KVĚTEN 2022 – DRUHÉ VYDÁNÍ
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MĚSÍČNÍK

Ilustrace: Jarin

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
Autor: Karel Hynek Mácha, Máj
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radost svou i ostatních). Připravovalo se také za
výborného dohledu, spolupráce a skvělých nápadů
redaktor a fotograf: řič
paní Ševcové vytvoření doplňků a celkového
Ve dnech 11.-12.4.2022 se uskutečnila plánovaná vzhledu kostýmů, masek a maličkostí pro nalíčení
Velikonoční výstava výrobků a dalších produktů jedinců vybraných pro roli ježibab-čarodėjnic na
keramické dílny paní Šárky Ševcové. Výrobou, Zámeckém pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna.
pomocí a prací se snažili vyjít vstříc paní Ševcové
uživatelé Domova (paní Venclová a Pasztoriková,
pánové Lamač, Švejda a Jiřička), kteří se snažili
docházet na dílenské pracoviště, jak jen to bylo
možné s ohledem na případné plnění jejich jiných
povinností či snad trávení volného času. Paní Šárka
Š., odbornice se smyslem pro dílenské "umění", tuto
skupinku vedla a spravedlivě posuzovala či
hodnotila výsledky jejich práce, aby výsledky byly
na "chlubení" a byly opravdu hodné jejich vystavení
a ukázání ostatním, tj. jak návštěvníkům, tak i
zaměstnancům Zámku.
Výstava se uskutečnila před velikonočními svátky
ve vestibulu a přízemní chodbě Zámku a z
návštěvníků, které tvořili jak uživatelé, tak i místní
občané města a především zaměstnanci a personál
Zámku, měli pořadatelé velkou radost, zvlášť proto,
že se až nečekaně mnoho vystavených výrobků
prodalo, za což všem patří velké poděkování. Je také
nutné podotknout, že slušné množství dílenských
výrobků bylo poskytnuto na prodejní velikonoční
výstavu v Městském informačním středisku, spolu
se Základní a Mateřskou školou a skautským
oddílem v Teplicích.
Nelze se nezmínit o radostné události, kterou
předvídal Ježíšek - do dílny dorazil v lednu SVÁTEK MATEK
vytoužený hrnčířský kruh a vznikly tak počátky redaktor: Jirka a Věrka
zkoušení práce s ním. Po pár týdnech už paní Šárka Den matek tradičně připadá na druhou květnovou
Š. na záludnosti kruhu přichází a snaží se k této neděli. Letos je to 8. května. Tento svátek se slavil
činnosti postupně přivést i další pracovníky dílny, již ve starověkém Řecku. Tenkrát všichni
kteří zatím její těžce nabývané zručnosti vzdávali hold
ženám
jako
stvořinedosahují.
telkám života.
Skutečný předchůdce tohoto
Programem dílenské práce je hlavně nápad a pak svátku byla tzv. Mateřská neděle, pořádala se v
tvorba keramických výrobků, výrobků z jiných Anglii v 16. století. V České republice se poprvé
přírodních materiálů a vlastně z čehokoliv, co jde slavil tento svátek v roce 1923, především zásluhou
nějak zpracovat či upravit, aby vzniklo něco, co na dcery prezidenta T. G. Masaryka, Alice
pohled zaujme a potěší. Ať už se podaří vyrobit či Masarykové. Po únoru 1948 tento svátek nahradilo
jiným způsobem vytvořit z hlíny třeba ježibabu, MDŽ. Maminkám se předávají drobné dárky nebo
kohouta, slepici, králíka, kočku, myš, ozdobné kytička.
květinky, srdíčka, motýlky, nebo z textilu různé Pozn. red.: K příležitosti Svátku matek pořádáme
polštářky, jehelníčky, mrkve apod. vycpané v době uzávěrky tohoto čísla akci pro všechny
vatelínem. Také určitě keramické hrníčky, misky, obyvatelky domova. Dopoledne jsme přizvali
konvičky, z jiných materiálů pak věnce, textilní SPŠOW Hronov, osm budoucích kadeřnic, které se
ozdoby, prostě zrovna to, co člověka napadne, když budou našim uživatelkám věnovat a upraví jim
vidí před sebou na stole nebo na různých místech v účes dle přání a představ. Bližší informace o akci
dílně materiál, že kterého by šlo to i to udělat (pro přineseme v příštím čísle měsíčníku.

Velikonoční výstava 2022
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Foto z Relaxačního cvičení na balónech, které MÁJ, LÁSKY ČAS
probíhá každý čtvrtek po obědě v 2. patře hosp. redaktoři: Jirka a Věrka
budovy (vedle ruční dílny). Přidejte se k nám! Těší se
na Vás aktivizační pracovnice Šárka Š.
Měsíc lásky začíná jeho
největší tradicí, a to
prvomájovým líbáním pod roz
kvetlou
třešní nebo jabloní. Tento zvyk
vznikl
na počátku minulého století.
To K. H. Mácha napsal báseň Máj. Tímto polibkem
by měly být ženy celý rok krásné, zdravé a také
zajišťoval lásku a plodnost.
PŘEDSTAVUJEME

Klub zahrádkářů
Redaktor: Marinek

V Domově Dolní zámek se již dříve
realizovali zahrádkáři, kteří pěstovali různé plodiny a byliny. Nově
ale záhonky a celé zahrady spravuje
zahrádkářský klub. Patří mezi
nejpočetnější kluby u nás. Schází se
několikrát týdně, dle potřeby,
počasí a aktuálních možností. Práce
venku (a v chladných jarních dnech
i uvnitř) je pořád dost. Letos se
pěstuje ve velkém – uživatelé s paní
Eliškou K. a Janou K., které klub
vedou, musí vše důkladně
naplánovat a načasovat. Nyní již
mají zahrádkáři zkultivované
záhonky, připravenou sadbu květin,
tykví, dýní, v půdě zasazené
ředkvičky, cibuli, česnek, chystají se
přesazovat rajčata, terasu zdobí
macešky a zahrada je celkově
krásně upravená a uklizená.
Děkujeme všem, kdo se práce
neštítí a dělá jim radost péče o naší
zeleň. Již brzy práce a píle přinese
své ovoce….

Dobré vědět:
Tento rok – nově – je uživatelům
zpřístupněna nová dílna, která se
nachází v prostorách zahradního
domečku, který dříve sloužil
potřebám kuřáků. Zde mají své
zázemí, vybavení, zahradnické a
kutilské potřeby. Dílna je vytápěná.

Zámecký měsíčník je periodikum, které vydává vždy do 15. dne v měsíci Zámecká redakce. Ta se setkává
1x týdně v rámci klubu „Fiktivní firma“. Čítá osm členů, redaktory, referenty, fotografy a ilustrátora.
Organizační podporu tvoří dvě pracovnice přímé péče, paní Jitka I. a Gábina F. a asistentka Martina M.
Redakci můžete kontaktovat e-mailem: zameckaredakce@gmail.com, kam lze zaslat správné řešení
soutěžní křížovky. Další způsob je vhození správné odpovědi do schránky v přízemí zámku umístěné ve
výklenku naproti nápojovému automatu. Slosování křížovky probíhá cca týden před uzávěrkou čísla.
Do rubriky „Slavíme“ vás zveřejníme pouze s vaším souhlasem.

Zahrádkáři vzkazují:
Nepotřebné kbelíky a
květináče vítáme!
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Měsíc

únor
březen
duben
celkem
pořadí

Resoc. odd.

Syndrom dem.

Odd. se zvýšenou p.

+15 bodů
+38 bodů
+ 3 body
56 bodů
1.

+24 bodů
+16 bodů
+ 6 bodů
46 bodů
2.

+9 bodů
+6 bodů
+ 16 bodů
31 bodů
3.

SOUBOJ O PUTOVNÍ POHÁR

VÍTĚŽ DUBNOVÉHO KOLA

Oddělení se zvýšenou péčí

redaktor: Marinek

Celoroční soutěž tří oddělení
V měsíci dubnu bylo zadání celoroční soutěže jasné a očekávané –
výroba čarodějnice. Podmínkou byla velikost – min. 100 cm. Opět se
nám do souboje zapojila všechna tři oddělení. Podmínku velikosti
dodrželi všichni a tak nebylo jednoduché rozhodnout o vítězi.
Vedení organizace stanovilo a sjednotilo způsob hodnocení a to tak, že
každý člen vedení (tj. 5 osob) může dle svého rozdělit celkem pět svých
bodů. To znamená, že za jeden měsíc je maximální počet získaných Oddělení resocializační
bodů 25.
Vítězem se za měsíc duben stává oddělení se zvýšenou péčí,
gratulujeme. Tím se nám začíná krásně stav bodů vyrovnávat. Proto si
dejte záležet v měsíci květnu:
ZADÁNÍ MĚSÍCE KVĚTNA: BÁSNIČKA na písmeno „M“
Ano, přesně tak – v průběhu měsíce května můžete se svými přáteli
z oddělení sepsat básničku o dvou slokách, po čtyřech verších, jejíž
slova
budou
začínat
na
písmenko „M“.
Moc se na ně
těšíme,
držíme
vám všem palce a
přejeme příjemně Oddělení syndromu dem.
strávené
chvíle
při plnění úkolu
pro tento měsíc. A
jaká je motivace?
Obrovská!!! Brzy
vám ukážeme tu
nádheru,
která
bude
zdobit
vítězné oddělení
–
skleněný
putovní
pohár
pro vítěze už je
tu! A pozor –
rozhodně nebude
prázdný. Čím ho
vítězům
naplníme, zatím
necháme
Ilustrace Čarodějnice: Jarin
v tajnosti 
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Tajenka čísla 1/2022 měsíce dubna
zní: „Svátky jara“. Celkem se do
soutěže zapojilo pět uživatelů a všichni
odevzdávali do schránky správný
výsledek. Losovala samotná autorka
křížovky, Věrka. Z klobouku vytáhla naší
první výherkyni, pan/í Hanu  která se
nyní těší z krásného hrnečku „to go“.
Moc gratulujeme výherkyni!
Pravidla: Chcete-li se účastnit soutěže, vyluštěte křížovku a i
s vaším jménem ji vhoďte do připravené schránky v přízemí
zámku (u nápojového automatu). Jen tak budete zařazeni do
slosování. Soutěžíme o pěkné věcné ceny. Své odpovědi
vhazujte do 7.6.2022 – před uzávěrkou dalšího čísla. Losovat
bude náhodný člen redakce. Jméno výherce uvedeme
v následujícím vydání v rubrice „Soutěž“.
Držíme vám palce!

VTIP PRO ZASMÁNÍ
redaktor: JuraK

Jdou dva šneci po silnici a ten starý mladýmu říká:
„Za mejch starejch let jsem přešel silnici jako nic. Došel jsem doprostřed pruhu, podíval jsem se mezi
světla, auto projelo a já v klidu přešel na druhou stranu.“
Mladej povídá: „Co dokáže starej, to dokážu taky.“
Druhý den se sešli u silnice, mladej se doplazil do půl pruhu, ozvalo se KŘUP… .
A starej na to povídá: „Jo, Verolex, to už jsem dlouho neviděl!“

VÝLET S HASIČI - STŘÍKAČKA ANEB CÍLE TURISTICKÉHO KLUBU
redaktor: řič

Dne 15.4 dubna jsme pod vedením pracovnice Gabriely P. absolvovali výlet s místními hasiči. Byla to
kondiční jízda ve voze Tatra, startovali jsme u Zámečku a po okružní trase přes Horní Teplice jsme
zaparkovali u kostela sv. Vavřince. Hasiči se začali věnovat účelu vyjížďky - pečlivým prostříkáním
vystavené historické stříkačky vodou. Hasičská stříkačka je umístěna v proskleném přístřešku, a je tak
nabízena k prohlédnutí turistům i místním občanům. Je opravdu krásná a stojí za to ji vidět a ocenit
šikovnost lidí při její výrobě. Tato stříkačka bude zanedlouho převezena na výstavu ve Velkých
Petrovicích v souvislosti s výročím založení místního hasičského sboru. Chcete-li také zažít podobné
netradiční akce a poznat nová místa Teplic a okolí, přijďte do Turistického klubu!
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TRADICE

Zvyky a pověry našich předků o filipojakubské noci
redaktor: Věrka

V minulosti Češi veřili, že v noci z 30. dubna na 1. května mají temné síly větší moc než jindy, a proto
se vydávají mezi lidi, aby jim mohly škodit. Čarodějnice byly hlavními šiřitelkami zlých sil. Podle
pověr neškodily jen lidem, ale také zvířatům.
Lidé si na práh domů a před maštale dávali větvičky s trny, aby se o ně čarodějnice poranila a utekla.
Ta byla také povinna do rána spočítat všechny stébla trávy a když to nestihla, přišla o silnou
magickou moc. Dnes už na čarodějnice lidé nevěří a ani na čarovnou moc!!! Nyní se lidé společně
scházejí. Postaví co největší hranici s nejpovedenější figurínou - čarodějnicí.
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Holčičí koleda
redaktor: Hanka

Tradice holčičí koledy je stará přes sto let. Většina lidí, když
se řekne pomlázka, si představí chlapce. Nemusí to tak ale být
vždy a všude, chodí i děvčata. Zvyk se liší oblastí. Dívky chodí
na koledu na Květnou neděli, to je týden před Velikonocemi.
Je to zvyk, který se drží v každém kraji jinak. Některá vesnice
si tento zvyk drží po staru, děvčata chodí po vesnici, po svých
známých, se zelenou větvičkou a zpívají říkanky a písničky.
Hlavně mají děvčata svými větvičkami pomyslně vyhnat
všechny nemoci a předat jim životní sílu a pevné zdraví.

HOROSKOP PRO OBDOBÍ 15.5.-15.6.2022
Redaktor: Věrka
Ilustrátor: Jarin

Kozoroh

22.12.-20.1.

Rak

Blýská se na lepší časy. Květen bude
plodný a radostný. Odpočiňte si,
vaše zdraví se také zlepší.
Vodnář

21.1.-20.2.

Hodně práce, starostí a stresu.
Málo radosti. Budete se víc
radovat ze života i přesto, že vás
čekají náročné dny.
Lev

Doposud se vám skvěle dařilo a
bude i nadále. Chmury způsobí
jen finanční starosti. Chce to
trochu ubrat na síle.
Ryby

21.2.-20.3.

Beran

Ztrácíte kontakt s realitou, zkuste
se zaměřit na praktičtější stránky
života.Zbavte se vnitřního stresu,
jsou věci, které nevyřešíte.
21.3.-20.4.

Býk

Velká tíha spojená se stresem,
tlakem nebo zdravotními
problémy – je čas na odpočinek, je
nutné zpomalit.
21.4.-21.5.

Blíženci

Každý kolem Vás si říká, čím to, že
tak záříte a působíte mladším,
svěžím dojmem. Konečně na Vás
dolehla pozitivní energie jara.
22.5.-21.6.
Vydržte, napětí brzy pomine.
Nechovejte se nerozumně, je dobré
dvakrát měřit a jednou řešit.

22.6.-22.7.

23.7.-22.8.
Váš květen může být pozitivní a
hravý. Zamilovaní prožijí spoustu
vášně. Zahrádka bude potřebat
řádnou údržbu.

Panna

Váhy

Štír

23.8.-22.9.
Měli byste zvolnit a trochu si
odpočinout. Mohli byste onemocnět,
pohlídejte si dýchací cesty, trávení a
alergie.
23.9.-23.10.
Užívejte si událostí, setkání dle
libosti. Autorit a nadřízených
budete mít plné zuby. Zaměřte se
na drobné radosti.
24.10.-22.11.
Váš květen bude pohodovým a
příjemným měsícem. Nesmí na vás
být vyvíjený tlak.

Střelec

23.11.-21.12.
Můžete se cítit jako v kleštích. Na
vině mohou být zdravotní problémy
nebo deprese. Možná vás něco
překvapí.
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Fotbalové hřiště Teplice n. Metují se nachází cca 200 m od
Domova Dolní zámek, za městským parkem. Za vstup na
utkání se platí vstupné – dospělí 20,- Kč, důchodci 10,- Kč.

redaktor: řič
JARO TEPLICKÉ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE
Mladí tepličtí fotbalisté v jarní části sezóny
okresního přeboru příliš neuspěli. Dohrávku z
podzimu na hřišti Hronova prohráli 3:1 (za hosty
gól Veselý), v 11. kole hostili Nové Město "B" a i
když vstřelili 4 branky, podlehli 3:7 (2 branky
Polák, 1 branku slečna Hrubá a vlastní gól přidal
Šnábl). Ve 12. kole zajeli na derby do Police n/M a
přivezli si příděl (výsledek 9:3), 2 branky hostů
Polák a 1 Janák. 16. dubna prohráli tepličtí v
Meziměstí 4:0 a posledním kolem 23.4., kdy doma
hostili favorita soutěže Zábrodí/Babí, ukončili
sezónu 2021/2022. Diváci se v zápase dočkali 17
branek, domácí prohráli 1:16, i když dali dvě
branky (Janák do soupeřovy a slečna Hrubá do
vlastní). Konečná tabulka po 14. kole: 1.
Zábrodí/Babí 33 bodů, 2. Police nad Metují 25
bodů a tepličti fotbalisté obsadili bez bodů
poslední 7. místo se skóre 17:105.
Fotbalové družstvo mužů Slavoj Teplice v prvním
jarním kole náchodského okresního přeboru 27.3.
vyhrálo brankami Lauryna 2:0 na hřišti
Červeného Kostelce proti místnímu béčku. V
následujícím 16. kole měli tepličtí hostit favority z
Velichovek, ale pro nezpůsobilý terén bylo utkání
přeloženo na 17.4. V nepříliš pohledném utkání
můžou domácí děkovat za remizu 0:0. Teplický
brankář Mačí zlikvidoval 3 gólovky Velichovek,
domácí až na jednu střelu prakticky bez šance. 9.
dubna v 17. kole přijel do Teplic Hronov a po
poločase 0:1se těšil na odvoz bodů. Pět minut po
přestávce zastavil střelu do branky na čáře
obránce Hronova Zíta rukou, byl vyloučen a z
penalty srovnal stav na 1:1 Lauryn. Domácí tlačili,
hráč Kalaš zvýšil na 2:1 a deset minut před
koncem na konečných 3:1 upravil Oubrecht. Před
nedělní dohrávkou s Velichovkami (viz výše)
zajížděli Teplice v sobotu 16.4. do Dolan. Když po
2 brankách Lauryna vedli tepličtí ve 20. min. 0:2,
vypadalo to nadějně. Ale do poločasu domácí
snížili z penalty a v druhém poločase dvěma
brankami otočili stav na 3:2. Bod za konečnou
remízu 3:3 zajistil 10 minut před koncem teplický
Vacek. V 19. kole měli tepličtí volno, aby ve 20.
kole 1. května zajeli k zápasu v Zábrodí, takřka
sousedovi v tabulce.
Utkání skončilo bez branek 0:0.

V tabulce vede Vel. Jesenice s 37 body, druhé
Velichovky s 35 body, Teplice na šestém místě s 26
body.
Nejbližší soupeři Teplic jsou: 7. května doma
Velké Poříčí "B", 15. května hostování u favorita ve
Vel. Jesenici, 21. května doma Machov, 28. května
zajíždí do Babí, 4. června může být zajímavý
domácí zapas s posledním Provodovem.
Aktuální dodatek sportovního redaktora k datu
uzávěrky:
Ve 21. kole 7.5. hostily Teplice mužstvo Velkého
Poříčí "B". Do půle 1. poločasu se domácí snažili,
měli i gólovku, ale marně. Z první větší akce hosté
vstřelili branku a v nepříliš pohledném zápase
vstřelili ještě dva góly (všechny tři branky zajistily
za hosty jejich fotbalově šikovné opory ze
"zahraničí" - Nguyen Son a Mustafa Jewan) a
zvítězili 0:3.
V tabulce tedy na prvním místě Vel. Jesenice se 40
body, na druhé poskočil Stárkov se 36 body a
Teplice zůstávají na šesté pozici s 26 body.
MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL
Základní část okresního přeboru skončila a
pokračuje zápasy O umístění, a to mezi družstvy
Teplic, Náchoda a Meziměstí. Tepličtí začali 7.5.
doma zápasem proti Náchodu a potěšili po dlouhé
době sebe a diváky vítězstvím 5:4 (4 branky
Zheliuk, 1 branka Polák). Další zápas je opět na
domácí půdě (proti Meziměstí) 21.5. a za týden
28.5. odveta (v Meziměstí).
Tímto chceme poděkovat předsedovi
TJ Slavoj, panu Dušanovi Kalašovi, který naše
sportovní reportéry osvobodil od poplatku za
vstupné na fotbalová utkání – reportéři vám
díky tomu budou po celý rok přinášet čerstvé
novinky z odehraných zápasů.
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ŠIPKAŘSKÝ TURNAJ
Opět jsme se sešli a bojovali o titul. Neporazitelná
redaktorka Věrka opět obsadila první místo,
následoval ji pan Jaroslav B., obsadil druhou
příčku a bronz patří našemu sportovnímu
redaktorovi, kterého znáte pod pseudonymem
„řič“.

Sláva vítězům, čest poraženým!

Další turnaj nás čeká až v měsíci červnu. Do té
doby můžete trénovat – termíny tréningů jsou
následující: 14.5. a 20.5. opět po svačině, ve
společenské místnosti v zámku.

KLUB VAŘENÍ
V uplynulém období jsme barvili vajíčka, pekli
topinky, bramboráky, pro velký úspěch opět
smažili oblíbené langoše. A ještě k tomu všemu
jsme si udělali pampeliškový med!

ZÁMECKÝ
MĚSÍČNÍK

HUBERTOVA STUDÁNKA
Náročnost setkání Turistického klubu závisí na
stanoveném cíli. Tentokrát to bylo Černé jezírko
v Jiráskových skalách, pod zříceninou hradu
Bischofstein. Od zámku jsme scházeli stezkou zpět
do města, k Hubertově studánce, což je krásná, ač
delší, procházka lesem, kolem kapličky. Významná
zastávka je u Hubertovy studánky. Pramen nás
všechny potěšil (osvěžil :D :D :D ).

KUTILSKÝ KLUB
Náramky máme již
hotové – je na čase odložit kůži a začít pracovat
s dalšími materiály.
Brzy můžete očekávat
letáček na vašich nástěnkách, v plánu je toho mnoho.
Mimochodem vám
posledně pracovník
Filip K. předal dárek
od Ježíškových vnoučat, který se bude při
práci v dílně hodit –
parádní svěrák!!!! Moc
děkujeme za splnění a
celkově za tento bezvadný projekt, určený osobám 55+ let.

Narozeniny brzy oslaví:
pan Jiří Lamač
paní Hana Löwová (65)
paní Lenka Ghaouchová (63)
pan Milan Samek (73)
Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav, tak jak se slaví.
Užívej života, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej.

Svátek oslaví všichni, kteří se jmenují:

Vilém (28.5.)
Antonín (13.6.)
Všechno nejlepší přeje Vaše redakce!
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Aprílové žertíky
redaktor: Věrka

Jedinečná šance, kdy si můžete z někoho
vystřelit. To se může stát jednou ročně –
1. dubna. Tento den je v České republice spojen
s různými
žertíky
a
také
s malými
zlomyslnostmi. Není to přímo náš, český svátek,
i když nám humor vůbec není cizí. Tyto
zvyklosti už se táhnou někdy od 16. století.

ZÁMECKÝ
MĚSÍČNÍK

Tento zvyk k nám dorazil z Francie, tam tato
tradice vznikla už roku 1564. I teď je ve Francii
velmi oblíbená. Tam si děti vystřihnou rybu a
někomu ji připevní na záda, dotyčný o tom
neví. U nás jsme velmi vynalézaví, dokážeme si
vymyslet různé věci, co někoho poškádlí.
Můžeme například manželovi přenastavit o
hodinu budík dopředu a nechat ho vyrazit do
práce dříve  Místo cukru do cukřenky někteří
dávají sůl  Někdo doma vypne teplou vodu,
když se druhý sprchuje.  Takových žertíků je
celá řada, záleží na naší nápaditosti.

květen 2022
ZOO Farma Wenet Broumov
Zájemci, přihlaste se u aktivizační pracovnice. Počet míst omezen.

Připravujeme pro vás tento rok

pevnost Stachlberg
Pozor, jedná se o fyzicky náročnější výlet – schody, terén…
Hlaste se u aktivizační pracovnice. Kapacita omezena.

Pro měsíc květen-červen
pro vás připravujeme

Jaroměř - Josefov (podzemí)
Fyzicky náročnější výlet, zvažte své schopnosti.
Hlaste se u aktivizační pracovnice. Kapacita omezena.
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