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PÁLENÍ ČARODĚJNIC - V Žamberku se ukázal i Gargamel 

Den otevřených dveří v Macešce

Zábavné odpoledne s hasiči

Čarodějnickým odpolednem letos provázeli šmoulové a tak nemohl chybět ani pověstný 
zlý čaroděj Gargamel. Cesta pro rodinu již osmým rokem uspořádala tradiční Pálení 
čarodějnic. Akci navštívilo přes 300 návštěvníků. I když se z počátku zdálo, že nebude 
krásné počasí, nakonec se celé odpoledne vydařilo a vykouklo i sluníčko.

Děti měly možnost vyzkoušet na stanovištích různé disciplíny. Nejoblíbenější však bylo 
zaměřování laserem na interaktivní desku, kterou společně vyrobili chlapci 
s dobrovolníkem Jiřím Prokopcem v Dědečkově dílně. „Obrovské nadšení provázelo nejen 
každé dítě, ale i tatínky a dokonce maminky, kterým se podařilo zaměřit terč a spustit zvuk 
na desce, byla to paráda,“ říká Jiří Prokopec. Skvělým zpestřením odpoledne byla ukázka 
živých sov s výkladem, návštěvníci tak měli jedinečnou možnost poznat tato krásná zvířata 
z blízka. V podvečer byla vyhlášena již tradičně nejatraktivnější malá i velká čarodějnice. 
Porota měla napilno a nakonec ocenila všechny účastníky v maskách. Své taneční 
vystoupení předvedla skupina Babylenky a k poslechu a tanci zahrála kapela Drums & 
Guitars. Vrcholem večera bylo čarodějné ohnivé vystoupení spolku Honorata.

Velké díky patří sponzorům, kterými byli Masoeko s.r.o., Teddies s.r.o., a Generali Pojišťovna 
a.s.. Do akce se zapojilo 40 dobrovolníků. „Děkujeme všem sponzorům, dárcům 
a dobrovolníkům, že nám pomohli tuto akci zrealizovat a tím podpořili naši organizaci. 
Naším záměrem je vytvořit prostor pro trávení volného času celým rodinám. Jsme rádi, 
že na akci dorazili i prarodiče s vnoučaty. Těšíme se opět příští rok na devátém ročníku 
Pálení čarodějnic,“ říká Dana Hubálková, ředitelka organizace.

Dne 15. 5. 2019 proběhl Den otevřených dveří v nově zrekonstruovaných prostorech 
Dětské skupiny MACEŠKA. Návštěvníci měli možnost poznat pracovnice, které pečují 
o děti, i ty, které zajišťují provoz, získat bližší informace, jak to v naší dětské skupině funguje 
a prohlédnout si prostory, které jsou dětem od letošního roku k dispozici. Služba je 
zaregistrována jako dětská skupina u MPSV (dle zák. č.247/2014 Sb.) od 1. 2. 2019 a nově 
s touto změnou poskytujeme péči o děti ve věku již od 1,5 roku. Díky rekonstrukci a rozšíření 
prostor se zvýšila kapacita na 12 dětí a významně zlepšilo prostředí, ve kterém děti tráví čas 
v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání či se vzdělávají. Aktuálně službu využívá 25 dětí.

Děkujeme všem návštěvníkům Dne otevřených dveří za zájem a příjemné setkání.

V sobotu 15. 6. jsme společně s SDH Žamberk uspořádali Zábavné odpoledne s hasiči. 
I přes velké teplo to byla velmi vydařená akce „rodinného“ typu, což se nám velmi líbí. Děti 
i rodiče si užili ukázky historických i současných hasičských aut a techniky, mohli 
prozkoumat vybavení auta profesionálních hasičů a vyzkoušet si práci hasiče na vlastní 
kůži. S námi si mohli užít zábavné a vědomostní hry s hasičskou tématikou. Shlédli jsme také 
parádní praktickou ukázku hašení požáru předvedenou těmi nejmladšími. Na závěr se děti 
vyřádily v pěně. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů za pozvání ke spolupráci na této 
akci. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří dorazili s dětmi a užili si s námi sobotní 
odpoledne. Těšíme se na přiští rok.

Provázení, podpora, pomoc.
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Sousedský týden

Příměstské tábory

V týdnu od 20. do 26. 5. probíhala akce Sousedský týden, 
kterou v rámci evropského dne sousedů vyhlásila Nadace 
Via. I my jsme se zapojili a pozvali své sousedy na přátelská 
posezení v Domě na půl cesty a v Rodinném centru. 

Stáž ve Finsku

Podporujeme rodiče při sladění soukromého a pracovního života, proto nabízíme péči 
o děti ve věku od 3 do 12 let formou příměstských táborů v období letních prázdnin. 
Příměstské tábory proběhnou v Rodinném centru a pak také jeden v Azylovém domě pro 
děti ze sociálně slabších rodin. 

POMÁHEJTE S NÁMI!

KLUB PŘÍZNIVCŮ

klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz  

tel.: 777 680 229

Staňte se členem Klubu příznivců! 
Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo nás kontaktujte.

KLUB
PŘÍZNIVCŮ

CESTY PRO RODIN

U

Stránka
Klubu příznivců ZDE

CO CHYSTÁME

V červnu jsem měla možnost účastnit se exkurze společně s dalšími 51 účastníky z celé 
republiky po zařízeních sociálních služeb ve Finsku. Navštívili jsme státní i soukromé zařízení 
a mohli tak porovnat fungování a financování sociálních služeb ve Finsku a u nás. Setkání 
s pracovníky bylo zajímavé a inspirativní. Zařízení jsou moderní, skromná a zároveň se snaží, 
aby byla co nejvíce v souladu s přírodou. V rámci pětidenní exkurze jsme ještě navštívili 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v Tallinu, kde jsme si vyslechli přednášku paní ministryně 
o poskytování sociálních služeb v Estonsku. 
              Dana Hubálková, ředitelka organizace 

http://cestaprorodinu.cz/klub_priznivcu-71.html


Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.
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RODINNÉ CENTRUM AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

Ve studiu grafiky a kreativní tvorby vám nabídneme grafické služby včetně tisku až do formátu A3+. Dále je možné zde 
zakoupit spoustu originálních dárečků pro sebe i své blízké a během nákupu Vám rádi nabídneme výbornou kávu.  
Najdete nás v 1. patře Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk. Více informací naleznete na našich webových 
stránkách.

STUDIO GRAFIKY A KREATIVNÍ TVORBY

PO STOPÁCH MÁNI

KURZ ŠITÍ SÁČKŮ NA POTRAVINY

•přednáška z cyklu Rodinné systémy 
  - Sourozenci

• beseda - Vojtova metoda

• přednáška - Zraková prevence

• Předporodní kurz

• workshopy pro dospělé
 - Šití šatovky
           - Ušijte si svoje barefoot sandálky

• tvořivá dvouhodinka pro děti
   - Vajíčka madeirovaná 
   a malovaná voskem

• Klub pro prarodiče s vnoučaty
  - Velikonoční odpoledne
 - Buřtíkové odpoledne

VÝROBA BEZOVÉ ŠŤÁVY

ÚPRAVA ZÁHONŮ

SÁZENÍ

DĚTSKÝ DEN NA ŽAMPACHU

NÁVŠTĚVA VČELAŘE

POHYBOVÉ HRY 

NA ZAHRADĚ

SVATEBNÍ TISKOVINY

http://cestaprorodinu.cz/

