Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
2/ 2014
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Milí čtenáři,
je jaro, slunce svítí, ptáci zpívají,
kytky kvetou, no, co si přát víc!

Přejeme vám příjemné jarní dny.
Vaše redakce

Ideální dny k procházkám, opékáním buřtů a lapání slunečních paprsků na lavičce v parku nebo na
zahradě.
Na procházku s sebou si nezapomeňte vzít naše noviny, abyste měli
správný přehled, co se děje okolo
vás, co vás čeká a nemine.

Úvodník

SUPERVOLEBNÍ ROK 2014
Rok 2014 je označován jako supervolební. Konat se budou hned troje volby: do europarlamentu, do obecních
zastupitelstev a do třetiny Senátu.
Evropské volby se v ČR uskuteční 23. a 24. května. Z celkového počtu 751 europoslanců budou Češi volit 21
svých zástupců, kteří dostanou mandát na pět let. Oproti minulému volebnímu období budeme mít o jednoho
europoslance méně, což souvisí s celkovým snížením počtu křesel v Evropském parlamentu.
Volby do třetiny Senátu se budou konat ve druhé polovině roku, obmění se 27 z 81 mandátů. Volebního obvodu Mělník se netýkají. Přesný termín ještě určí prezident, stejně jako na podzim volby do zastupitelstev
obcí.
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 14,00 – 22,00 hod. a v sobotu 24.
května 2014 od 8,00 – 14,00 hod.
Volební okrsek č.1 na obecním úřadě v Mělnickém Vtelně je určen pro voliče trvalé hlášené v obci Mělnické
Vtelno.
Volební okrsek č. 2 v kulturním domě ve Vysoké Libni je pro voliče s trvalým pobytem v obci Radouň a Vysoká
Libeň.
Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Hana Rašáková, starostka obce
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Zprávy z obecního úřadu

REKONSTRUKCE KOSTELA NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
Na základě opětovného vyhlášení výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce kostela na multifunkční kulturní centrum“ byla dle rozhodnutí výběrové komise, vybrána k realizaci projektu firma
Marhold a.s. Pardubice, která předložila nejnižší
nabídku. S minulým vítězem výběrového řízení
firmou Stavhak Cítov byla pro nečinnost ukončena spolupráce a vypovězena smlouva. Od
dubna letošního roku byly opětovně zahájeny
práce na realizaci projektu s předpokládaným
termínem dokončení říjen 2014. V rámci projektu bude dokončena oprava vnitřních prostor
kostela, nově bude přistaveno technickohospodářské zázemí, vybudován amfiteátr.
Součástí projektu bude i parková úprava celého
areálu, vybudování dětského hřiště, parkoviště
pro návštěvníky kulturního centra. Po dokončení bude v areálu možnost realizace kulturních
vystoupení (divadelní představení, koncerty),
výstav, bude zde prostor společného setkávání a
volnočasových aktivit (internetová kavárna- cukrárna, klubovny pro zájmové aktivity i pro místní
dobrovolné spolky).
Projekt bude spolufinancován z Regionálního
operačního programu Střední Čechy.
CHODNÍK VYSOKÁ LIBEŇ - 2. ETAPA DOKONČENA
V současné době jsou dokončovány stavební práce na novém chodníku ve Vysoké Libni, které
musely být pro nepříznivé klimatické podmínky přerušeny v závěru loňského roku. Byl dobudován nový chodník, úpraven a rozšířen autobusový záliv v Radouni včetně nových přechodů pro
chodce navázaných na nový chodník společně s jejich osvětlením. S ukončením prací na stavbě,
bude uklizena i mezideponie v ulici K aleji, kde byl dočasně uskladněn materiál vytěžený při opravě a stavbě nového chodníku. Klimatické podmínky byly tentokrát příznivé, takže předpokládaný
termín dokončení - duben 2014, bude dodržen.
Akce byla spolufinancována dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

NOVINY

NA ŠICH

Zprávy z obecního úřadu
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KULTURNÍ DŮM VE VYSOKÉ LIBNI SE ZMĚNÍ K NEPOZNÁNÍ
Dalším projektem, jehož realizace začne v květnu, bude rekonstrukce kulturního domu ve Vysoké Libni. Což
obnáší nejen změnu topného systému objektu, ale i výměnu oken a dveří s následným zateplením celého objektu. Plánované ukončení projektu je v listopadu letošního roku. Během rekonstrukce nebude provoz KD
přerušen a jednotlivé plánované akce se budou realizovat dle harmonogramu.
Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti kulturního domu Vysoká Libeň“ je spolufinancován z Operačního
programu životního prostředí.
POSVIŤME SI NOVĚ, ANEB BUDEME MÍT NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Od letošního 5. května začne rekonstrukce veřejného osvětlení v našich obcích. Důvody jsou vám všem dobře známy – nejen havarijní stav stožárů, ale především kabeláže či stav svítidel, nemluvě vůbec o tom, že naše vesnice jsou v podstatě v noci tmavé a nedostatečně osvětlené nás donutily tuto
situaci řešit. Předpokládané náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení v Mělnickém Vtelně a Vysoké Libni
ve výši 14 milionů korun se nám podaří realizovat díky projektu společnosti Energie pod kontrolou s.r.o.,
která od loňského roku převzala správu odběrných míst v obci, včetně veřejného osvětlení a základní školy.
V rámci rekonstrukce dojde tedy k položení nového kabelového vedení, k instalaci nových stožárů s LED
osvětlením, bude se přidávat 50 nových lamp. Ještě bych chtěla upozornit, že nové trasy veřejného osvětlení
ne vždy kopírují stávající umístění a v některých ulicích budou vedeny i po druhé straně než dosud. Ačkoliv
veřejné osvětlení v Radouni je již po rekonstrukci, nově zde budou osazeny LED svítidla. Provedená rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích by kromě zlepšení kvality osvětlení, měla přinést i úsporu nákladů na
energie.
Jaký bude tedy harmonogram prací?

Termíny etap v Mělnickém Vtelně:

Termíny etap ve Vysoké Libni:

1. etapa od 5. 5. do 4. 7. 2014 (zemní práce s pokládkou kabelů a betonování základových patek pod
stožáry),
2. etapa od 13. 6. do 13. 8. 2014 (instalace a zapojení stožárů a osvětlení, revize),
3. etapa od 19. 8. do 25. 8. 2014 (demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení),
4. etapa od 18. 8. do 1. 9. 2014 (zkušební provoz
s následným předáním).

1. etapa od 5. 5. do 29. 5. 2014 (zemní práce s pokládkou kabelů a betonování základových patek pod
stožáry),
2. etapa od 13. 6. do 7. 7. 2014 (instalace a zapojení
stožárů a osvětlení, revize),
3. etapa od 13. 7. do 17. 7. 2014 (demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení),
4. etapa od 14. 7. do 27. 7. 2014 (zkušební provoz s
následným předáním).

Jednotlivé etapy budou začínat od ulice Ke hřišti, po- Jednotlivé etapy budou začínat od ulice Krpské, pokračovat budou ulicemi Chorušická, Hlavní, Ke
kračovat budou ulicemi Na Bundole, Na Návsi, ŘeChlomku, Zahradní, Průjezdní, Slepou, Na Poustkách, pínskou, K Aleji, Na Výsluní a končit v ulici Mělnická.
Mělnickou, Vrutickou, Zamašskou, Sídliště Střed a
končit Na Placandě.
Práce budou probíhat v několika na sobě navazujících etapách:
Jak vyplývá z naznačeného harmonogramu, i přestože je rekonstrukce rozsáhlá, je v zájmu nás všech dodržet
termíny a akci zdárně dokončit. V součinnosti se stavbou se práce budou koordinovat tak, abyste byli, co
nejméně omezeni. Nicméně vás žádám o shovívavost, komunikujte s pracovníky stavby, zvláště pokud budou
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Základní a mateřská škola
JAK TAKOVÝ

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ …

DEN V MATEŘSKÉ

ŠKOLE VYPADÁ?

Děti mohou chodit do školky již od 6.45
hod. Scházejí se ve velké třídě. Mají zde
připravené hry a činnosti a záleží jen na
jejich výběru, s čím si budou do 8.00 hod.
hrát.
V 8.00 hod. začíná hlavní vzdělávací program a tak je dobré, když se do této doby
sejdou všechny děti. V tuto dobu se pak
rozdělí do obou tříd a v každé třídě probíhá program, při kterém děti plní různé
úkoly formou hry. Zábavným způsobem
se tak učí např. třídit, správně přiřazovat,
počítat, seskupovat, popisovat, hádat, vyprávět, pojmenovávat, logicky přemýšlet a
uvažovat. Učí se spolu také komunikovat,
spolupracovat, respektovat novou autoritu a společná pravidla kolektivu. Toto jsou
také pro naše děti nejtěžší úkoly. Najednou nejsou středem pozornosti rodiny,
ale musí se o pozornost dělit s ostatními. Musí čekat, až na ně přijde řada. Musí respektovat nový
řád a denní režim. Pro děti je to něco nového a ne všechny se rády podřizují…
Přibližně od 8.45 – do 9.00 hod. mají děti připravenou svačinku. Samy si prostírají, mohou se samy
obsluhovat – přinášet si jídlo, ti zručnější si samy nalévají pití z konvičky, popř. mohou nalít i kamarádovi, když je o to požádá. Po svačině si odnesou nádobí do okénka k umytí.
Po svačině je zhruba ještě půl hodiny čas, kdy jsou pro děti připraveny skupinové nebo individuální
aktivity, které se přizpůsobují vzhledem k jejich věku, schopnostem a dovednostem.
Zpravidla od půl desáté do půl dvanácté jsou děti na čerstvém vzduchu. Většinu roku chodíme na
procházky do okolí, zbytek času trávíme na zahradě školy, kde mají děti pískoviště, prolézačky,
klouzačku, houpačky a hlavně dostatek prostoru pro spontánní pohybové aktivity.
Okolo 12. hodiny je pro děti připraven oběd. Opět platí, že se děti obsluhují samy, pokud to dokážou. Po obědě si pak vyčistí zoubky a většina se přesune do velké třídy, kde mají nachystaná lehátka na spaní a zde také po obědě poslouchají čtenou pohádku a odpočívají.
V malé třídě zůstávají děti, které jdou domů po obědě a nejstarší předškoláci. Pro ty je připraven
program, kdy se cíleně připravují na budoucí roli školáka. Provádějí úkoly a cvičení, při nichž se
prodlužuje doba soustředěnosti, od dětí se vyžaduje plnění úkolů v požadované kvalitě. Dvakrát
v týdnu si jdou děti tyto úkoly plnit přímo do 1. třídy ZŠ, kde si vyzkouší i sezení v „opravdových“
lavicích. Po splnění požadavků se s dětmi jdeme krátce proběhnout do tělocvičny nebo ven. Když
jsou děti ve velké třídě vyspané a odpočaté, předškoláci se k nim připojí.
Po 14. hodině mají děti odpolední svačinu a po svačině si již volně hrají až do uzavření provozu
v16.00 hod.
Štěpánka Sedláková, vedoucí učitelka MŠ

NOVINY

NA ŠICH

Téma
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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI
Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody. Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké
noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich termín je pohyblivý. Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti.
Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Jednotlivé dny svatého týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré
pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli.
Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze
zelené pokrmy. Velký pátek připomíná ukřižování Tradice
Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá so- Pomlázka - podle zvyků muži pomocí pomlázek
bota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátBoží hod velikonoční přináší velké hodování po ku polévat vodou. Dívky obdarovávají hochy
dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou zdobenými vajíčky.
jidáše, mazance a velikonoční beránci. V české tradici se Zajíček – v bibli je symbolem chudoby. Dětem
vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím nosí dobroty.
hodu velikonočním, které se označuje jako Červené Kraslice – jde o symbol života, plodnosti a
pondělí.
růstu. Významnou roli má červená barva vajec –
barva krve.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Pozvánky ze základní a mateřské školy
JAK TAKOVÁ JEŽIBABA ČI ČARODĚJNICE VYPADÁ?

Svou postavou připomíná Ježibaba polétavá
obyčejnou stařenku. Ze zvláštních znamení lze
připomenout velký nos, výrazně čnějící zuby a
rozcuchané šedé vlasy, které jí za letu vlají
zpod šátku nebo zpod čepice. Rozeznat ji od
lidské stařeny je nejsnazší právě ve vzduchu.
Ježibaba polétavá ovšem nelétá za každého
počasí a v každé denní době, nejčastěji je
možno ji v povětří vidět za úplňku, za bouřlivých nocí.

Pozvánka na
Vystoupení pro maminky
» 15. 5. 2014 od 17, 00 hod.
v tělocvičně školy.
Těšíme se na vaši účast.
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Ekologické okénko

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 17. 5. 2014 proběhne první celorepubliková úklidová akce, zaměřená zejména
na problematiku černých skládek. Tímto se
ČR zapojila do úspěšného projektu LET'S
DO IT! (112 zemí s 9 miliony dobrovolníků,
jimž se podařilo vyčistit své země už od stovek tisíc tun odpadu.).
Důležitou informací je, že se akce
účastní i naše obce! Absence černých skládek není na překážku, naopak. Sběrem nepořádku z veřejných prostranství přispějeme k
tomu, aby zde bylo pěkně a čisto a lépe se
nám tu všem žilo. Rádi bychom proto, aby se
zapojilo co nejvíce dobrovolníků, místních
sdružení, škola, ...
Organizátoři celorepublikové akce slibují zapojeným organizacím/institucím podporu,
mediální propagaci, zajištění pracovních po-

můcek dobrovolníkům, kteří budou uklízet (pytle,
a rukavice) či svoz sebraného odpadu se slevou.
Obecní úřad Mělnické Vtelno zajistí případně potřebné drobné zahradnické náčiní a drobné občerstvení pro všechny dobrovolníky, kterým není
lhostejné prostředí kolem nás.

Na webu www.uklidmecesko.cz naleznete nejen
další informace, ale také interaktivní mapu s černými skládkami, kam můžete nahlásit další, pokud
o nějaké víte.
Michaela Payeur , kronikářka obce

Z důvodu zesilujících potřeb sociální pomoci vyhlašuje Obecní
úřad Mělnické Vtelno ve spolupráci s Občanským sdružením
Diakonie Broumov

ve dnech 4. a 5. června 2014 vždy od 8,00 - 16 hod.
… je to jenom
na Vás

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB PRO
DOMÁCNOST
Sbírat se bude:

» letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
» lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
» látky (min. 1m2),
» domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky, …),
» přikrývky, polštáře, deky, peří, obuv, hračky,
» malé elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holící
strojky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vrtačky, mikrovlnné trouby, počítače).
Nelze sbírat velká elektrozařízení, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
NOVINY

NA ŠICH

Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se během transportu nepoškodily.
Uvedené věci se budou sbírat na Obecním úřadě v Mělnickém Vtelně.

Kultura, informace

ST RÁNKA

TJ SOKOL Měl- 31. 5. se uskuteční Výlet do Dinické Vtelno zve noparku Liberec. Odjezd ze zana výlety:
stávky autobusu v Mělnickém VtelV sobotu 26. 4. ně bude v 8,00 hod, s následnými
2014 jste zváni na zastávkami v Radouni a Vysoké LibVýlet do Českého ráje při příleži- ni. Dospělý 100,- Kč, dítě
tosti zahájení turistické sezóny. Mís- v doprovodu rodiče zdarma.
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Výlet do Českého rozhlasu Praha je naplánován na sobotu 7. 6.
2014 při příležitosti Dne otevřených dveří. Na programu je autogramiáda známých osobností, spojených s Českým rozhlasem, prohlídka, zábavný program a pro děti soutěže.

tem setkání je Malá Skála. Děti i ro- Přihlášky u p. Dlouhé, tel.
diče půjdou po stopách pověstí 736 120 097 nebo v kanceláři obec- Zájemci, hlaste se do konce května
Českého ráje a cestou budou pro- ného úřadu.
u p. Dlouhé, tel. 736 120 097
vázeny pohádkovými postavami.
Odjezd z vlakového nádraží Kropáčova Vrutice v 7,59 hod, plánovaný
návrat asi v 18,00 hod. Bližší informace u pí Dlouhé, tel. 736 120 097
Kulturní dům ve Vysoké Libni:
30. 4. Pálení čarodějnic
17. 5. od 20,00 hod. Máje Byšice - zábava
PIETNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE
Položením květin ke hrobům padlých si
v úterý 6. května připomeneme 69. výročí
ukončení 2. světové války a oběti z řad našich spoluobčanů. Pietní vzpomínková akce začne v Radouni na návsi v 17.30 hod a
pokračovat bude na katolickém hřbitově u
pomníku padlých v Mělnickém Vtelně v 17,45

PŘIJĎTE DO KNIHOVNY… …..
Každý si vybere
Pro děvčata máme nová vydání Upířích deníků, Dívky v sedle ….
Pro chlapce jsme nově objednali Klub záhad, Klub tygrů …..
Pro naše nejmenší tu jsou klasické pohádky.
Pro ženy je připraveno nepřeberné množství krásné literatury.
Pro muže máme válečné romány a velký výběr nových i starých
detektivek.
Novinky: Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty, Padesát
odstínů svobody, Manželská smlouva, Okřídlené duše , Tajemství
sedmého syna, Kniha duší, Nebezpečné dědictví …
Provozní doba: úterý od 10-12 hodin a středa od 13-17 hodin
Roční poplatek pro dospělé 50,-Kč, pro děti do 15 let 25,-Kč

KOLA PRO AFRIKU
Můžeme si stýskat, že život není jednoduchý a někdy se s námi vůbec nemazlí. Přesto objektivně žijeme v
blahobytu a většina lidstva na Zemi se má mnohem hůř než my. Je otázka, jakou formu solidární pomoci
zvolit, aby byla efektivní a zároveň měla smysl i do budoucna. Finanční pomoc často bývá kontraproduktivní, protože dlouhým byrokratickým řetězcem se ke konečnému adresátovi dostane pouhý zlomek zamýšlené částky. Proto je mnohem lepší konkrétní materiální pomoc, která vyslyší konkrétní potřeby lidí v daném místě. Existuje mnoho dětí, které by rády chodily do školy, ale nemohou, protože jsou od ní vzdálené
třeba i dvacet kilometrů, a doprava neexistuje. Pomozme tedy. Kola pro Afriku je smysluplný projekt, který na dobrovolnické bázi shromažďuje kola a posílá je dětem do Gambie. Kola jsou ze sběrných míst dopravována do věznice Heřmanice, kde je vězni odborně opraví a seřídí a poté jsou posílána v kontejnerech
na místo určení. Pokud vám doma zahálí nepoužívaný bicykl, může ještě posloužit dobré věci! Lze také
přispět na montážní kufry, které jsou zasílány spolu s koly, a které budou na tamních školách sloužit speciálně vyškoleným pracovníkům k opravám. Naše obec nabízí místo ke svozu. Více na www.kolaproafiku.cz
nebo na obecním úřadě.
Michaela Payeur , kronikářka obce

Inzerce, informace
Pavel Machálek - firma PaM

TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI
Ve čtvrtek 17.4. začal taneční
kurz pro děti ve věku od 7-14
let.
Kurz probíhá v tělocvičně v ZŠ
Mělnické Vtelno.
Kurz vede Luna Isis Mašková,
která se tanci věnuje přes 12 let
a vystupovala v Česku, Řecku a
Kalifornii. Učí zábavným a originálním způsobem. Děti se učí
tančit, ale také relaxovat, navrhovat kostýmy, líčit se. Vaše dítě
bude nadšené.

Regionální partner pro prodej plastových, dřevěných a hliníkových
oken firmy OTHERM vám nabízí kvalitní česká okna včetně demontáže starých oken a zednického začištění.
Dále nabízíme:
» dodávku parapetů (dřevěných, plastových a venkovních hliníkových,
» stínící techniku (žaluzie, rolety) a sítě proti hmyzu.
informace na emailu: info.othermokna@seznam.cz
Ostatní práce:
» veškeré stavební práce včetně sádrokartonářských prací,
» obklady a dlažby,
» zateplení budov,
» instalatérské a topenářské práce,
» rozvody elektriky včetně revize,
» dodávku a pokládku podlahových krytin včetně plovoucích podlah.

Cena úvodního seznamovacího
mini kurzu je 500 Kč.
Nutné se předem telefonicky,
nebo e-mailem přihlásit
Informace a přihlášky na telefonu: Luna 725 905 853, e-mail:
luna.isis.inspiration@gmail.com

Informace získáte na tel.: 601 341 010 nebo 725 998 660
na emailu: info.pam@seznam.cz
NEDĚLNÍ SPORTOVÁNÍ
Přátelé, sousedé, občané Mělnického Vtelna, Vysoké Libně a
Radouně.
Na Sokolovně v Mělnickém Vtelně to začalo ožívat.
Dostala jsem nápad, že by jsme společnými silami mohli znovuobnovit areál Sokolovny v Mělnickém Vtelně a zajistit tak sportovní vyžití pro děti i dospělé.
Seznámila jsem se s mladými lidmi, ve věku kolem 16 let, kteří
se do nápadu společně se mnou nadchli a vydali jsme se na první
úklid Sokolovny. Udělali jsme kus práce, vysbírali jsme hromadu
odpadků a skla a okopaly trávu a hlínu, která prorůstala hřištěm.
CÍLEM je:
1. pravidelně se scházet v předem domluvený den a čas a společnými silami zvelebit areál
Sokolovny tak, aby bylo bezpečné místo pro sportovní aktivity pro děti i dospělé.
2. vytvořit funkční organizační tým dobrovolníků: kteří pomůžou
se sportovním programem. Sportujete? Pomozte obohaťte nabídku o další sport.
3. podpořit přátelskou atmosféru a umění spolupracovat a dohromady vytvářet hodnoty pro širokou veřejnost
4. vytvořit možnost pro děti i dospělé kvalitně trávit volný čas
Scházíme se každou neděli od 14 - 16 hodin na Sokolovně, uklízíme areál, sportujeme /teď se hraje fotbal/, vymýšlíme co dál.

KDY: Čtvrtek 24. 4. 2014
od 15:00 - 18:30 hodin
KDE: KD Vysoká Libeň
VSTUP ZDARMA
Pravidla bazárku:
» k dispozici jsou stoly pro osobní
prodej (80 Kč za místo) nebo je
možné prodávat přes organizátorky (dle domluvy s organizátorkami)
» prodávají se především věci na
období JARO - LÉTO, hračky, boty, potřeby pro mimi, apod.
Info:
Eva Vitverová, tel.: 774 947 172
Lenka Ječná, tel.: 602 955 474
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