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Tak kopni do tý máje, ať Bohouš nečeká…
Jak uchvátit Jarošov
Kroky na cestě : start
dobrý námět
dobrý rejža
skvělé obsazení
tvrdá práce
nemít trému
umět zapůsobit
čekat na ovace
umět plavat – v dešti květin a potlesku
Karel Zdeněk
Návod na Kácení máje č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Na dramaťák přijde B. Rod s oznámením, že budeme hrát na Kácení
Jsme šťastný a vymejšlíme text
Ten se učíme
Zkoušíme hulákat v lese
Hrajeme, zdokonalujeme se a hádáme se
Generálka – nejdeme do školy
Jsme z toho hotový
Nejde aparatura
Hrajeme
Máj padá
Katka Vlková

Návod č. 2
1. úterek : pan Rod na dramaťáku narhuje, že bychom mohli hrát u Máje ( asi 5 minut )
2. úterek : pan Rod navrhne možná i 10 minut, přinese námět
3. úterek : konečné řešení 20 minut
4. úterek : hledáme v atlasech naše jména
5. úterek : musíme začít zkoušet
6.,7.,8. úterek : zkoušíme venku, navzájem se opravujeme, kritizujeme, otravujeme
pátek : nadšení, že nemusíme do školy, jdeme zkoušet k májce, prší a prší, zkoušíme v
tělocvičně
sobota před : všichni celí nadšení, že jdou hrát
sobota po : výkřiky, výčitky, šílenství
Spokojená noc!
Gabča Krátká
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Jarošovský zpravodaj

Návod č. 3
1. Příjemně překvapeni návrhem pana Roda : Budeme vystupovat na Kácení
2. Ve skupinkách okamžité nápady, co s námětem
3. Zachycení nejlepších hlášek
4. Rozdělení rolí
5. Opakujeme, ryjeme do paměti
6. Mnohé změny původních představ o představení
7. Problém! Umluvíme to?
8. Řešení : vyjíždíme do přírody. Půjde to!
9. Atlas, změny jmen. Výsledek:tesařík (faber) jarošovský ( jarosianus – on, jarosiana – ona).
10. Tykadla, trička, kraťasy, rukavice.
11. Zbývá generálka. I když někteří s malým zpožďením ( viď, Michaelo!), ale povedlo se.
12. Šetříme síly na sobotu
13. Sobota tady, Honza nikde! Po půlhodině obav spatřen!
14. Představení se vydařilo, spokojenost, cesta domů.
A vo tom to je !!!
Michala Petrásová
Recept na kácení máje
Kuchaři : Bohouš Rod, Milan Rakušan, Milan Doležal, Ivana Neumannová, velcí kluci
Ingredience : tesaříci, Světluška, Brouček, Ferda, Mig 21
Postup práce :
•
Bohoušovo úvodní slovo
•
Rodina tesaříků na scéně
•
Ejhle Světluška!
•
Zděšení
•
Vítr napjal plachty
•
Co sis, Broučku, přivedl za blbečka tuhle holku
•
Světlušce poprvé povolují nervy
•
Brouček se probouzí
•
Do práce
•
Je tohle normální, jak to ta cizí holka dělá?
•
Ferda a jeho vlezdoprdelky
•
Tak, kdo tady nepochopí, že vlak jede do Evropy?
•
Deratizace
•
Kácení
Doporučení – míchejte s chutí a zájmem. Pak to fakt baví. A vo tom to je?, jak povídal Světlušce
Brouček.
Iva Füllsacková
( Zapsáno na poslední předprázdninové schůzce dramaťáku Karlem, Katkou, velkou a malou Ivou,
Honzou, Vlastou, Denisou, Gábinou, Štěbetinkami, Vojta kontroloval )
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Nový ročník fotbalové soutěže

V samém závěru prázdnin se opět naplno rozjely okresní fotbalové soutěže. V tomto ročníku Jarošov
postavil pouze dvě družstva – dorost a muže. Družstvo žáků bylo pro nedostatečný počet chlapců a
zvláště pak pro nezájem většiny rodičů podpořit tuto aktivitu ze soutěže odhlášeno. Je to veliká škoda,
protože ještě před prázdninami na hřišti pobíhala řada nadějných malých fotbalistů…
Svá první utkání odehrála naše družstva venku. Obě předvedla dobrý výkon a přivezla domů všechny
body. Dorost vyhrál v Kunžaku 2:1 (stříleli V.Kodým a L.Popelka) a má ambice obhájit velmi lichotivé
čtvrté místo z minulého ročníku. Muži zvít ězili v Nové Byst řici dokonce 4:1. Výraznou posilou se stal
David Bednář, který nádhernou střelou otevřel skóre a u dalších tří branek asistoval. Dobře se uvedl i
navrátivší se Martin Tmej, v záloze má trenér pak ještě Jiřího Petrů, který v té době čekal na vyřízení
přestupu a sledoval zápas zatím jenom z lavičky. Trenér využívá i posily z dorostu ( brankář David Ondřej, Jára Mynář a bratři Kodýmovi ), od tohoto ročníku za muže nastupují už i jejich bývalí spoluhráči
Standa Novotný a Martin Kolář.
Takže, držte palce a hlavně - přijďte fandit !!! A abyste věděli kdy a kam, přikládáme rozpis zbývajících domácích zápasů:

dorost

muži

Pátek 28.9. 10 hod. Jarošov - Třebětice
Sobota 29.9.

10 hod. Jarošov – K. Řečice

Sobota 29.9.

16,30 hod.Jarošov - Studená

Sobota 20.10. 15 hod. Jarošov – Plavsko

Sobota 13.10. 16 hod.

Jarošov - Kunžak

Sobota 3.11. 10 hod. Jarošov – Lásenice

Sobota 3.11. 14 hod.

Jarošov – Č.Rudolec

