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 Děti bydlely ve společně chatce, která měla přízemí, patro a podkroví. Součástí chatky 
bylo i sociální zařízení. Strava byla zajištěna po celý den v areálu v hlavní budově. Dle 
našeho názoru, ale i názoru dětí bylo jídlo výborné a rozhodně jsme nestrádali ☺. Snídaně 
probíhaly ve stylu švédských stolů, takže si každý mohl vybrat to, co mu nejvíce chutná. 
Obědy a večeře jsme měli teplé. 
 V areálu bylo k dispozici volejbalové hřiště s plážovým pískem, dětské hřiště (lanovka, 
houpačky...), stoly na ping-pong, fotbalové hřiště, ohniště, krytý bazén, sauna a venkovní 
bazén v nedalekém areálu. Téměř vše jsme hojně využívali. 
 Děti se rozdělily do dvou družstev po čtyřech tak, aby družstva byla věkově vyrovnána. 
Každé družstvo mělo svého vedoucího a sama si zvolila svůj vlastní název. 
,,KŘEČCI" /Míša Šimáčková - vedoucí, Aneta Poborská, Klára Novotná, David Bek/                      
,,TAMM TÝM" /Tomáš Hrdlička - vedoucí, Alžběta Jeníková, Matyáš Fiala, Míša Mazačová/ 
 V průběhu celého pobytu družstva plnila různé úkoly, soutěžila, hrála hry..... 
Dostávala za to body. Družstva byla velmi vyrovnaná a děti spolu velice dobře 
spolupracovaly, nehádaly se, starší pomáhaly mladším a opravdu nás velmi překvapilo, že 
nepanovala žádná rivalita, dokonce si družstva vítězství vzájemně přála. 
 V konečném výsledku družstvo TAMM TÝM dosáhlo 55 bodů a družstvo KŘEČCI 54,5 
bodu. Kromě soutěží družstev probíhaly soutěže jednotlivců. Například v soutěži 
„Nejrychlejší jedlík“ zvítězil Tomáš Hrdlička za starší a Matyáš Fiala za mladší kategorii. 
V plážovém běhu doběhla první Alžběta Jeníková. V plaveckých závodech se vítězem stal 
Tomáš Hrdlička v kategorii plavci, mezi plavci začátečníky zvítězila Míša Mazačová. 
 Všechny soutěže a hry družstev i jednotlivců byly ohodnoceny věcnými cenami. Vítězné 
družstvo dostalo za své celkové vítězství dort, o který se podělilo i s druhým družstvem, které 
za nimi skončilo pouze o půl bodu.                   
 Letošní školu v přírodě hodnotíme jako zdařilou, děti byly hodné, spolupracovaly, 
podřídily se danému programu a počasí nám přálo. Příští rok si celou akci určitě s chutí 
zopakujeme. 
                      Veronika Plachá  /vychovatelka/ 
 

Základní škola Křečkov 
 Od pondělí 30. května do 
čtvrtka 2. června jsme pro žáky 
naší školy uspořádali školu v 
přírodě. Původně měla akce trvat 
5 dní, ale bohužel byla z 
kapacitních důvodů ze  strany 
pronajímatelů ubytování o den 
zkrácena. Školy v přírodě se 
nakonec zúčastnilo 8 dětí. 
Doprava do areálu Lites - 
Borovice (v blízkosti Mnichova 
Hradiště) byla zajištěna a 
uhrazena rodiči. Ještě jednou jim 
děkujeme. 
 



 
 
 
                                                                      
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po dlouhých letech se obnovilo soutěžní družstvo ŽEN v SDH Křečkov. 
Ženy se scházejí každý týden na hřišti, trénují útok. Přihlásily se do 
Polabské ligy a po první účasti se mohou chlubit zdárně dokončeným 
pokusem. V neděli 5.6. závodily na budiměřickém hřišti s dalšími sedmi 
družstvy žen, křečkovandy obsadily úžasné 2. místo s dosaženým 
časem 28,34 s.  Posledním výborným výkonem našeho družstva bylo 
skvělé 3. místo na slavnostech ve Velkém Zboží. 

Má-li chuť se ještě některá žena k nám přidat, budeme rády. 
 
       
 Náměty do zpravodaje přijímá paní Veronika Raulová. Můžete je předat osobně nebo 
poslat na mailovou adresu verca.raulová@centrum.cz.  
 

Aktuality z MŠ K řečkov 
  
 Zápis dětí do mateřské školy proběhl 
v měsíci květnu. Na základě rozhodnutí Obecního 
úřadu o přemístění mateřské školy do budovy 
základní školy,byla navýšena kapacita na 18 dětí. 
Přijato bylo podle kritérií MŠ 9 dětí. 
        Stěhování proběhne v srpnu. Budeme 
potřebovat pomoc rodičů dětí stávajících i nových. 
Každá pomocná ruka bude určitě zapotřebí 
k vytvoření nového provizorního zázemí. Obecní 
úřad usiluje o vytvoření přístavby, lepších a ještě 
více vyhovujících prostor pro děti a jejich 
vzdělávání.  
 

Blíží se konec školního roku, který byl pro naše děti ,, křečíky “, doufáme přínosem. 
Snad i pro jejich rodiče při společných akcích, jako například Broučkiáda, vánoční posezení, 
vánoční a velikonoční dílnička, den s maminkou a jiné. A co nás ještě čeká,  ,,Křeček v noční 
košili“ a  ,,Loučení se školáky“. Jsme velmi rádi a moc si vážíme spolupráce. 
Komentáře k akcím i fotografie můžete najít na našich stránkách 
http://zsamskreckov.webnode.cz . 

Informace Obecního úřadu: 
Plány na letní a podzimní měsíce 
1)  stěhování MŠ do budovy ZŠ z důvodu finančních úspor na provozních nákladech 
školského    zařízení. 
2)  rekonstrukce fotbalových kabin I. etapa. Rekonstrukce se bude týkat střechy a malých 
úprav v interiéru kabin. Finanční náklady budou hrazeny z Fondu hejtmana Středočekského 
kraje MUDr. Davida Ratha. Rekonstrukci bude provádět firma ZDENEK a část prací bude 
zajištěna brigádně z řad fotbalistů. 
 
SDH Křečkov 
 Na základě doporučení bylo Sborem dobrovolných hasičů Křečkov  požádáno na 
tradiční soutěže O putovní pohár sv. Floriánka v Křečkově o dotace z fondu hejtmana 
Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Žádosti bylo vyhověno a Středočeským krajem 
přispěno na konání 23. ročníku soutěže.  
 



 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Křečkov 

 
pořádá 23. ročník soutěže 

 

O putovní pohár svatého 
Floriánka 

V sobotu 18.6. 2011 na místním 
fotbalovém hřišti 

 

Program: 
7.30 – 8.00      prezence družstev 
8.15                  nástup 
8.30 – 12.00    štafeta 4 x 60m 
štafeta dvojic 
12.00 – 13.00  oběd 
+ doprovodný 
program 
od 13.00          
požární útoky 

 

 

Občerstvení po celý den. 
           Večer posezení s muzikou.  

        
 


