Z NAŠICH SPOLKŮ:
KLUB ŽEN – pořádá v neděli 21. 10. 2012 od 14 hodin na fotbalovém hřišti
Drakiádu. Připraveny budou dílničky pro děti a výborné občerstvení!
FOTBALISTÉ – Mužstvo mužů je na čtvrtém místě. Starší přípravka je na devátém
místě a zatím bez bodu. Největší radost nám dělají naši malíčci, tedy mladší přípravka.
Zatím nám kluci a děvčata neprohráli a jsou na krásném druhém místě.
13. 10. 2012 během dopoledne fotbalisté připravují sběr železného odpadu. Rádi vám
pomůžeme odnést šrot i ze dvora, či zahrádky.
Náš neoficiální klub "Babeta gang" se zúčastnil závodů v Kozojedech. "Kozojedský
fichtl" byl jen pro opravdu otrlé chlapy. Na startovní čáře se sešlo 97 závodníků, trať byla
dlouhá 35 km a pořadatelé jí připravili v kopcovitém terénu. Nejlepší jezdci měli čas pod
hodinu. Šest jezdců vůbec nedojelo. Naši borci pravda nedojeli všichni, ale ti co dorazili,
obsadili velmi slušná místa (8. Karel, 7. Tomáš) a pozor i první místo patřilo našim borcům. Na prvním místě dojel Olda Šimanovský (Olda z vrakáče).

Jubilea v říjnu:
Borovský Josef
06.10. 87 let
Radešínská Drahoslava 06.10. 86 let
Ptáčková Růžena
10.10. 89 let
Jubilantům blahopřejeme!
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

ŘÍJEN 2012
Vážení a milí,
ráda bych Vás informovala o dění školičky, která po prázdninách zahájila 3. 9. 2012 nový
školní rok. Děti jsme ve školce přivítali veselou písničkou o rozpustilé žabce a slíbili jsme
si, že budeme všichni kamarádi. Dětem i žabičce se skotačení, tancování a zpívání líbilo,
a tak jsme vymýšleli a plánovali další
hry a činnosti. Od 5. 9. 2012 s námi
žabka „Katka“ jezdila pravidelně každou středu do Prahy - Hloubětína
plavat. Dětem se plavání líbí, jsou
nadšené, že je příjemná a teplá voda,
hezké prostředí a fajn nálada. I když
už končí léto, stále byly krásné
sluníčkové dny, které nás vybízely ke
kratším i delším pěším výletům.
Poznávali jsme vesnici, seznamovali
jsme se místy, kde naši kamarádi bydlí.
I naše kamarádka - žabka se nám chtěla
pochlubit. A tak honem pevné boty,
batoh, pití a na „Kbelku“ jsme mohli jíti.
Cestu jsme si krátili přes pole, kde jsme
zahlédli srnky, pozorovali ptáčky. Děti
výlety sbližují, učíme se pěkně k sobě
chovat a být dobrými kamarády, a to i při
hrách s míči. Děti dostaly od maminky
Emičky fotbalové míče a tak si chodíme
na fotbalové hřiště s míči hrát - koulet,
házet, sportovat. 24. 9. 2012 jsme oslavili
6. narozeniny Marečka Figra. Maminka

