
Příměstysový tábor      
Ve dnech 27.7. – 31.7. 2015  proběhl v Zápech „pirátský tábor“ , kterého se zúčastnilo 21 
zápských dětí. 

     Každé ráno jsme se scházeli v 7 hodin v bývalé MŠ  a v 17 hodin odcházeli unavení piráti 
domů. Náš týden začal složením námořnické přísahy, slíbili jsme si dodržování palubních 
pravidel, vyrobili jsme si pirátský oděv, vlajku. U studánky jsme obstarali důležité zásoby a 
vypluli jsme na Zápské moře.  Protože pirát má být zdatný, chytrý a odvážný, během plavby 
jsme plnili pirátské zkoušky fyzické zdatnosti, zkoušky vědomostního charakteru a zkoušky 
odvahy.  Všichni plnili úkoly s nadšením a velkým odhodláním. Mezi vědomostní zkoušku 
patřila znalost pirátského slovníku, znalost pirátských zvyků, zbraní, trestů. Naučili jsme se 
pirátskou píseň. Na zkoušku fyzické zdatnosti se těšili všichni. Proběhly různé sportovní 
soutěže / např.  snídaně- lov rybiček v poklusu, stopovaná s úkoly, běh o život- štafeta, 
zrekvíruj dělové koule, vodní soutěže, skoky v pytli, uzlování, míčové hry a další/.  Ve Čt 
odjeli piráti na zaslouženou dovolenou do Českého ráje, aby načerpali nové síly. Navštívili 
jsme STARÉ HRADY. Prošli jsme čarodějnou bestyjolou, navštívili jsme pohádkové sklepení 
a hradní pohádkovou půdu. Ve sklepení se nám nejvíce líbila čertovská domácnost, obři, 
vodníci. Prošli jsme kurzem létání na koštěti a věřte, nebylo to jednoduché. Po prohlídce jsme 
si koupili něco na památku a hurá domů. Večer nás čekala dobrovolná Černovousova noční 
stezka odvahy. Piráti opět nezklamali a dostavili se všichni.  Každému se podařilo odnést 
lahev pitné vody, kterou Černovous zanechal na pustém ostrově. Poslední pirát odcházel ze 
strašidelné noční stezky ve 22:30.  Nesmíme však zapomenout na denní stezku odvahy, kterou 
absolvovali nejmenší. Byla to jízda v TRAKTORU s panem Maškem. Někteří se velkého 
stroje báli, ale svůj strach překonali. Jízda se všem moc líbila.“ Moc děkujeme, že jste si na 
nás udělal čas.“ Poslední den našeho tábora jsme na naší mapě doputovali k pevnosti, kterou 
jsme společnými silami dobyli a mohli jsme začít hledat Černovousův ukrytý poklad. Poklad 
byl úspěšně nalezen, kořist byla spravedlivě rozdělena. Začala pirátská hostina- opékání 
buřtíků a chlebíků. Poslední překvapení nás čekalo od pana Hellingera, který odebíral pirátům 
otisky prstů a odpovídal na jejich zvídavé dotazy. „Též moc děkujeme“. Blížila se 17 hodina a 
doba loučení. Piráti ale netruchlí, protože začíná druhá polovina letních prázdnin. Vzkaz od 
kapitána: „Užívejte a odpočívejte.“ 

      Závěrem bychom chtěly poděkovat našemu zastupitelstvu za schválení a nemalé 
financování tábora. Další dík patří panu kuchaři a šikovným servírkám z restaurace V lázních, 
kteří se celý týden vzorně starali o naše naplněná bříška. Všem děkujeme a budeme se těšit na 
tábor v příštím roce. 

     S pozdravem D. Součková, Laďka Havlová, Věra Mendlová. 

 

 

 



 

 

MŠ 
 

Z mateřské školky 

Prázdniny utekly jako voda a je tady měsíc 
září. Děti, které s námi strávily tři případně 
čtyři roky, nastoupily do školy a plní své 
první školní úkoly. V tomto novém 
školním roce do naší zápské školky přibylo 
čtrnáct nových malých školáčků. Ti si v 
současné pomalu přivykají novému 
prostředí. Pomalu se učí samostatnosti a 
zvykají si na život v kolektivu kamarádů.  
Nyní se všichni  - jak zaměstnanci, tak 
starší děti – snažíme jim tyto náročné 
chvíle ulehčit.                                                                                                                              
Společně se můžeme také těšit na nové 
zážitky, které nás v následujících 
týdnech čekají. První dva nejbližší jsou: 

- opékání jablíček na naší zahrádce 
v rámci seznamování 
se s ovocem a zeleninou  - 
pochutnáme si na nich 24.9.  

-  první divadélko v letošním školním 
roce k nám přijede již 30. 9. a 
zahraje nám Houbařskou pohádku.                                                                   

 
 

 

Hasičská soutěž 
Připomínáme, že 19.9.2015 od 13:00 hodin 
se na rybníku Mřenka koná soutěž 
dobrovolných hasičů „Zápská z prdele 
klika“, kterou pořádají Zápští dobrovolní 
hasiči. Občerstvení a zábava zajištěno.  

 

 
 
Inzerát – zahradnictví a 
skleník Michal Rybář 

- Prodej chryzantém a podzimních 

okrasných hrnkových rostlin. 

-  

- Otevírací doba: po-pá  8:00 – 16:00  

nebo dle dohody na mob: 

608 171 913, info@infraclima.cz  

- Přijímáme objednávky na dušičkové 

vazby a květiny, objednávky na 

vánoční vazby a květiny. Osázíme vám 

truhlíky a květináče. Vše přivezeme. 

-  Nabízíme úpravu zahrad, zakládání 

zahrad, osazování a údržba hrobových 

míst. 

- Nabízíme přezimování květin ve 

skleníku-dopravu truhlíků zajistíme. 

-  Poskytujeme ošetření rostlin a 

poradenskou činnost v zahradnictví – 

venkovní rostliny, interiérové rostliny.  

- Pracujeme od PROJEKTU PO RELIZACI  

 

Akce v restauraci „v 
Lázních“ Zápy 
 

Restaurace v Lázních Vás zve ve dnech 2. a 
3. 10. 2015 na „Zv ěřinové Hody“. 2.10. 
Vám od 20:00 hod. k tanci a poslechu 
zahraje COUNTRY SKUPINA 
POHODÁŘI.  Bonus UZENÍ SUMCE.  

 
 



  

RODINNÉ CENTRUM 
Dobrý den, 
dovolte mi Vás informovat o našem Rodinném Centru, které pro Vás bude otevřeno už od 
1.10.2015 Po-Pá  8:00-16.30h (kdy začínají pravidelně i volnočasové aktivity) 
 
Rodinné centrum Vám bude sloužit jako místo, kde se budete moci setkávat vy i děti. Kde 
společně můžeme vyrábět různé výtvarné výrobky nebo zajít společně na procházku. Pro 
nejmenší je k dispozici herna, kde si děti společně s rodičem mohou začít zvykat na kolektiv a 
pro děti předškolního věku je nabízen program volnočasových aktivit, který bychom rádi do 
budoucna rozšířili podle  Vašeho zájmu a Vaší podpory . Rodiče mohou využít po předchozí 
domluvě služby placeného hlídání 20kč/hod, aby si v klidu mohli vyřídit potřebné záležitosti 
anebo si jen zajít třeba zacvičit :) 
Dále připravujeme v návaznosti na roční období jednorázové tematické akce. Ráda bych 
uvítala pro naše děti i různá divadelní představení společně s různými výtvarnými dílnami, 
které by nám všem zpříjemnilo přicházející chladné dny.   
Teprve začínáme a podle toho také působí krásné prostory, které máme k dispozici. Pomozte 
nám s dětmi vyzdobit prostředí našemi výtvory. Vnesme společně mezi nás příjemné 
prostředí, kde se budeme setkávat, vytvářet,  hrát, relaxovat atd.... 
Dále platí, že rádi přijmeme jakékoliv dary( hračky,  pastelky, papíry, látky atd...) Také rádi 
přijmeme od úspěšných místních firem jakoukoliv podporu. 
Jestli máte jakékoliv otázky, připomínky, rady nebo se chcete aktivně podílet na našem centru 
kontaktujte mne. 
Monika (konečně už) Šindelářová:) tel.: 608 540 604 , email: 
monika.buriankova86@gmail.com 
Nebo se zkuste za mnou zastavit v centru, jestli máte cestu kolem, většinou tam jsme už 
každý den. 
Ke konci bych ráda poděkovala za dary a pomoc od Vás všech co jste pomohli. 
Níže už jen o kroužcích:) 
 
Skautská schůzka s Eliškou Broučkovou 
ve věku 10 - 14 let.  
Hry v lese i v klubovně, ovládnutí ohně, zastavení krvácení nebo snad kuchařské divy? Naši 
skauti a skautky se s tím vším a mnoha dalšími aktivitami setkávají každý týden na svých 
schůzkách. Aby toho nebylo málo, vyjíždí také na víkendovky, každoroční zahraniční akce a  
tábor, který si tento rok opět pojedou vlastnoručně postavit do Orlických hor. Rádi mezi s 
sebou uvítáme dobrodruhy a dobrodružky 
 
„Cvi čeníčko“ pro nejmenší holky a kluky od 3 do 5let s Monikou Šindelářovou 
Kromě všestranně zaměřené průpravy budeme rozvíjet rytmické cítění, pohybovou paměť, 
estetiku pohybu. Základní kroky se naučíme pomocí básniček. Posílíme a protáhneme celé 
tělo. Naučíme se veselé pohybovat, vše formou her a s oblíbenými písničkami. 
Pondělky od 16.30h-17.15h  lekce/ 20kč   
kontakt: monika.buriankova86@gmail.com tel:608540604 
 
 
 
 
 



 
„VYTVOŘ SI SAMA“ ….s Terezou Doubkovou 
Tvoření pro šikovné holky od 8 let 
Výroba různých druhů bižuterie, šperkovnic, dárkových předmětů, doplňků k výzdobě 
interiéru a jiných drobností pro radost:) 
Bude probíhat 1x za 14dní..v pátek od 17:30 - 19:00 hodin.   16.10.2015,  30.10.2015   125,-
Kč/hod. 
Platba: v hotovosti, měsíčně Přihlášku zasílejte na e-mail: tereza.doubkova11@seznam.cz 
nebo telefonicky na tel. č. 605 739 052 
 
"Elektronika pro děti" s  Ing. Lukášem Krejčíkem 
děti od 8mi let, 
 Děti s pomocí elektronické stavebnice seznámí se zapojováním elektrických obvodů, 
vyzkouší si úlohy od zapojení světla až po logické systémy. Na kroužku bude vždy 1-2 úlohy 
zapojení na stavebnici, kroužky je možné uspořádat v různých variantách podle znalostí a 
zájmu dětí.   
Čtvrtek od 16.30h-17.15h   Více informací na tel. +420720756100, email 
xlukaskrejcik@gmail.com 
 
Podle zájmu máme v plánu od října také: 
Obratné tlapky 
Tvořivý kroužek, ve kterém využijeme různorodé materiály a vlastní zručnost ke kreativní 
výrobě zábavných věcí.. Kroužek by byl určen pro holky a kluky od 5ti let. Dílna by byla 
pravidelně každý týden ve čtvrtek na 45 minut. 
Více informací na tel. +420720756100, email xlukaskrejcik@gmail.com 
 
Míčové hry s Monikou Šindelářovou 
Pro všechny co umí chytat a házet míčem. Jde jen o to vytáhnout děcka na dětské hřiště a 
pravidelně spolu trávit aktivního času. 
 
 

 

 

 

 

 

 


