
Kids Racing Team Heřmanov z.s.
Naši malí sportovci nezahálí a objíždí další a další závody 

motokrosového seriálu - Úštěk, Kraslice, Polská Bogatynie, Dolní 
Bousov. Vysoká Pec, Krásná Lípa u Chomutova.

Je to krásný, ale opravdu náročný sport. Děti to však baví a mají 
plno energie. Pravidelně se objevují na stupních vítězů a i nejmladší 
členka ve 4 letech „létá jako ďábel“. Videa, fotky i další detaily najdete 
na https://www.facebook.com/kidsrth. Koukněte tam!.

spoRTovní oKénKo - moToKRos

První den měsíce června patří v mnoha zemích všem dětem. 
V některých se ale slaví 20. listopadu, ve Spojených státech pak každou 
druhou neděli v červnu. Svátek by měl však být zároveň připomenutím 
boje za práva dětí a jejich ochranu. Štěstí dětí jako budoucnosti každé 
generace by mělo být pro každou zemi jedním z největších přirozených 
úkolů.

Onoho prvního června jsme 
už s ranním rozbřeskem viděli, že 
sluníčko bude plnými doušky přát 
dětem, kterými se to na fojtovickém 
hřišti jenom hemžilo. Přispělo tak ke 
zdárnému průběhu oslavy, na které, 
kromě slavnostního programu bylo 
k vidění mnoho dětských atrakcí. 
Počínaje druhou hodinou odpolední 
bylo o zábavu postaráno. Tu načal 
náš starý dobrý známý zpěvák 
Standa Hložek, kterého už jsme 
v naší obci snad přijali za vlastního. 
Mezi zpěvem si zval na podium 
děti, bavil se s nimi a bylo vidět, že 
i dětem je velice sympatický. Standa 

pak přenechal podium DJ Janu 
Novotnému, který spolu s písničkami 
pak moderoval další průběh dne. Na 
hřišti bylo pak pro děti připraveno 
mnoho atrakcí, od klasického 
kolotoče, skluzavky, skákacího 
hradu, trampolin, baby landu až 
po jednu z novinek aquazorbingu. 
Nechyběla ani tradiční střelba ze 
vzduchovky a lukostřelba, rovněž 
tak malba na obličeje, účesy malým 
děvčatům, jízda na čtyřkolkách, 
závodní Tatra a další atrakce. 
Vyvrcholením byl průlet letadlem 
nízko nad hřištěm, jeho zasypání 

hřiště bonbony a nakonec seskok parašutisty přesně na střed látkového 
kříže. K úspěšnému průběhu oslav a jeho náplni přispěl největší měrou 
náš sponzor Ing. Jiří Moravec, Obecní úřad Heřmanov a řada dalších 
nejmenovaných organizátorů a pořadatelů z řad obyvatel obce. Všem 
patří velký dík. V obsahu dnešního zpravodaje si můžete zároveň 
prohlédnout hezké fotografie, které pro vás pořídil Martin Kout.

text a foto JZ
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Ing. Moravec s vnukem Jiřím

AKCE NA VODĚ
20. července 2019

na rybníčku v Heřmanově (odbočka na Mlatce)

OD 14 HODIN
Závody na plovoucí lávce •	

Aquazorbing•	
Vodní skluzavka•	
Ceny pro výherce•	

Občerstvení zajištěno •	
provází Honza Novotný•	

PLAVKY S SEBOU!

SOUTĚŽE
ATRAKCE

LETNÍ KINO

OD 21 HODIN 
Na hrázi rybníčku

Doporučujeme 
deku na sezení 
teplé oblečení

 Starosta obce se Standou Hložkem.

Ludmila Petrovická

dĚTsKÝ den 2019 - FoTogRaFie



MK

dĚTsKÝ den 2019 - FoTogRaFie
Další fotografie naleznete i na stránkách www.hermanov.cz


