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Mezinárodní den dětí 

               

 
Karl Joseph  Brodtmann: Děti s vypravěčkou pohádek 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti svátku dětí jsou 

připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost 

na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. 

Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní 

odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se 

poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, 

bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. 

Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např.: 

 Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 

 Mezinárodní den za odstranění práce dětí 

 Den afrického dítěte 

 Mezinárodní den mládeže 

 Mezinárodní den ztracených dětí 

 Světový den dětí (20. listopadu) 

 Den nenarozeného dítěte (25. března) 
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Otec: „Vysvědčení samá pětka, můžeš mi říct, z čeho máš takovou radost?” 

„Už jen jeden výprask a pak prázdniny!” 

 

Potká kamarád Pepu. "Tak co, už ses konečně oženil, nebo si ještě pořád vaříš sám?" ptá se první.  

"Obojí!" 

Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká: "Tati, prý jsi chtěl vidět 

hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje." 

 

 „Pane učiteli, ale já si tu pětku na vysvědčení nezasloužím.” 

„Ano, máš pravdu, ale horší známky už nejsou.” 

 

Paní učitelka se ptá : co jste dostali za vysvědčení ? Anička říká : panenku ,Tomáš autíčko a Pepíček 

říká : facku a dva týdny zaracha. 

 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 

 

Jeho Lordstvo se vrací z Indie. Na nádraží ho čeká sluha a veze ho na zámek. 

Lord se ptá: 

„Johne, co je u nás nového ?“ 

„Nic nového, lorde.“ 

Po chvíli jízdy John praví: 

„Lorde, váš buldog pošel.“ 

„Proč ?“ 

„Protože se nažral spáleného koňského masa, lorde.“ 

„Kde ?“ 

„Ve vašich stájích, které shořely i s vašimi koňmi.“ 

„Proč shořely moje stáje ?“ 

„Chytly od zámku, lorde.“ 

„Proč hořel zámek ?“ 

„Chytl od svíčky u postele vaší zemřelé matky, lorde.“ 

„Proč zemřela má matka.“ 

„Přistihla in flagranti lady s vaším komorníkem, lorde.“ 

„Ale to je stará věc.“ 

„Vždyť jsem vám to, lorde, říkal. Nic nového.“ 

 

 

 



       Zlín v hledáčku – Fotosoutěž 
Fotosoutěž  pro mladé fotografy ze Zlínského kraje. Zlínský nočník pořádá soutěž ve dvou kategoriích: Zlín 

v zrcadle a Zlín v mobilu. Výsledky má na starost pětičlenná porota. Nejlepších 20 snímků budou na dva týdny 

vystavěny v OC Zlaté jablko. Hraje se o docela hodnotné ceny. Třeba o smartphone, hodinky, účast ve 

workshopu, knihy…. 

Začalo se ve středu 1. 5. 2013 a pořád máte čas posílat své fotky do neděle 9. 6. 2013. Vstupné je zdarma a 

čas konání je 12:00. 

Pravidla v kostce: 

 Maximálně 5 fotografií do každé kategorie 

 Snímky se musí vztahovat ke Zlínskému regionu 

 Uzávěrka soutěže 9. června 2013 

 Snímky se jménem, adresou, datem narození, názvy a tel. kontaktem zasílejte na: 

soutez@zlinskynocnik.cz 

 Porota vybere 10 a 10 snímků, které budou vystaveny v OC Zlaté jablko a ti nejlepší z 

fotografů obdrží věcné ceny 

 Vyhlášení vítězů se uskuteční na vernisáži výstavy 1. července 2013 v OC Zlaté jablko, 

přítomnost je nutná 

 

Deset nejlepších snímků z kategorie Zlín v zrcadle a z kategorie Zlín v mobilu bude 

vystaveno od 1. do 12. července v prostorách obchodního centra Zlaté jablko na 

náměstí Míru ve Zlíně, kudy za týden projde až 100 000 lidí. 

. 

Výstavu doplní také snímky od porotců soutěže. Výstavu zahájí vernisáž, která se 

uskuteční v pondělí 1. července v 18:00. Akci bude moderovat Ondřej Albrecht z 

rádia Kiss Publikum. Na vernisáži výstavy oznámena jména vítězů soutěže a 

výherci obdrží ceny. Soutěžící musí být na vernisáži osobně přítomní a převzít si 

cenu. Pokud se nedostaví soutěžící, který bude vyhlášen jako výherce, ztrácí nárok 

na věcnou výhru. 

 

 

 

 

 

 



PRÁZDNINY   VE  ZLÍNSKÉM KRAJI 

                     Rozhledna Brdo 

 
Rozhledna stojí na nejvyšším vrcholu Chřibů a je vysoká 23,90m. Nahradila 
původní, 20m vysokou dřevěnou rozhlednu, která v sedmdesátých letech 
dosloužila. Z rozhledny můžete dohlédnout na Roháče, Malou Fatru, Jeseníky 
a samozřejmě Beskydy, Vsetínské vrchy a Malé či Bílé Karpaty. 
Autorem projektu je architekt Svatopluk Sládeček. Na stavbu byl použit 
nejkvalitnější pískovec z kamenolomu Žlutava a dubové dřevo z místních lesů.  

   

     

O T EV Í R A C Í  D O B A   2013 

červen  -  středa až neděle                                       10 - 16 
hod. 

červenec, srpen  -  denně                                         10 - 18 
hod. 

září, říjen  -  sobota, 
neděle                                      10 - 16 hod. 

Poslední návštěvník 15 minut před koncem otvírací doby. 

V případě nepříznivého počasí si telefonicky ověřte, zda je rozhledna otevřena ! 

Vstupné:  
20 Kč / osoba 

rodinné vstupné: 50 Kč / rodiče + 2 děti děti do 5ti let zdarma 

důchodci: 10 Kč  

 

děti do 5ti let zdarma 

důchodci: 10 Kč  

 



VELKÉ TĚŠANY                         Větrný mlýn 

Na jihozápadním svahu nad vesnicí, nedaleko lesa Chvaletiny, asi 200 metrů od silnice do 

sousední obce Vrbky byl ve 20. letech 19. století postaven větrný mlýn, využívající vhodných 

povětrnostních podmínek kraje a zároveň nedostatku stálých vodních toků. 

 

Otevírací doba 

 

V sezonu tj. duben - září: 

úterý - pátek 13 - 17 h 

sobota - nedělo 9 - 12 a 13 - 17 h 

Mimo sezonu je objekt uzavřen ! 

 

Vstupné 

 dospělí 20,- Kč 

 studenti, vojáci, důchodci 10,- Kč 
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NĚCO PRO KLUKY VELKÉ I MALÉ 

Ratíškovická železnice, o. s. 

-  Š l a p a c í   d r e z í n y  - 

 

 

  

      Projeďte se po části staré Baťovy železniční dráhy 

na šlapací drezíně. Trať sloužila v minulosti k přepravě 

uhlí z dolů Tomáš a I. Máje 1 do výklopníku v 

Sudoměřicích, odkud uhlí putovalo po Baťově kanálu 

do Otrokovic. Proto "Kolem po Kolejích ke Kanálu" 

(KKK). Trasa určená pro drezíny je dlouhá 3km a 

propojuje dvě vinařské stezky Podluží a Moravskou 

vinnou. V blízkosti trati (cca. 2 Km) se nachází koňská 

farma s restaurací Růdník. 

 

     Cena za nájem drezíny pro jednu jízdu tam / zpět a 

jednu hodinu je 200Kč, každá další započatá hodina 

200Kč.  Půjčujeme tři šlapací drezíny, každá pro šest 

osob, tj. celková kapacita 18 osob!!!  Cena se počtem 

osob nemění - platí se za počet drezín. Před 

nastoupením jízdy je nutno se seznámit s provozním 

řádem šlapacích drezín. V muzeu se nachází také WC, 

občerstvení a malé posezení.  

   Doporučujeme si předem rezervovat šlapací drezíny, 

zejména přes víkendy je velký zájem.  

   

   Informace, rezervace a obsluha 

drezíny:  
 

 +420 724 247 671  +420 724 247 6

71  
 

Provoz šlapacích drezín zajišťuje Obecní úřad 

Ratíškovice, U Radnice 1300  

tel:  518 367 236  518 367 236  

fax: 518 364 382 

ouratiskovice@iol.cz  

www.ratiskovice.com 

 

V "depu" pro drezíny je možno si po čas jízdy na 

drezíně bezplatně uschovat jízdní kola a zavazadla. 
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Provozní doba muzea a šlapacích drezínek:  
 Pondělí   ZAVŘENO!!!  

 
Úterý   12.00 – 19.00 

 

 Středa   12.00 – 19.00  

 

Čtvrtek   12.00 – 19.00 
 

 Pátek   12.00 – 19.00  
 

Sobota   10.00 – 17.00 
 

 
Neděle   10.00 – 17.00 

 

  *  poslední  jízda na drezínce je 

vždy hodinu před zavírací dobou! 

  * v případě nepříznivého počasí 

je provoz šlapacích drezínek 

omezen či úplně zastaven 

  

  

 

 

 

Šlapací drezína pro 4 osoby  

- služebně starší šlapací drezína, prototyp. 

- je nutno ji celou ručně otočit 

- čtyři místa pro sezení, z toho dvě místa pro šlapání 

- rok výroby: 2003  

- stav: ZRUŠENÁ (odprodaná do zahraničí) 

 

 

  

Šlapací drezína pro 6 osob - "jednička"  

- prototyp všech drezínek 

- otáčí se snadnou výměnou šlapacích násad 

- šest míst pro sezení, z toho dvě místa pro šlapání 

- rok výroby: 2005  

- stav: provozní 
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Šlapací drezína pro 6 osob - "dvojka"  

- otáčí se snadnou výměnou šlapacích násad 

- šest míst pro sezení, z toho dvě místa pro šlapání 

- rok výroby: 2006  

- stav: provozní 

 

 

 

Šlapací drezína pro 6 osob - "trojka"  

- nejnovější šlapací drezína. 

- otáčí se snadnou výměnou šlapacích násad 

- šest míst pro sezení, z toho dvě místa pro šlapání 

- rok výroby: 2007  

- stav: provozní 
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