Jindrovou vilou v Litomyšlizněl opět
Máchův Máj
Litomyšll Již podruhé uspořádalo Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl na 1. máje Odpolední
čteníMáje Karla Hynka Máchy pro seniory z Jindrovy
vily a milovníky poezie z řad širokéveřejnosti. Na zahradě Jindrovy vily se za krásného počasísešlo přes 60 lidi
všech věkových kategorií, od nejmladší nenarozené generace až po generaci nejstarší - nejlepší. Připravena
byla místa k sezení na židlíchnebo na trávě, sladké i slané občerstvení a posluchači si tak mohli poslechnout Máj
v podání 7 dobrovolníků a za lqrtarového doprovodu Jindřicha Kličky.
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KALENDÁŘ run ČrRverv
,,Upíříples"
14. 6. od 17:00, Nízkoprahový klub Exit Jičín
{Na

Derniéra divadelně muzikálního představení.
Vstupné dobrovolné. Rezervace místa
na tel. 734 435 205, kapacita omezená.
Vlitěžekbude využit na další
připravované představení.
pořádá oblastní charita Jičín,vícena

vmnujicin.chafrta.u

koordinátor a dobrovolníci akci hodnotí velice kladně
a doufají, že se příštírok sejdouještě ve větším počtu. Závěrem patří i poděkovani dobrovolnicím z DM Drogerie
Markt za pomoc pfi úklidu zahrady den před samotnlim

Aukce pro děti
s postiŽením
26. a 27.6. od 1 5 - 21 hod.,
Žižkovy sady Hradec Králové

čtením.
Jakub Mašek

Jihu 553, budova,,Bunkru")

Benefičníprodej

a aukce (27. 6. v 17:30)
ných kam ínkůod známý ch a zajimavy ch
osobností. Akce se koná v rámci Open Aír programu
XX. mezinárodního festivalu Divadlo evropslo.ich
regionů. Pořádá Oblastní charita HK.
Kamínkyurčenépro aukci jsou od 18. ó. vystaveny
v Galerii Koruna. Můžetesi je prohlédnout i na
om alova

Terapeutická dílna 5lunečnice
vítala jaro v Podkrkonoší
Dvůr Králové n. L.: V areálu Hotelu pod Zvičinou

probíhal 3. 5.2a74 Festival regionálních produktů v}chodnich Čech v rámci Vítání jara v Podkrkonoší, Pro
návštěvníky byl připraven pest4ý program v podobě
folkrockové muziky, stříhání oveček, hraného divadla
a tvořivých dílničekzejména pro děti. Na své si přišli
i gurmáni, kteří mohli ochutnat krajové speciality. Sociálně terapeutická dílna Slunečnice pro lidi s mentálním postižením, kterou provozuje Farní charita Dvůr
Králové n. L., se při této příležitosti tispěšně prezentovala sqimi výrobky zejména z dílny šicích a ručníchprací. Nejvíce oblíbenébyly obilné nahřívacía ochlazovací
polštářky, papírové krabičky nejrůznějšíchvelikostí,
látkové rukavice na vaření nebo klienty dílny vlastnoručně vypěstované sazenice slunečnic. Pro návštěvníky
připravila Slunečnice malýworkshop, na kterém klientí předvedli své dovednosti, například háčkování nebo
práci

s

r,wnp.charitahk.cz
Kamínky do aukce darovala řada rýtvarníků,
ilustrátorů dětské literatury a osobností:
Emma Srncová, Barbora §mcová, Vlasta
Kahovcová, Martin Maxa, llona Csáková, Jana
Kirschner, Marta Jandová a další. Autorské
fotografi e věnovala Eva Pilarová.
V}těžek prodeje kamínkůi z aukce bude využit
tradičně na nákup pomůcekpro děti s postižením.
Jedná se o podporu služby raná péče.

Přijďte si pro krásný kamínek. Uděleite mdost
sobě a pomozte dětem.

papírem a látkou.

Slunečnice se akce účastnilaletos poprvé a pro vellqý zájem veřejnosti určitě ne naposledy. Spolupráce s HoteIem pod Zvičinou probíhá po celý rok. Dilnazde má stálou prodejní qýstavu qýrobků. Všichnijsou srdečně zváni
a mohou i přispět na dobrou věc nebo navštívitpřímo Sociálně terapeutickou dilnu Slunečnice ve Dvoře Králové
n. L. Wce na www.dk.charita.cz.

Tento projektje financován z ESF a státního rozpočtu ČRprostřednicwím Operačníhoprogramu Lidské
zdroje a zaměstnanost a je podporován Královéhradeckým krajem.

a omalované kamínkydo aukce pro děti

s

postižením. Foto:

archiv Oblastní charity HK

Mgr. Kateřina Hlaváčková {red. upraveno}
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