V. Kozojedské letní slavnosti s názvem Setkání rodáků
aneb Z pohádky do pohádky

Společenská kronika
V červenci slaví významné životní jubileum
81 let pan František Zumr z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Na sobotu 16. června 2012 připravilo občanské sdružení
Kozojedská tvrz už V. letní kozojedské slavnosti. Po celý den
jsme si užívali velmi teplé slunečné počasí. Slavnosti zahájila harmonikářka Mirka ze
souboru Kvítko a po ní přijel
kočár se Sněhurkou a zlou
královnou. V průvodu za kočárem šli trpaslíci a jiné pohádkové bytosti. Celé odpoledne bylo plné různých vystoupení. Recesistický soubor
Vnadná koza předvedl svoje
nejnovější vystoupení nazvané Rockoví trpaslíci a také zařadil svůj nejstarší a osvědčený kus, balet Labutí jezero.
Dále jsme mohli shlédnout vystoupení taneční skupiny
STEP ze Slatiňan a taneční
skupiny KALIMA. Tak jako
každý rok bylo součástí programu i oblíbené Loutkové divadlo pana Štumpfa a dětem se
velmi líbil i kouzelník, který
jim na závěr vyrobil z balonků
různá zvířátka. Nejen děti, ale
i dospělé pobavila hádanková
soutěž s Petrem a Zdeňkem.
Odpoledne nemohlo chybět
ani vystoupení Jezdecké společnosti. Pro všechny ná-

vštěvníky pak členové občanského sdružení a Jezdecká
společnost Kozojedy sehráli
pohádku O Popelce. Mnoho
ženských rolí hráli naši muži a
představitelům obou Popelčiných sester i Droběně to velmi

slušelo. I když nejhezčí byla
samozřejmě Popelka. Některým dětem se pohádka tak líbila, že chtěly po jejím skončení zahrát ihned její reprízu,
tak snad někdy příště:) . Po pohádce bylo připraveno cvičení pro děti s „Dádou“, do kterého se nakonec zapojily snad

všechny děti na louce. Skvělým zakončením letošních
slavností byla produkce hudební skupiny S.O.S. Věříme,
že se všem slavnosti líbily a těšíme se na naše příznivce 22.
září 2012, kdy pořádáme Kozojedské hry.

Aišmanová, a Matěj Kopecký.
• Mladší závodníci: 3. místo
Viktorka Lamberská, 2. místo
Petr Doležal a 1. místo Kuba
Weiter.
• Starší závodníci: 3. místo
Kája Kaplanová, 2. místo Vlaďka Pithartová, 1. místo Matyáš
Stehlík.
• Kategorie seniorů: 3. místo
Tomáš Dvořáček, 2. místo Petr
Honek a 1. místo Milan Hronek.

Všichni účastníci závodu si
odnesli věcné ceny, první tři
ocenění v každé kategorii získali navíc medaili, diplom a vybavení na kolo.
Poděkování patří především
manželům Peckovým z Morašic, kteří soutěž každoročně finančně podporují, dále pak členům SDH Lány za zajištění občerstvení a všem organizátorům z Berušek, bez jejichž pomoci by se závody neobešly.

Pécův memoriál

V neděli 24. června 2012 proběhl v naší obci devátý ročník
cyklistické soutěže pro děti a
dospělé. Již sedmým rokem nese soutěž jméno Milana Pecky,
dlouholetého člena a táborového vedoucího dětského oddílu
Berušky Lány.
V letošním roce se sešlo o něco méně závodníků, než tomu
bylo v předchozím rekordním
roce. Nejpočetnější kategorií

byla již tradičně kategorie „seniorů“, tedy všech, kteří už nepatří mezi děti. Celkem přijelo
soutěžit na padesát závodníků.
Děti byly rozděleny do tří kategorií, přičemž kategorii
nejmladších tvořily děti do 5 let.
Jejich závod se od ostatních lišil především v obtížnosti, na
trati je čekaly překážky lehčího stupně.
Závodníci v ostatních kate-

goriích prokazovali svou cyklistickou zručnost na devíti
překážkách. Mezi ty nejtěžší
patřilo již tradičně převážení
kelímku s vodou, hrboly na silnici, nebo lávka.
Všichni účastníci prokázali, že jsou schopni zdolat většinu překážek. I když se některým z nich ne všechny podařily
projet, žádný závodník svůj závod nevzdal a nikdo nemusel

být diskvalifikován ani ošetřován.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
• Nejmladší závodníci: medaili získali Vítek Navrátil,
Vašík Kaplan, Martin Weiter,
Klára Štěpánková, Vendulka
Doležalová, Honzík Kořán,
Markétka Harantová, Deniska
Hronková, Danielka Hronková, Anička Štorková, Tánička

