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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

6. číslo/ Červen 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Měsíc lásky skončil a jdeme vstříc měsíci červnu. Ten je 

prohlašován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč 

právě červen? V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy 

jsou oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí, na 

lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. 

Kouzlo celé přírody dodávají časně ráno kapky rosy, které se 

třpytí na trávě jako diamanty. Doufám, že si právě v měsíci 

červnu užijeme teplé dny a hodně sluníčka. 

Jistě se všichni těšíme na výlet do Vamberka, který je 

naplánovaný na tento měsíc. Bližší informace se dočtete 

v tomto měsíčníku.  

V tomto Měsíčníku si 

můžete přečíst pravidelné 

pranostiky, chybět nebude 

ani trénink paměti a 

pravidelná porce smíchu. 

„Ochutnáme“ jahody a „uvaříme si“ jahodové knedlíky.  

 

Prosluněný měsíc s úsměvem na tváři přejí 

za kolektiv autorů Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše 

sociální pracovnice. 
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Červen 2016 v Domově důchodců 

Ústí nad Orlicí 

Jisté je jedno: červen bude u nás v Domově horký – hlavně jeho 

druhá polovina. 18. 6. totiž začne na budově A generální oprava 

výtahu a jediný výtah v této budově tak bude cca na měsíc 

vyřazen z provozu. Je s tím spojena řada omezení, proto se od 

začátku června schází pracovní skupina, jejímž úkolem je 

zajistit pokud možno bezproblémové překonání bezvýtahového 

období. Musíme mít v záloze připravené brigádníky, kdyby 

bylo potřeba posílit personální pokrytí služby kvůli dopravě 

prádla, jídla, materiálu mezi budovami A a B po vnějších 

komunikacích – a také zajistit mobilitu těch obyvatel budovy 

A, kteří mají sníženou pohyblivost. Nikoho nechceme po celý 

měsíc držet uvnitř budovy, budeme využívat čerstvě opravenou 

terasu a na procházky všem nějak pomůžeme.  

Ztížený provoz se dotkne všech zaměstnanců a obou budov, 

budeme si muset navzájem pomáhat, bez ohledu na pracovní 

pozice. Největší břemeno dolehne na zaměstnance budovy A, a 

také na údržbu, ale ruce k dílu přiložíme všichni. Bude to 
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zatěžkávací zkouška pro každého z nás – a všichni budeme 

doufat, že nepřijdou deště, které by celou situaci ještě 

zkomplikovaly. Na druhou stranu – co nás nezabije, to nás 

posílí – a můžeme si alespoň vyzkoušet krizové postupy a svou 

odolnost vůči stresu.  

V červnu nás ale čekají i pěkné věci – například tradiční letní 

výlet, tentokrát do okolí Vamberka. Na ten se můžeme těšit 7. 

6. a objednaný autobus bude tentokrát vybaven nástupní 

plošinou pro vozíčkáře. 

A v červnu se budeme moci dívat, jak nám na prostranství mezi 

budovami A a B roste rekonstruovaná, velká a pěkná pergola, 

pro kterou byly v květnu vybetonovány nové patky a pan 

truhlář na ní začne co nevidět pracovat. Alespoň tak budeme 

mít kam si sednout do stínu a nadechnout se, až při vrcholící 

opravě výtahu nebudeme v červenci vědět, kde nám hlava 

stojí… 

Tak pro měsíc červen mějme dostatek síly (zaměstnanci), 

trpělivosti (obyvatelé) a tolerance (rodinní příslušníci). 

  Jan Vojvodík, ředitel 

 

 



5 
 

Ve čtvrtek 7. června ve 13 hod.  Výlet chata 

Vyhlídka 

Vamberk 

 

V pondělí 11.6. od 9.30 

hod. CANISTERAPIE. 

Přijďte se potěšit s naším (vaším) psím 

kamarádem Gonym a jeho páníčkem 

Pavlem. Společná canisterapie na 

jídelně v 1. patře budovy B. Zájemci o 

individuální canisterapii se mohou 

hlásit u aktivizačních pracovnic.  
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Ve středu 13.6. ve 14 hod. k nám zavítají malí 

KLAVÍRNÍCI ZE ZUŠ Ústí nad Orlicí s paní 

učitelkou Kamilou Šejnohovou. Přijďte se s nimi potěšit na 

jídelnu do 1. patra budovy B. 

V úterý 19.6. od 9.30 hod – HUDEBNÍ 

VYSTOUPENÍ. Přijede za námi paní Jana Sychrová, 

která se stala naším Ježíškovým vnoučetem a ráda by nás čas 

od času přijela potěšit nejen svým „muzicírováním“. Přijďte na 

tělocvičnu do 4. patra. 

 

Nezapomínejte 

každé pondělí od 

8.45. hod. na 

skupinovou jógu 

na tělocvičně ve 4. 

patře !!! 

!!! 14. a 18.6. nebude ordinace MUDr. Langové 

!!! 
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 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opoždějí. 

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

 Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích 

budem mít řídko. 

 Červnové večerní hřmění - 

ryb a raků nadělení. 

 Červen-li více sucho než 

mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 Jaký červen, takový i prosinec. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

 Červen stálý - prosinec dokonalý. 

Jméno červen se vysvětlovalo různě, počínaje červenáním 

jahod a ovoce v tomto měsíci, přes červy, kteří tohoto měsíce 

působí škody na stromech a ovoci a konečně červeností růže 

šípkové, která v této době nejbujněji kvete. Ačkoliv původ 

pojmenování června není dodnes zcela jistý, 

nejpravděpodobnější souvisí s hmyzem červcem, který se v 

minulosti užíval k barvení látek. 
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Napadlo by vás, že tohle první jarní ovoce patří do rodiny 

růží? A víte kolik semínek je na jedné 

jahodě? Tady je výběr informací o 

jahodách, které nás překvapily. 

  

1.      Jahodám nesvědčí mytí pod tekoucí vodou. Přicházejí 

tak totiž až o 50 % vůně. Lepší je jahody krátce položit do 

mísy s vodou a nechat okapat.  

 2.      Alergie na jahody způsobují obsažené organické 

kyseliny – jablečná, citronová, chininová, šťavelová a 

salicylová, které zároveň dodávají jahodám charakteristickou 

vůni a chuť.  

 3.      Jahody fungují jako afrodiziakum pro muže i ženy. 

Jejich semínka totiž obsahují zinek, nejdůležitější minerál 

ovlivňující sexuální 

výkonnost. 

 4.      Jahody ze zahrádky 

se ideální sklízet ráno, 

dokud jsou přirozeně 

chladné. Po sklizni je zchlaďte na 4–6 °C, vydrží pak až 5 dní. 



9 
 

 5.      Jahoda není bobule, ani plod. Zatímco bobule (rybíz, 

angrešt, borůvka, okurka, řepa nebo dýně) má semínka 

obklopená dužinou, u jahod je 

to jinak. To, co se konzumuje, 

je zbytnělé květní lůžko; 

vlastní plody jsou malá zelená 

zrníčka na červené slupce. 

Průměrná jahoda má na svém povrchu kolem 200 semínek.  

 6.      Jahody jsou skvělé nejen ve známých sladkých 

podobách podobách, ale  i naslano. 

 7.      Na území Čech se začaly jahody pěstovat až v 

devatenáctém století v okolí Neveklova na Benešovsku. 

 8.      O rozšíření jahod v Čechách se postaral Rudolf Strimpl, 

nájemce hospodářského dvora Svatovítské kapituly v Teletíně 

- Chlístově . V roce 1896 si nechal od přítele z Ameriky poslat 

první sadbu polních jahod.  

 9.      Stále plodící odrůdy v našich podmínkách dávají jahody 

dvakrát ročně. 

 10.  Jahody patří do 

stejné rostlinné rodiny 

jako růže.

http://www.czechspecials.cz/recipes/tvarohove-knedliky-s-jahodami/
http://www.czechspecials.cz/recipes/tvarohove-knedliky-s-jahodami/
http://www.czechspecials.cz/news-articles/nejlepsi-jahodove-kombinace/
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Co budeme potřebovat 

250 g měkkého tvarohu 

1 vejce  

špetka soli 

200 g polohrubé mouky 

225 g másla 

20 – 30 jahod 

moučkový cukr 

1 – 2 kelímky zakysané smetany 

 

Jak na to 

Měkký tvaroh, vejce, sůl, mouku a 100 g rozpuštěného másla 

smíchejte a propracujte do hladkého a vláčného těsta. Z něj 

vytvořte váleček a nakrájejte ho na menší špalíčky. Každý 

špalíček prsty roztáhněte, doprostřed dejte jahodu a zabalte 

kulatý knedlík. Vařte ve vroucí osolené vodě 6 minut. Podávejte 

posypané moučkovým cukrem, zalité zbylým máslem a 

ozdobené zakysanou smetanou. 

 A jak jste je připravovali Vy? 
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Město bylo založeno v prvé polovině 

13. století rodem Drslavců. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1341. Původní německé jméno 

Waldenburg se odvozuje od polohy v hlubokých rozsáhlých 

pohraničních lesích. Z pozdější německé verze jména 

Walenberg vzniklo nynější počeštěné pojmenování, doložené 

již v předhusitské době. 

Město Vamberk malebně rozložené v podhůří Orlických hor je 

známé zejména mnohasetletou výrobou tradiční paličkované 

vamberské krajky. Tradice krajkářství, kterým se Vamberk 

proslavil po celém světě, je zachována dodnes a to i díky 

Krajkářské škole. Vše o krajce se můžeme dozvědět v místním 

Muzeu krajky. Nejstarší dochovanou stavbou města je raně 

barokní kostel sv. Barbory z roku 1697. Poblíž v areálu hřbitova 

najdeme hrobku významného zakladatele české státnosti Dr. 

Františka Lützowa. Mezi další pamětihodnosti Vamberka patří 

plastiky, pocházející již z konce 17. století. Nejstarší z nich je 

Mariánský sloup na Husově náměstí z roku 1699. Z dílny 

významného rodu Mielnických pak pochází nejvýznamnější 

rokokové sousoší sv. Anna a Kristus v okovech u schodiště 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1341
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/vychodni-cechy/orlicke-hory-a-podhuri/4707-vamberk/
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kostela sv. Prokopa z let 1770-1780. Soubor doplňuje osm 

světců na mostě přes řeku Zdobnici z let 1864-1865. Na Husovo 

náměstí ve středu města nás ihned upoutá novorenesanční kašna 

a secesní socha 

Mistra Jana Husa z 

roku 1904 podle 

návrhu sochaře 

Josefa Kalvody. V 

dolní části náměstí 

farní kostel sv. 

Prokopa z roku 

1713. Židovský hřbitov. Vamberk se také může pochlubit 

kryptou pod kostelem sv. Prokopa s křížovou klenbou 

sklenutou na pilíře a s mumiemi mj. "Vambereckého fexta" a 

zakladatelky krajkářství Magdaleny Grambové. Na závěr nás 

čeká návštěva turistické chaty Na vyhlídce, postavené v roce 

1926 nad městem, od které můžeme vidět kromě dalekého okolí 

i hlavní hřeben Orlických hor a v případě příznivých podmínek 

i vrcholky Krkonoš. Pod ní směrem na Peklo nad Zdobnicí 

můžeme dojít až k technické památce - věšadlovému krytému 

mostu. Významným rodákem města je skladatel, dvorní 

varhaník, učitel hudby a kapelník c.k. vídeňského dvora Jan 

https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/vychodni-cechy/orlicke-hory-a-podhuri/4687-peklo_nad_zdobnici/
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Hugo Voříšek, k jehož poctě probíhá ve Vamberku a dalších 

místech v okolí hudební festival "Voříškův Vamberk". 

Krajkářství na Vamberecku 

Nejstarší písemná zmínka o paličkované krajce na Vamberecku 

pochází z archivních 

pramenů z roku 1642 

v souvislosti se 

šlechtičnou 

Grambovou, která se 

zasloužila o zavedení 

výroby krajek na 

základě belgických vzorů. Krajky se skoro výlučně vyráběly po 

domácku, jejich prodej obstarával faktor, později výrobky 

odebírali podomní obchodníci, kteří někdy krajkářům dodávali 

také přízi. Vamberecké krajky se prodávaly do celého 

tehdejšího Rakouska-Uherska. Byly považovány za jedny z 

nejlepších, jakost a věhlas krajek z oblasti Krušných hor však 

nikdy nedosáhly. (Rozsah výroby v saské části spolu s českou 

byl oproti Vamberecku asi trojnásobný).  

Koncem 19. století nastal úpadek ručního krajkářství, 

především následkem tlaku konkurence strojní výroby krajek. 

https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/vychodni-cechy/orlicke-hory-a-podhuri/4707-vamberk/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/vychodni-cechy/orlicke-hory-a-podhuri/4707-vamberk/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faktor_%28zprost%C5%99edkovatel%29
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V roce 1889 byla ve Vamberku založena krajkářská škola, na 

které bylo v 1. polovině 20. století zapsáno ročně až 50 žákyň. 

V dalších letech se pak prosadilo krajkářství jako umělecké 

řemeslo, vedle kterého se zde krajky zhotovují jen jako hobby.  

V polovině 19. století se krajkářství provozovalo ve 2000 

domácnostech, na začátku 20. století se na Vamberecku živilo 

krajkářstvím asi 6000 lidí, během 2. světové války zde bylo 

registrováno asi 900 krajkářek a na konci 20. století se hlásilo k 

tomuto řemeslu cca 50, převážně amatérských krajkářek. 

Od roku 1929 existuje ve Vamberku Muzeum krajky, ve kterém 

se mimo jiné nacházejí sbírky 

dochovaných originálních výrobků.  

Ve 20. letech 20. století byla ve 

Vamberku v provozu také továrna na 

výrobu krajky až se 60 paličkovacími 

stroji.  

Z pozdější doby však o ní není nic 

známo. 

 

Vamberecká krajka je varianta flanderského typu ručně 

paličkované textilie.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pali%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pali%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pali%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Textil
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Za typickou se považuje tzv. vláčková krajka. Mimo 

vláčkových pocházejí z okolí Vamberka také tzv. nitěné 

(přezné), páskové, torchenské, varianty bruselské, valencienské 

krajky aj. 

Na začátku 20. století ovládala na Vamberecku více než 

polovina krajkářek techniku nitěných krajek, vláčkové krajky 

uměla zhotovit asi třetina a páskové krajky jen každá pátá 

krajkářka.  

 

Bednářova chata na Vyhlídce – cíl našeho výletu 

Odbor Klubu československých turistů (KČST) byl ve 

Vamberku založen 19. dubna 1923 a do jeho čela byl zvolen 

Antonín Bednář. Neprodleně bylo přikročeno ke značkování 

turistických cest v okolí města. Náklady na značení a rozvěšení 

13 orientačních tabulek 

nesl předseda odboru. 

Při jednom společném 

výletu vambereckého a 

rychnovského odboru 

seděli účastníci za 

krásného nedělního odpoledne na okraji lesa nad Vamberkem v 

místě zvaném Ležáček, odkud je krásný rozhled do širokého 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruselsk%C3%A1_krajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valenciensk%C3%A1_krajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valenciensk%C3%A1_krajka


16 
 

okolí. Padl nápad, že by zde mohla stát turistická chata. 

Myšlenky se ujal předseda odboru Antonín Bednář a v březnu 

1924 zakoupil od merklovického rolníka Diblíka 33 arů 

pozemku a přilehlou část lesa za částku 5 982 Kč a věnoval jej 

ústřednímu výboru KČST.  

Později přikoupil ještě 142 ary lesa a polí v hodnotě 50 000 Kč 

a daroval je místnímu odboru KČST. Bylo rozhodnuto postavit 

u lesa dřevěnou chatu podle návrhu stavitele Josefa Lorence z 

Jablonného. Město poskytlo zdarma dříví v hodno-tě 1 000 Kč 

a 18. dubna 1926 byl položen základní kámen k chatě „Na 

Vyhlídce“, nazvané později z vděčnosti ke štědrému mecenáši 

„Bednářova chata“. Za dozoru místního stavitele Františka 

Holoubka bylo dílo během 4 měsíců dokončeno a 15. srpna 

došlo ke slavnostnímu otevření. Prvním nájemcem  

se stal 

František 

Šubrt. Po 

dvou letech 

jej vystřídal 

Josef Tláskal 

a od roku 

1936 působil na chatě nezapomenutelný Josef Telecký. Stavba 
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si vyžádala celkové náklady 170.773 Kč, z čehož částka 81 984 

Kč tvořil dar předsedy odboru Antonína Bednáře. Nedlouho po 

otevření chaty došlo k jejímu rozšíření. Na podzim 1928 byla 

zahájena přístavba a v květnu  

následujícího roku bylo dílo dokončeno.  

O financování prostranné dřevěné verandy a zadního zděného  

domku se téměř výhradně podělili bratři Bednářové. Antonín 

platil převážnou část zděné části. V přízemí byla umístěna 

kuchyň a pokoj pro restauratéra, v poschodí 4 pokoje  

pro hosty. Slavnostní otevření se uskutečnilo 2. června 1929. 

Na chatu byl v té době již zaveden telefon i elektřina, začínala 

se stavět přístupová cesta od Vamberka. V rámci oslav 

 28. října roku 1930 odhalil odbor KČST před chatou pamětní 

desku Antonínu Bednářovi za jeho zásluhy o odbor. Na mra- 

morové desce byl vyryt nápis: Panu Antonínu Bednářovi, 

velkoprůmyslníku, předsedovi odboru československých 

turistů ve Vamberku, 

budovateli této chaty, 

vděčný odbor.  

V bezprostřední blízkosti 

chaty bylo vybudováno 

nevelké koupaliště.  
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Zjistěte, o jaká slova se jedná. Část slova je vždy nahrazena 

legendou v závorce. 

1. Bala…… (jméno živého tvora, který byl jako první ve 

vesmíru) 

2. Se…..(jednotka délky)… ika 

3. S…..(nehostinná krajina)…..ěč 

4. (Mys)……..itola 

5. Nez…….(obydlí)……nost 

6. Nepostra……(užitečný pták)……nost 

7. Nepo….(vrh)…..a 

8. Na…….(opak záporu)…..atel 

9. Mi……..(textilní rostlina)…..ec 

10. Ma…..(hovězí dobytek)…..ita 

11. Kmi…..(gymnastický prvek)…..et 

12. (Dopravní prostředek)…….vrátek 

13. Ad…….(člen vlády)…..ace 

14. Kniho……(škodlivý domácí hmyz) 

15. (Nevábná vůně)……atel 

16. (Včelí produkt)…….icína 

17. (Hádka)…..svědčení 
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18. (Kus ledu)……konoš 

19. (Mládě krávy)……..vize 

Správné odpovědi: 1. Balalajka; 2. Semetrika; 3. Spouštěč; 4. 

Kapitola; 5. Nezbytnost; 6. Nepostradatelnost; 7. Nepohoda; 

8. Nakladatel; 9. Milenec; 10. Maturita; 11. Kmitočet; 12. 

Kolovrátek; 13. Administrace; 14. Knihomol; 15. Pachatel; 

16. Medicína; 17. Přesvědčení; 18. Krakonoš; 19. Televize 
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Oddávající úředník šeptá 

před obřadem ženichovi: 

„Vybral jste si moc dobře 

tu vaši nastávající. Je 

velmi oblíbená. Už je tu 

počtvrté!“

 

„Právě jsem byla v 

salonu krásy,“ hlásí 

žena manželovi. Jó? A 

na kdy tě objednali?“

 

Přijde muž do květinářství: 

„Prosil bych čtyři begonie.“ 

„Begonie nemáme. Mohly 

by to být petúnie?“ 

„Nemohly,“ odpoví muž. 

„Víte, zítra se mi vrátí žena 

z lázní a já jsem měl zalívat 

begonie!“

 

Už týdny je stadión vyprodán a krátce před zahájením 

finálového utkání poháru 

usedá na čestné místo malý chlapec. 

„Jak jsi přišel k té čestné vstupence?“ ptá se pořadatel. 

„Doma, jsem starostův syn.“ 

„A kde je pan otec?“ 

„Doma, neúspěšně hledá tu čestnou vstupenku.“

 

„Bývaly doby, kdy jsi mě 

něžně brával za bradičku,“ 

vyčítá manželovi jeho 

polovička. „To máš pravdu,“ 

praví on, „jenže to jsi měla 

jen jednu…“
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3. 5. 2018 -  Odborníkům z Národního muzea v Praze se 

podařilo nalézt světový unikát - větévku nejstarší dosud 

objevené suchozemské rostliny staré 432 miliónů let. Její tělo 

uvězněné v sopečných uloženinách dokazuje, že tehdejší 

suchozemská flóra byla schopna produkovat kyslík, musela 

proto mít dle vědců zelenou barvu. Pozoruhodné je, že se 

ukrývala 150 let ve sklepním muzejním depozitáři, než upoutala 

pozornost. 

Od 4. 5. 2018 – hostila dánská města Kodaň a Herningen 

světový šampionát v ledním hokeji. 

Ve finálovém utkání v neděli 20. 5., 

vybojovali zlato hokejisté Švédska 

nad mužstvem Švýcarska. Česká 

reprezentace do bojů o medaile nezasáhla. V napínavém 

čtvrtfinálovém zápase podlehla týmu USA. 

19. 5. 2018 – celý svět 

sledoval královskou 

svatbu. Princ Harry, mladší 

syn anglického následníka 

trůnu prince Charlese, si na 
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hradě Windsor vzal za manželku o 3 roky starší americkou 

herečku Megan Markleovou. Svatba se nesla v mnohem 

uvolněnějším duchu než 

svatba jeho bratra Williama 

před 7 lety vzhledem k jeho 

následnictví. Zatímco 

William je po otci 

Charlesovi druhým následníkem na anglický trůn, princ Harry 

v této linii zaujímá až 6. místo.  

22. 5. 2018 -  Západ Čech postihlo v noci na úterý další, na 

české poměry silné zemětřesení. Epicentrum se podle 

Evropského středomořského seismologického centra nacházelo 

pět kilometrů jihovýchodně od obce Luby a síla byla 3,2 stupně. 

Mírnější otřesy půdy byly v této oblasti zaznamenávány již od 

10.5.  

24. 5. 2018 - Při stavebních úpravách křižovatky v Drážďanech 

byla objevena nevybuchlá puma z II. světové války. Její 

likvidace donutila tisíce obyvatel k evakuaci ze svých domovů. 

25. 5. 2018 - V pátek začalo platit nařízení Evropské unie 

o ochraně osobních dat (GDPR). Firmy, živnostníci, veřejné 

a státní instituce tak musí obezřetněji nakládat s osobními údaji. 
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Na buřty nám počasí sice 

nepřálo, ale pan Šmétka 

se postaral o báječnou 

atmosféru i na jídelně 
 

 

 

 

Zavítal k nám gymnaziální 

pěvecký sbor Vox coloris 
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Písně Václava Neckáře 

jsme si mohli zazpívat 

spolu se Šimonem 

Pečenkou 

 

 

 

 

Navštívily nás i děti ze ZŠ Hylváty a spolu se členkami ČČK nám 

předaly krásné dárečky 
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Příjemné odpoledne jsme strávili i s dobrovolníky 

z Dobrovolnického centra Světlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A přivítali jsme u nás pěvecký soubor MUZIKA až z daleké 

Ostravy 

 

 

 

 

 

 

Všem vystupujícím moc 

děkujeme !!! 
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