
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Tisková zpráva 
„9 : 2“ 

Toto není výsledek fotbalového ani jiného zápasu, ale poměr chlapců a dívek v 
příměstském táboře, který pro předškoláky z Mariánskolázeňska pořádalo 
Mariánskolázeňsko, obecně prospěšná společnost s finančním příspěvkem Česko- 
německého fondu buducnosti. Týdenní setkávání se konalo od pondělí 12. 7. do 
pátku 16. 7. 2021 v prostorách školní družiny ZŠ a MŠ Drmoul. O jedenáct dětí se po 
celou dobu staraly Jana Čížková, Alena Hálová, Lucie Jungová a Daniela Morávková. 
Kromě upevňování v oblasti zrakového a sluchového vnímání, jsme společně 
procvičovali grafomotoriku, paměť, matematickou představivost a logické 
uvažování. Společným cílem bylo také vzájemné navazování vztahů mezi kamarády 
a příprava na vstup do školy.  
 

 
"Sluníčko pro radost" 

 
Každý den jsme jeli na nějaký výlet. V pondělí to byla návštěva naučné stezky na 
Kladské, v úterý výlet k Židovskému hřbitovu a na rozhlednu na Panském vrchu  
u Drmoulu, kterou téměř všechny děti včetně paní učitelek zdolaly až na samý 
vrchol. Ve středu jsme se vydali vlakem do Teplé (pro některé to byla první jízda 
vlakem vůbec). Seděli jsme ve vlaku tak šikovně, že jsme se dívali panu 
strojvedoucímu přímo pod ruku, tím byl zážitek jen umocněn. Ve čtvrtek jsme se 
(společensky oblečeni) vydali v rámci festivalu Kapsa plná pohádek do Městského 
divadla  



v Mariánských Lázních na představení „Budulínek“. Naši malí táborníci měli i tu 
možnost si po představení prohlédnout zákulisí divadla a postavit se na jeviště, 
odkud byl pro ně zcela nový a nádherný pohled do hlediště. V pátek jsme společně 
vyjeli do nové sportovní haly v Lázních Kynžvart, kde pod vedením profesionálů 
děti plnou hodinu trénovaly se speciálními míči, proběhly si překážkovou dráhu  
a nakonec si zahrály házenou (pochopitelně podle upravených pravidel). Autobusem 
nás na výlety vozil pan Vojtěch Řežábek. O pestrou a velmi chutnou stravu se staral 
v Drmoulu pan Roth se svojí maminkou. Celý týden děti také nacvičovaly několik 
pohybových písní a říkadel a krátkou pohádku „O Budulínkovi“ od Františka 
Hrubína. Své celotýdenní snažení předvedly děti v pátek odpoledne svým rodičům, 
kteří je přišli v hojném počtu podpořit, a domů si také kromě hezkých zážitků 
odnesly Pamětní list, společnou fotografii, své výtvory za celý týden, knihu pro 
předškoláky a omalovánky. 
 

 
Závěrečné foto - všechno jednou musí skončit :) 

 
Za své výkony byly děti odměněny potleskem a úsměvem všech přítomných. Děkuji 
organizátorům za vzornou přípravu a bezproblémový průběh příměstského tábora a 
rodičům za důvěru a spolupráci. 
 
Stejnou příležitost navazovaní kamarádství a přípravu na školu zažije i v srpnovém 
termínu dalších 15 dětí. Tam je plánované skóre „12 : 3“.   
 
 


