráboÉku by|Ó hodně š]]nĚ
cí1ií, jok hezký Víoh ý a ru krá1kou dobu Vyp&low|y k sobě mvzój€ň i k žsnóh o dívkóh, kí.ré 5e

Jajidh mnd|óWíá iužbY b.rq jdko wzw pe. €|é riupii. siod M. jin zd ňě děkUJ '
By| by.h ho. úd' o Š.hrcušňod iGi.hnircdiěové fu|ých n.rb.dů, oby vznik|o v L&enicinová

rBdi.e' Lefošn|Pdní |dčiík |óš.ňřk.ho nibÓŇukiŽdl' Ž.JerÓ rcdějié'
Dovo|i €, aby.h se pok|oi]| všgh' ktsři túbor připfuvi|, Ďěkuji vdh' ňi|é dóhy' poňí Joho Mod é,

LibG. }^rkvičková' Moňiko Polí.hoú, MÓňikÓ ouchoňoú Jirko Ž iňškí a Žbň€io Morcv@ú 
'o 

Wti
oběroÝosr o íeŽBliou píó.i' Děkuji réž poiu PoÝ|u NěňcoÝi b rÝůrčí poho.'

Jedňo jhérc nechóvóh zóhěriě na závěr Jds o dáh!, kr.rá vš9 !yhys|€|a' zorqonizoK|o }ýh o
ně]d ddvdhu d sÍ|u Vz|r id s.b. ..iou íhu zÓdpÓvědiÓsii' sk áím s. před Váni' nili |hnko FÓjioú,
s r6pski€ň k .í|g Vďí o.obno9n, Přingšk j.i€ s9 svýňi 5po|uprocovni.€hi do ioš ob.g iodosi: nejgn
děrzn'c|e..|éob.]. oěku.l 

'd 
šó€ i 

'o 
!ě €.hn/ aiupiie|e Žd vó], Poěiň'



Poděkovóní iěm,
dětern dveře o

Lósenickém táboru oÍevře|ikreří při

obrovŠki dÍk Pdiří pdňu ]ig'd..h' Fa|dvi, kr.rý uMžnilVš.n děr.n udzhiii š ýPo|./ne E hísiní

'Ón 
v kcP| a průvodní š ovo Ve zde.jší gc|e|ii, poní J. íňkové a povídání V knihowě, pošnniírové pdií

kEfkoÝé a ukózku pdšry, míŽ. ůn Hdidúg.rÓýň ud no'nošr Šh|ádnoui j.]ck V€|M okvó|io o
k.deřni.iví' p.ňu Pfou€|ovi . lkózku popo!šků ( tě.h čas'vě ňoíoz.rych), paií 6oÚ|lkÓýé a nožnÓsr
s. m kÓíě p.aínr i s J. Poh|ddir, Pdnu Po|óchovi Žd mkouknurí ňa kníné krá íě|ry, P.ní srmňnkové ro
vghndií ond!|ek do vo iér a tedy hožfusl proh édioď 5 Je zb|ízk.' paíu B.ráilÓvi a ubzkÚ kdňí d
p.vídáňí o nkh i o švén iivorě š koini' poní .h|oňové . !'Grěni G€.h dětí do dvoro io poníksň i koňěň
o toké všsh Ž pfuvoŽovny l^olocyk|y zamí b př.d!€déí či'ikÓ|.k'

Dík roké ponu ío.o3tovi, |lJ.rý děleh, kroh povídórí' ufu'ňi|toké !,yzkouš.l si5'úiňÍ zňok c.ská
r.?ub]i|v Ýe íomá n.dd . Ď'iipdnushrcšrďindkraivobúzkyoron'cojihVLóŠ.ňi.i.hYbí(o6i
Éichni rGíi.' žs Ve věršině příedů to by o děí5ké hř íě či .koleboordový po.k)'
Foil.y z iÓhoio Škvě|áhÓ ýdne nůžere vidži E Eši.h {.bových šřónkó.h.

Potóborové setkóní

PoŠ.dní práudninovó šobola byh dn.h 3gíkání !ěech |&.n ckých "lóboíňíků. ce|é odpo|edi. jsn.
h|d| hry. nd kié|é iezby| č.s v iýdn! nibÓBán' d idká lsn. Úk|idi|i k.nenY Ž mohy| Poídv.ných u
ielv' Ďí'ý skvě|áfu počosijshe hohji Gkuiďňit i fu o!úií M osfoh . Žóž lků z prózdiii by|d opEvdu
doši o koždý' kdo pofu|owňou caiou proše , hě| hožňosl uV děi rÚ .poustu rybníků, bozónů. s|uňíč.k,

Ve V€čgriích hod]ú.h jshe .e.é|i i ! fud či u ohýtrku' By|o ňopÓs|.dy připeviěm ý|ajkd' zdzpÍh|
JJne Ši PíŠnič ky (díl.y Fru BrcžkoV i špousu rcvých )' op.k|i l 'ňe 

buit/ o joko překwpgní pro Gech ňy .
šijsh. sr.zku odwhY. kleÉ Ý.dd pó hí{'i Fd.mEk.ho rybníka dž kno]! u .hd]uP' Byo kÉ3nó
3|dowr ry ngjh€Ň' kdYž u kioví hgjka hsjk.|' na hučcs ssdě| ko5i|'w. o zd hídmdÓo diíÝi
ltkukow|o bí|é šildšid|o. l.lc m|Ú !*ak ězkc|o króšňd bí|ó F.ňí o .oldóW o stiíbrňé dukóry Yšgh' kdo
ceíu zv|ód|'' 5'oíší děn š y ep.o5ro i.bo.]Jdiá . |dyž'' N.J|eÉ by i |Ódičová, kiďl .6fo d*o|Vow|
iaké 3ohi! Í ňed6ío| dlkór|ry, o|€ hgdol|g ' odvdžú rodič, Á kdo lulo .a5'! odúhy pňprdv 7 Mdii|n
Mikoú, l^drrin Ďu.hoň' Pei| |kno|d a V€rcnik. Kc|rcšovó' By|o ro Šup.r a ve|ké díky]

z. orgqi zdrory Hom Foliold

VoIbv do zostuDite|stev kroiů o seóótu Pdř|oheniu .eské reDub|íký

Vo by s. koňqlí V pdtek 17 říjno 2003 od 1a,0o hod n dÓ 22'00 hod n d vŠÓbotu l3.řtnd 2003 od

l&žóÍ oběon .Ř Prckíž€ ýou iotož.oŠt ve vo|zbní híŠtnosti před|ož€ňíň oP n€bo P|otňóho

H|ďovo.í |íštky J9ou Vo|'čůh d]í.ibuoýány nEjPozdéji 3 dry Pi.d zočdrken Vol.b' VŽh|€den
ktonu, že po|iri.ki šiEny, po|iti.kí hnuií nebo koo|i. € hohou kondidovot pouz€ V někt.|ých
k|oj ích, nenusÍ býr č ls€ nd řódd no dodoných h |osowcí.h íšr.ích úP|ná'
ve vo|€bní míírcst obdrží kožóÍ občď PříŠ Lšnou úř.dňí obó|ku' vŠlouPí do P.osloru u.č4ého
k úprcvě h dsorccích |ísrků o v|oží do obó|ky J.d.n h|ďow.í ištck štBny, hnutí n€ho km|i.z' pro

(dždý občon h|dŠqjz oŠÓbně, zďíupovóní n6í PříPUšhé'
Vo|ič móž. pož.íddr z. zóEžd.h, z €jméno zdrcvďní.h důVodí o rÓ,.hy mÓh| hdŠÓEt niňo
vo|.bní hí9tňo9t, o lo Pouz€ v úŽ€hníh obvodu vo|€bnÍho okrsku' v 

'okoýéh 
PiíPddě Vo|€bní konis€

v/š|e k vÓ|či dh švé č|€ny Š přenošnou vo| €bníšch.ónkou, úřední obó|ko! o h|oŠowcíh' ííky



Lás,nl.' oěteil
Ahooooooj dětl'

Ťak vám musim napsat, Že jsem pÍoŽila ty rejlepší s]uniny v celém mém
živÓtě fákt! začaio to úúúp]nou nudou tedajestli vit € ' o čem mluvim' Naši
- to jako mamka s taťkou v povinnostech - to jako v pÍáci a já sama doma''''
Prostě nuda! A]e pak už to bylo naP.osto vili|

Na]ednÓu jsem totiž uslyšela vás. KaŽdý den jste se začali sbíhat tady
kousek od nás''to byla ÚŽa! Doufám, Z se vám mojc otuky.stopy libily'

Mně se ase libj]y vaše obrula| vúbecjsem nevěděla, co toje 6tat.boaÍd
(ktery jste nama]ova]i a povjdaLi si o něm)' Jeden vj]áček mj ale iekl' že je to
pÍkýnko s kolečky' a hned fuj ho taky udéla]' To byla ]egracel Na dvě nohy
jedno Prkýnko! A vite' jak p{i vznikLo? Ťo lidi !']'mysle]i nejdřiv prkno na vodu
s p]ácbtou lsuÍI]' á pak' když nebyLy vlny á nebo někde prostě nebyla voda'
tak na to prkno přidéLali kolečka a už ascjezdili - na souši' tcda většinou na
asfa]tě. vy lidičkoýé jste prostě nápaditý' Už jsťe talry nékdy něco rymysl €ly
jako nějahi zlepšovák nebÓ néjakou hÍačku? Našla jsem obrázb. se
skateboárdefu. Tak áť se vám ]ibi!

Těstritr.oprskI

Vaše I,"sen[q



SPORT
zočo|o novó fotbo|ovó sezó'ln 2@a - 2oo9

Mužšío Ř.pidu še e novou ssuóňu v okr6ňí soutěž' sklpiry Á připmvow|o V před.iihu o dW
něsk. dřiv. . d zdčd Ó s přÍpEvdu m dvdu fíÓini.h' By|d Ždpoii.bi dó' ddhrÓMdy kír nužsfu Pro
š.zón!, o|e loké zprovoznir o lprovú or.n| . iok' oby by| důstoJiýh sídik.h folbo|u s kuhu.híh

Pokud jdg o hužšrýo, ved'| jshe přsvúžně no odchownca o hróčs' kleří fují ŽóJ €h u ió5
íoib.|hrói o Eše vý! edky ]n ňejšou hošiejné. ruáne r€d húčšký kód| o 3ed hnó.ri for6o isteh
krďí hohÓu Esrdupir do ápósu kdykÓ|' Mužsrb j. s|dž.ié Žrsiří.ý.h hróčů ó dobř. dop nĚno o
ň odé hróě., ki.ří lešrě oiŠkou Š.lóňu ob|éko|i doroši.neký d|6 L.tošní h.to! je předvddět tokové
!ýkdiy, zd krz|. s€ ieblden. nusei siyděr' mšín .í|.n prÓ eiÓšní s4óiu J. šrř.d iob!||9' nZJ épe

Árú| dvšén rykdŽow| si|ié znín|Ý Poškozaí v|iveň ŽUbu č6U d by| rrieň V oku nnohd I dzň
vób.i' M6lň€ pÓděk.hr Óbo' klerá m s€b. va|d..kdnsrfuk.i hEď p|ÓČhy a sk|di|d Žd rÓ pÓ.hú|u
připnníh hi.irovŠkéh dohdcíh zdposs od Geh účojnikij zdpos!'

sdMrnou buddýu d JejÍ okÓ|ýzó|ia sý. vši.hňihÉčid rr.iéři, kiďiidnodPBóh| nňohÓ
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