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Chcete spolu s námi tvořit noviny? Na této stránce uveřejňujeme vaše dopisy,
zprávy ze zajímavých akcí, vaše vzkazy, pozvánky a poděkování, ale také úspěchy (houbaření, rybolov, pěstování). Kontaktujte nás!

Nikola Fialová byla v Praze stříbrná

Karlovy Vary/Praha – Finále soutěže Kalibr Cup 2015
se před několika dny uskutečnilo v Praze. Akce se zúčastnila i karlovarská SOŠ OPH a
SOU s.r.o., nábřeží Jana Palacha.
Naše šikovná studentka Ni-

kola Fialová se probojovala z
prvního kola v Lanškrouně.
Téma znělo – Ve víru flamenca. Nikolce se podařilo obsadit výborné 2. místo. Modelkou byla krásná a trpělivá studentka 2. ročníku Margarita
Krupenich. Velké díky také

patří paní mistrové Sandře
Braunové a Aleně Strnadové
za účes. Doufáme, že i příští
rok bude naše škola takto
úspěšná.
Lada Raisová

Maškarní v Bochově: Víc než sto krásných masek

Bochov – Každoroční maškarní ples věnovaný dětem se
konal v sobotu 21. března v bochovském kulturním domě.
Na parketu bylo vidět více než
sto nápaditých masek – od bojovníků, samurajů – nindžů,
přes strašidelné bytosti, piráty, tanečníky, různá zvířátka,
konče u opravdu originálních
masek, jako byl pochodující
mobil, blikající ledová královna či rozpustilá rebelka.
Na začátku děti přivítalo
trio Gálů – Asterix, Obelix a
Panoramix, a společně zahájili boj proti zákeřným Římanům. Celý ples probíhal v tradičním duchu tanců a různorodých soutěží, do kterých se
zapojili i rodiče.
Nezávislá porota neměla
vůbec lehký úkol, z tolika
krásných masek vybrat tu
nejhezčí bylo opravdu těžké.
Hodnoceny byly čtyři kategorie a skupiny.

A jak to dopadlo? 1. kategorie 0-4 roky: 1. místo – policistka, 2. místo – hasič, 3.
místo – námořník. Skupina:
Sněhurky; 2. kategorie 5 let –
1. tř.: 1. místo – rebelka, 2. místo – pavouček, 3. místo – pavouček v černém. Skupiny: 1.
místo – pejsek a kočička, 2.
místo – medvídek Pú a prasátko; 3. kategorie 2. tř. – 5.tř.:
1. místo – ledová královna, 2.
místo – myš, 3. místo – čarodějka. Skupiny: 1. místo – trpaslíci, 2.místo – fotbalisti; 4.
kategorie 6. tř. – 9.tř.: 1. místo – mobil, 2. místo – pirát, 3.
místo – gejša.
Na závěr musíme poděkovat za štědré sponzorské dary,
paní Navrátilové, paní Silovské a paní Vaňourkové za napečení výborných dortů pro
výherce a všem ochotným pomocníkům, kteří se na přípravách plesu podíleli.

Olča Vonšovská, Bochov

