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LISTY
            SENTIČANA

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vám všem hned 

v úvodu jménem svým a jménem „spol-
čanů“ popřála všechno nejlepší v no-
vém roce 2017. Největším darem je 
život sám, proto vám přeji, ať je Váš 
život i v tomto roce plný radosti, lásky 
a rodinné pohody. Protože jsme Vás za 
poslední půlrok neinformovali o naší 
činnosti, tyto Listy vycházejí jako při-
pomínka akcí a činnosti druhé poloviny 
minulého roku.

Jak víte a čtete, náš spolek oživuje 
i vytváří kulturní a společenské aktivi-
ty v naši obci během celého roku. Ne-
nahrazujeme společenské akce obce. 
Nabízíme vám jen další a jiné zkuše-
nosti a možnosti, kterými si můžete 
zpříjemnit život, získat něco nového, 
poznat jiné lidi. Ráda bych podpořila 
další naše spoluobčany, aby nabrali 
chuť a odvahu zapojit se do bohatého 
vesnického života. Někdo je rád stře-
dem, někdo stojí stranou a někdo se 
jen rád dívá nebo poslouchá. Ať už si 
najdete jakékoliv místo, přeji si, ať je 
vám hlavně fajn a ať přijdete i příště. 

Existujeme na základě společné-
ho cíle: vzájemného porozumění, ka-
marádství a skvělého pocitu lidí, kteří 
mají stejně jako vy své vlastní zájmy 
a životy. Chtějí společně nezištně tvořit 
a aktivně se zapojovat do spolkových 
činností. Za úspěšnost akcí proto dě-
kuji v první řadě členům, ale i dobro-
volníkům a příchozím z daleka i z blíz-
ka. Děkuji za dobrou spolupráci všem 
sponzorům, jejichž podpory a pomoci 
si vážíme.

Hodně zdraví a životadárného humoru 
po celý rok 2017 přeje s úctou

Miriam Jedličková

SLOVO ÚVODEM
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 Pour féliciter 2017

Ať je pro Vás rok 2017 plný pohody, lásky a naděje



OHLÉDNUTÍ POZVÁNKA

2 11

V sobotu 20. 8. 2016 se uskuteč-
nil již druhý ročník Dne se Sentičanem 
– SENTICE HILLS 2016. Na louce 
U křížku se nám díky obětavosti a tý-
mové práci všech členů spolku opět 
podařilo připravit zajímavý program 
pro malé i velké, a tím zakončit prázd-
ninovou sezónu. Všichni si mohli bě-
hem pozdního odpoledne projít indián-
skou stezku či vyzkoušet lukostřelbu 
pod vedením spolku Odyssea Tišnov. 
Na děti, které se zúčastnily soutě-
že, čekala sladká odměna – balíčky 
plné dobrot a trdelníky. Na louce byly 

rovněž vystaveny obrázky a výrob-
ky dětí z letních přívesnických táborů 
našeho spolku. Hudební vystoupení 
zahájila bluesrocková kapela Rusty 
Nail. Vrcholem večera pak byla sku-
pina ABBA Chiquita Revival se svojí 
Live Show. Atmosféra celého letního 
večera byla báječná! Děkujeme tímto 
za podporu návštěvníkům, sponzorům 
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na organizaci celé akce. Těší-
me se, že se s vámi sejdeme na stej-
ném místě i v roce 2017.

20. 8. 2016 ● SENTICE HILLS

QUEENIE si zakládají na přesném 
a autentickém pojetí písní Queen, a to 
ve špičkové kvalitě v dobových kostý-
mech. Všechny písně jsou hrány živě 
v původních tóninách a na autentic-
ké nástroje. Za dobu svého působení 

odehrála kapela Queenie již stovky 
koncertů napříč celou Evropou i v Asii 
a my jsme šťastní, že vám ji můžeme 
u nás v Senticích nabídnout. Bude to 
opravdu zážitek, který si nenechte ujít!

19. 8. 2017 ● III. ročník SENTICE HILLS

Zveme Vás na koncert

QUEENIE
world queen tribute band
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Poslední akcí roku 2016 bylo „Před-
vánoční posezení s muzikou u zabíjač-
ky“. I toto setkání bylo skvělou, voňa-
vou a společenskou tečkou s přáním 

potkat se opět po roce při dobrém jíd-
le, pivu a hudbě. Akce byla výborná, 
o čemž svědčily prázdné hrnce a spo-
kojené tváře přítomných.

10. 12. 2016 ● Předvánoční posezení s muzikou u zabíjačky 

To, co nás i vás baví, jsou rozhod-
ně Vánoce a s nimi spojený Advent. 
Překrásná Praha, kterou jsme tohoto 
roku probrázdili v průběhu adventního 

výletu, byla skvělou startovní čárou 
pro přípravu těla i ducha na Vánoce! 
Děkujeme za přízeň a nádherný den 
všem, kteří ho s nám absolvovali.

3. 12. 2016 ● Adventní zájezd do Prahy
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Přípravy na první turnus letního 
tábora na Horce v Senticích, který se 
konal od 11. – 15. 7., byly v plném 
proudu již od jara. Tábor byl tentokrát 
tematicky zaměřen na indiány a nesl 
název: „Indiánské léto“. Děti s přiděle-
nými indiánskými jmény zaujaly místa 
ve svých teepee a seznamovaly se se 
zvyky a tradicemi indiánských před-
ků. Kromě výroby táborového totemu, 
vlastních indiánských čelenek, talis-
manů či copánků byl program inspiro-
ván životem indiánů, a proto bylo 5 dní 
v táboře rozděleno do 5 dnů zkoušek 
a zdatností. Pobytem v přírodě jsme 
se snažili poodhalit tajemství lesa jako 
dávní indiáni např. stopováním. A i když 

nám pár odlitků v lese zalil letní déšť, 
dětskou zvědavost a zájem o dění vy-
střídala radost z příchodu lukostřelců 
z tišnovského spolku Odysea. Děti se 
nadšeně učily, jak zacházet s lukem 
a pozorně naslouchaly výkladu o tom, 
proč byl luk a šíp pro indiány v životě 
tak důležitý. V rámci dne „Zkouška po-
zorování“ jsme navštívili ZOO v Brně, 
aby se děti co nejvíce dozvěděly o zví-
řatech. Věříme, že děti měly z pobytu 
v táboře radost a my se těšíme na další 
léto plné překvapení a nových zážitků. 
Děkujeme za pomoc a spolupráci rodi-
čům, sponzorům a nadšencům spolku 
Odysea Tišnov, kteří s námi zdarma 
strávili celé odpoledne.

Více obrázků s vašimi dětmi najdete na internetové adrese:
http://sentican.rajce.idnes.cz/tabor_sentican_I_turnus_2016/

11. – 15. 7. 2016 ● Přívesnický tábor „Indiánské léto“ 

6. 11. 2016 ● Čteme dětem 

Pro druhé „čtení dětem“ vybrala 
paní Veronika Kadlecová části z knihy 
Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. 
Příběhy nás zavedly do poetického 
předvánočního Švédska před II. svě-
tovou válkou, kdy bylo ještě všechno 
jinak. A hlavně byl sníh. V přestávce 
mezi příběhy plnily děti úkoly, které se 
vztahovaly k textu: mohly si vystřihnout 
a vymalovat papírový perníček, proto-
že děti z Bullerbynu pekly a zdobily 

perníčky – jako ostatně sentické ma-
minky taky. Hádaly, kolik fazolí je ve 
sklenici, protože děti z Bullerbynu se 
bavily tím, že tipovaly, kolik je ve skleni-
ci hrášků (hrášek nebyl, proto fazole). 

V závěru čtení jsme hodnotili nej-
lepší vymalovaný perníček ve třech ka-
tegoriích a malé umělce jsme odměnili 
knížkou.

Četli opět senioři Zdena a Luděk 
Kuchařovi. 
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23. 9. 2016 ● Přednáška „První pomoc“
Žádný z nás se nechce dostat do 

situace, kdy bude v jeho rukou záchra-
na života druhého člověka. Pokud už 
něco takového nastane, je důležité mít 
alespoň základní ponětí o podání první 
pomoci. 

V pátek 23. 9. 2016 jsme měli mož-
nost si poslechnout přednášku o zá-
sadách poskytování první pomoci pří-
mo z úst profesionála – záchranáře 

a školitele záchranné služby Tišnov. 
I přes to, že byla přednáška kvůli men-
ší účasti spíše komornější, dozvědě-
li jsme se jednoduchou a zábavnou 
formou vše podstatné a pan školitel 
se nám naplno věnoval. Věříme, že 
si všichni zúčastnění odnesli užitečné 
informace, které snad nebudou nuceni 
nikdy využít v praxi.

Již tradičně se konaly dětské rybář-
ské závody v Blansku, kde nemohly 
chybět ani naši „sentičtí rybáři“. Poča-
sí bylo z rána sychravé, ale po deváté 
hodině vysvitlo sluníčko, takže pod-
mínky pro rybolov byly skvělé. Senti-
ce reprezentovali: Peťa Valach, Peťa 
Jůza a Eliška Hložková. Soutěžilo cel-
kem 40 dětí od 8 do 15 let. Naši rybáři 
byli odhodlaní umístit se na předních 
příčkách a to se jim nakonec téměř 
podařilo. Začínali v 7:30 hod a chytali 

pouze na plavanou (na špunt), aby 
měli všichni stejné podmínky, nástra-
hu a návnadu si ale už určil a vybral 
každý sám. Rybáři se se svými úlov-
ky umístili v první dvacítce. Peťa Jůza 
a Peťa Valach se umístili se stejným 
počtem bodů na 17. místě a v první 
desítce se umístila Eliška Hložková 
na 8. místě. Jsem na všechny tři veli-
ce hrdý a přeji jim, aby byli stále lepší 
a umisťovali se výš a výš.

Vratislav Hložek

28. 9. 2016 ● Dětské rybářské závody Blansko 
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Více obrázků s vašimi dětmi najdete na internetové adrese:
http://sentican.rajce.idnes.cz/Tabor_se_Senticanem_2016_II.turnus/

„Máme rádi přírodu“, to byl název 
druhého turnusu přívesnického tábo-
ra, který se konal v termínu od 8. 8. 
do 12. 8. 2016. Dvacetšest statečných 
táborníků plnilo po celý týden úkoly 
celotáborové hry a hledalo nové in-
dicie. Pan Šabacký nás poučil o vý-
znamu záchnářských psů a s napětím 
jsme sledovali výcvik psích kamarádů. 
Opravdovým zážitkem byla ukázka 
sokolnictví a poutavé vyprávění sleč-
ny Hejdukové. Odvážné děti se mohly 
povozit na poníkovi a vyfotit s kože-
šinou lišky. Rozmarné léto nezabrá-
nilo v prozkoumávání přírody, chovu 
šneků, tvoření herbáře, sledování po-
časí, dekorování tašky a šnečí ulity, 
zasazení stromu, či výrobě kouzelné-

ho lektvaru. Všichni jsme se vyřádili 
v lesních porostech a na hřišti „Horka“ 
během plnění táborových her a úkolů 
lesní pedagogiky. Krádež ptačí bud-
ky a našeho hradu nás neodradila od 
umístění nové ptačí budky a krmítka 
v lesních porostech. Pro bojové hry 
jsme zhotovili papírovou helmu, pro 
lesní pedagogiku lesnický klobouk. 
Nová přátelství a krásné vzpomínky 
na pobyt v okolí naší vesnice si uchová 
každý táborník. Děkujeme vedoucím 
Marii Procházkové, Zdeně K. Kalné 
a praktikantkám Kateřině Procházko-
vé, Tereze Králíkové a Nikole Králíko-
vé za ochotnou a obětavou péči o děti. 
Těšíme se na příští tábor s názvem 
„Škola čar a kouzel“.

8. – 12. 8. 2016 ● Přívesnický tábor „Máme rádi přírodu“ 


