ODPOLEDNE
PLNÉ HER
A ZÁBAVY

DĚTSKÝ DEN
aneb dnes se metrem projedem

24. května 2008 od 13 hodin
na fotbalovém hřišti v Chrástě
●

tři trasy (každý zvolí dle kondice) na nich šest úkolů,
za splnění pro každého v cíli odměna

●

hravé dílny, kde si děti vytvoří náramek z těstovin,
sádrovou magnetku, papírová zvířátka, barevné tričko

●

ukázky hasičské techniky, práce policie
a zemědělské techniky

●

pro všechny děti skákací hrad

Občerstvení k zakoupení
bude připraveno z darů
našich sponzorů. Sladkosti
se rozhodli dodat ti občané,
kteří chtějí touto formou
podpořit činnost občanského
sdružení
TIŠICKÉ
KLUBko. Děkujeme.
Podrobné informace v Tišických rozhledech a na webové adrese: www.tisice.cz/klubko

Abeceda Realit

Obec Tišice, Josef Šimonek – kamenictví, Ing. Zbyšek Bureš, CSc., Václav Čech - autodoprava,
Miloš Tůma – výpočetní technika, Irena Nohejlová – zahradnictví, Spolana, a.s., Cukrárna Tišice –
Horčíková, hudební skupina A je to, Karel Hradec, Milan Štastný, Petr Kouba - autodoprava,
CONE, s.r.o. - Ing. Attila Sovány, Josef Pauzer - stavebniny, VERNER-Trade, s.r.o., Milan Vít –
nástrojárna, EKO-KOM, a.s., Zdeněk Tříletý - BALOZ, Jan Zedníček - osobní reklamní servis,

ODPOLEDNE
PLNÉ HER
A ZÁBAVY

ČESKÝ REKORD
v obřím klubku z pruhů látek

24. května 2008 od 13 hodin
na fotbalovém hřišti v Chrástě
●

zapsání Tišic do knihy Českých rekordů

●

nastřihat ze zbytků látek 3 cm široké pruhy, spojit je,
namotat a donést na fotbalové hřiště

●

nebát se zapojit do společné hry pro všechny občany
všech věkových kategorií, potřebujeme každý metr!!!

●

obří klubko bude vystaveno spolu s listinou účastníků
na obecním úřadě

Pokud se rozhodnete podpořit tuto a další připravované akce, můžete tak udělat
prostřednictvím sponzorského daru nebo dobrovolného
vstupného. Rády přivítáme i
další občany ochotné s námi
spolupracovat.
Podrobné informace v Tišických rozhledech a na webové adrese: www.tisice.cz/klubko

Abeceda Realit

Obec Tišice, Josef Šimonek – kamenictví, Ing. Zbyšek Bureš, CSc., Václav Čech - autodoprava,
Miloš Tůma – výpočetní technika, Irena Nohejlová – zahradnictví, Spolana, a.s., Cukrárna Tišice –
Horčíková, hudební skupina A je to, Karel Hradec, Milan Štastný, Petr Kouba - autodoprava,
CONE, s.r.o. - Ing. Attila Sovány, Josef Pauzer - stavebniny, VERNER-Trade, s.r.o., Milan Vít –
nástrojárna, EKO-KOM, a.s., Zdeněk Tříletý - BALOZ, Jan Zedníček - osobní reklamní servis,

