č. 7/2012
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Den rododendronů, Den Zvířat a Voříškijáda
Již potřetí se sejdeme na květnové TOP akci Den rododendronů. Letos se koná 26. května od 13 do 19
hodin v parku J. Palacha. Pokud si park v duchu vybavíte, určitě jedním z obrazů bude jezírko s nádherně
rozkvetlými rododendrony a azalkami - škála tvarů a barev, které se hned tak nikde nevidí. Pokud bude přát
počasí, užijete si beze zbytku i připravený program. Jeho součástí je Den zvířat se Záchrannou stanicí
Zelené Vendolí (pořádaný pod záštitou
pojišťovny Generali a Střediska kulturních
služeb města Svitavy - výtěžek bude
věnován na podporu Záchranné stanice
volně žijících zvířat Zelené Vendolí) a
Voříškijáda. Záštitu nad akcí převzal
starosta města Svitav David Šimek. Generali
Pojišťovna se ZO ČSOP po páté. První tři
ročníky probíhaly na hradě Svojanov,
poslední dva ve Svitavách. Předešlý ročník
přišlo více něž 300 návštěvníků (a to nám
nepřálo počasí), a proto se těšíme opět na
všechny generace, na celé rodiny – od dětí
až po prarodiče.
I letos nabízíme všem návštěvníkům bohatý program. Od třinácté hodiny bude zahájen u Kavárny v parku.
Po parku budou rozmístěna různá stanoviště od výstavy kvetoucích rododendronů, prodeje výpěstků
zahrádkářů, stanoviště her pro děti, prohlídky dravých ptáků, až po stanoviště výcviku služebních psů. Od
15:30 hodin si na asfaltové ploše u parku můžete prohlédnout hasičské auto, či technické vybavení policie
ČR. Po celou dobu se můžete radit s pěstiteli a nakoupit si sazenice do své zahrádky. Chovatelé psů si
mohou vyměnit cenné rady s odborníky u stánku Agility klubu. Odvážní si zde mohou vyzkoušet i výcvik
svého psa. Pro děti je připraveno v parku několik stanovišť, kde si mohou hrát a zasoutěžit v různých
disciplínách, od kvízů po házení míčků. Každá snaha bude odměněna.
Vrcholem akce je každoroční Voříškiáda. Srdečně zveme všechny majitele psů s jejich miláčky s průkazem
původu i bez něj. Ve hře jsou hodnotné ceny. Vítězem se stane pes z jedné i z druhé kategorie, o umístění
rozhodne veřejnost. Vítězem prvního ročníku Voříškiády se stala Kikinka s majitelem Jaroslavem Němcem
z Bystrého, který se dnes už stal „mediální hvězdou“ po celé ČR.
Celou akci zakončí v 18 hodin vystoupení skupiny Jablkoň.

Program:
13:00 představení Záchranné stanice Zelené Vendolí
13.15 představení zahrádkářů, zahájení výstavy rododendronů
13:30 prezentace dravců a DDM Moravská Třebová
13:45 vystoupení Agility klubu při DDM Mor. Třebová
14:00 živé vstupy zaměstnanců záchranné stanice
14:15 show dravých ptáků – sokolníci Seiferos
15:00 psí taneční show II; ukázka Agility.
15:15 zahájení soutěže o nejhezčího psa
15:30 prezentace Hasičského ZS a Policie ČR
15:45 psí taneční show III; ukázka Agility.
15:55 předání sponzorského daru pojišťovny Generali Záchranné stanici Zelené Vendolí
16:00 defilé psů přihlášených do soutěže
16:15 slavnostní vyhlášení soutěže o nejhezčího psa
18:00 vystoupení skupiny Jablkoň

Doprovodné akce:













výstava rododendronů a prodej výpěstků, květin, přísad a zahradnických potřeb (od 13 do 17 hodin)
kvízy, „poznávačky“ a hry pro děti i dospělé s DDM Moravská Třebová
setkání s živými dravci
seznámení s činností záchranné stanice
seznámení s činností zahrádkářů
prohlídka techniky Hasičského ZS Pardubického kraje Svitavy
prohlídka služebního auta policie ČR
poradenství v oblasti péče o psy
prodej výrobků ve prospěch útulku
stánky s občerstvením
skákací hrad
fotograf vás s dětmi zvěční uprostřed rozkvetlých rododendronů (fotografování je nutné předem objednat
na: cuhelova@svi.cz; 739 085 457 nebo osobně v MC Krůček).


Z materiálů Jitky Martušinové zpracovala Zuzana Pustinová

2. týden čtení dětem v Městské knihovně
ve Svitavách
Projekt Celé Česko čte dětem se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na
propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Týden
od 1. - 7. června je vyhlášen v rámci projektu jako 2. týden čtení dětem. Městská knihovna ve Svitavách se
připojí tím, že si budeme v odpoledních hodinách na dětském oddělení společně číst a hrát si. Začínáme
v pátek 1. 6. v 13.15 s prvňáčky z družiny ZŠ Sokolovská, pokračujeme pak od pondělí 4. 6. do čtvrtka 7. 6.
v 15.00 hodin.
Marta Bauerová

Lačnov obnovuje tradice
Dne 30. dubna v 18:00 hodin byla za hojné účasti obyvatelů Lačnova a doprovodu hudby,
postavena „Májka“ na volném pozemku vedle modré
školy.
Celá
akce
se
zrodila
v
hlavách
obyvatelů Lačnova s cílem obnovit tradici Májky
a zpestřit život všem v obci. Tento rok probíhal
nultý ročník. Tradici jsme vylepšili navázáním přáníček všichni přítomní měli možnost napsat přání pro svou
rodinu nebo své známé. Vyplněné přáníčko bylo
následně umístěné do koruny „Májky“. Již v těchto
dnech probíhají přípravy na kácení „Májky“, které se
uskuteční 2. června. Připravujeme bohatý program od
16:00 hodin (malování pro děti, dražba Májky, pamětní
dukáty pro děti…). Večer nebude chybět živá hudba
včetně překvapení.
Radoslav Volgyi

Pozvánka na Noc kostelů
V pátek 1. června v podvečer se otevřou návštěvníkům kostely
a modlitebny v rámci celorepublikové akce Noc kostelů.
Zájemci mohou navštívit bílý kostel na náměstí, hřbitovní kostel
nebo evangelickou modlitebnu Českobratrské církve
evangelické ve Svitavách. Je připraven bohatý kulturní
program.
Zlata Čajanová

Program Noci kostelů:
Kostel Navštívení Panny Marie ( bílý kostel na náměstí)
18:00-19:00 Mše svatá
Mši bude slavit P. Václav Dolák, svitavský děkan. »»»
19:00-21:00 Svitavský Quasimodo
Věž kostela Navštívení Panny Marie nese jeden zvon. Vyzkoušejte jaké to je, zvonit na opravdový zvon. »»»
19:00-22:00 Kněz - ptejte se...
Trápí nebo zajímá Vás něco - otec Václav Dolák se s Vámi klidně pomodlí nebo vysvětlí to, co vás zajímá.
»»»
19:30-21:00 Rok biřmování
Výklad a výstava týkající se svátosti biřmování ve Svitavské farnosti. »»»
21:50-22:00 Kompletář a požehnání
Modlitba s požehnáním a zakončení Noci kostelů 2012. Během modlitby budou Bohu předneseny vaše
chvály, díky a prosby.

Kostel Sv. Jiljí ( hřbitovní kostel)
19:00-19:30 Příběhy kostela sv. Jiljí
Starobylé dveře kostela Vám otevře historický klub Záviš při svitavském muzeu, aby vám povyprávěl
alespoň některé z jeho pohnutých příběhů. Když budete mít trpělivost naslouchat.
19:30-19:50 Po stopách misionářů
Program pro děti, který pořádá Misijní klubko Svitavy.
19:50-20:00 Prezentace činnosti Charity Svitavy
Prezentace činnosti Charity Svitavy - sociální služby, humanitární a pastorační činnost, koordinace
Tříkrálové sbírky, organizace pravidelných kulturních akcí pro veřejnost. Podrobnosti naleznete na
www.svitavy.caritas.cz.
20:00-21:00 Varhanní baroko
Seznamte se s barokními varhanami a okuste jak to 'šlape' při hře.
21:00-21:30 RAKOS
Koncert při svíčkách
21:30-21:50 Čtení k zamyšlení
Meditativní texty přednese paní Jana Mandlová z dramatické školičky ve Svitavách.

Sborový dům ČCE (Poličská 3)
18:00-22:00 Poznání – seznámení se životem evangelického sboru ve Svitavách
Možnost zakoupit si fairtradeové zboží, příležitost k rozhovoru s farářem F. Kellerem

Pozvánka Městského muzea a galerie ve Svitavách
Muzejní noc ve Svitavách
Muzeum na cestách
2. června 16:00 – 24:00 hodin
Městské muzeum a galerie, Ottendorferův dům
Opět po roce se návštěvníkům muzea v sobotu
2. června otevřou dokořán jeho pomyslné brány
do pozdních nočních hodin.
Každý rok má své téma – letos budeme
cestovat. Nejen v čase, ale i geograficky.
Program
2. 6. 16:00 – 24:00 hodin

Městské muzeum a galerie, Ottendorferův dům

Muzeum esperanta :
16:00 125 LET ESPERANTA
Vernisáž nové celoroční výstavy s kulturním programem
19:00 PUTOVÁNÍ ČASEM I PROSTOREM
Promítání krátkých filmů o esperantu v češtině i v esperantu
22:00 SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ
S kytarou a jinými nástroji (v češtině, esperantu i jiných jazycích)
Městské muzeum a galerie :
18:00 NAMIBIJSKÉ SAFARI
Vernisáž výstavy fotografií, preparovaných exotických zvířat a předmětů typických pro Afriku. Výstavu
uvede rodilá Namibijanka, , čeká vás módní přehlídka afrických oděvů, ochutnávka místní stravy a také
typická africká muzika.Výstava bude doplněna o dětskou dílnu (výroba afrických panenek, luků, pracovní
listy...)
19:00 GRI-GRI AFRICKÉ RYTMY
Koncert hudební skupiny GRI-GRI z Vysokého Mýta na muzejní zahradě
18:00 - 24:00 OTEVŘENÉ MUZEUM
Zdarma budou zpřístupněny stálé expozice Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi
národy a Z historie praní, dále výstavy Namibijské safari a Národní výstava amatérské fotografie, muzejní
zahrada.
18:00 - 22:00 TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘŮ
Nahlédnutí do depozitáře praček se slovním doprovodem kurátora sbírky. Uvidíte (společně s expozicí) již
na 190 kusů pracích strojů, každý jiný....
22:00 - 24:00 DERNISÁŽ NÁRODNÍ VÝSTAVY FOTO
Zakončení národní výstavy amatérské fotografie ve spolupráci s Fotoklubem ve Svitavách a zajímavým
hostem.

Domov na rozcestí :
18:00 - 24:00 CAFÉ ROZCESTÍ
Posezení na muzejní zahradě i v kavárně Café Rozcestí při dobrém občerstvení. Obsluhovat návštěvníky
budou klienti Domova na rozcestí.
19:00 - 22:00 OTEVŘENÉ DVEŘE
Možnost prohlédnout si prostory chráněného bydlení a dílen klientů Domova na rozcestí. Zakoupením
rukodělných výrobků klientů podpoříte provoz této sociální instituce.
Ottendorferův dům
20:00 MUZEUM NA CESTÁCH DO HISTORIE
Věříte, že historie může být zábavná i poučná? Víte, jak Svitavy přišly ke svému jménu a co se odehrálo u
Čertova kamene? Odpověď vám dá divadelní rekonstrukce nejstarších pověstí o městě. Nepříliš mladý
mnich Valsodar bude vyprávět staré příběhy a herci vídeňského divadla, zdejší skauti, sehrají unikátní
pantomimické etudy. Mluvená pantomima plná hudby, tance a zpěvu, to tu ještě nebylo. Aby také ne, vždyť
sál Ottendorferova domu slaví 120 let od svého vzniku. Historická rekonstrukce legend je určena především
dětem, ale poučit se mohou všichni, včetně herců.
18:00 - 24:00 VEČERNÍ POSEZENÍ PŘI ČAJI
Pro milovníky dobrých čajů, kávy vodních dýmek a příjemné atmosféry bude otevřena až do půlnoci čajovna
U černého draka .

NAMIBIJSKÉ SAFARI
fotografie, preparovaná zvířata, předměty typické pro Afriku 3. 6. – 9. 9.
Výstavu slavnostně zahájíme v sobotu 2. června v 18 hodin. Uvede ji rodilá Namibijka Ndeshipanda Alisa
Nangolo, čeká vás módní přehlídka afrických
oděvů, ochutnávka místní stavy a také typická
africká muzika v podání hudební skupiny Gri-gri.
Výstava Namibijské safari umožní nejen dětem
podniknout cestu do 8000 km vzdálené Namibie,
aniž by musely opustit hranice naší země.
Vezmeme Vás na nezapomenutelný výlet,
na kterém zhlédnete rozlehlé pláně s nádhernou
krajinou, nespočet zvěře, neobvyklé geologické
útvary a přátelské domorodce.
Autorkou fotografií je Jana Filová a nejčastějším
námětem snímků je každodenní život této
exotické země. Fotografie doplnila autentickými
předměty z vlastní sbírky, jakou jsou sochy,
zbraně nebo předměty denní potřeby. Kromě fotografování založila Jana Filová také občanské sdružení
OKANDULI (v překladu „žirafka“), které se snaží pomoci africkým dětem. Také na této výstavě mají
návštěvníci možnost přispět na vzdělávání afrických dětí.
Vladislav Fila a Jaroslav Pekař se zabývají preparováním exotické zvěře. A tak na výstavě naleznete také
více než dvacet preparovaných zvířat. Na vlastní oči možná poprvé uvidíte bílého lva, ale také zebru, či
žirafu. Ta se sice celá do výstavních síní muzea nevejde, přesto na vás díky svému typickému dlouhému krku
bude shlížet pěkně zvysoka. Víte, jak vypadá např. kudu či voduška? I to zjistíte při návštěvě této výstavy.
Výstava je tradičně doplněna hernou, kde si děti mohou samy vyrobit typické africké hračky – děvčata
africkou panenku, kluci luk s šípy, či africké masky. Dozví se zde také základní informace o Africe, nám
vzdáleném exotickém světadíle.
Blanka Čuhelová

Orientační běh poprvé ve Svitavách
pro všechny, kteří si ho chtějí vyzkoušet
Je téměř neuvěřitelné, že se ve Svitavách budou závody
v orientačním běhu konat poprvé, přestože jde o poměrně
známý sport a svitavské okolí je pro soutěže v běhu podle
mapy jako stvořené.
Východočeská oblast a Oblast Vysočina ČSOS sekce OB ve
spolupráci se SO ROB Svitavy zve srdečně všechny na
závody, které se budou konat v sobotu 26. května u rybníku
Rosnička od 9:00 hodin. Pro všechny, kdo by si chtěli na
vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je běhat podle mapy, je
připravena speciální trať. Zájemcům stačí jen zapsat se do
9:30 u organizátorů v prostorách Plechárny a na startu
obdrží mapu s vyznačenou tratí a startovní průkaz s popisem
kontrol. Pro úplné začátečníky a malé děti bude připravena
fáborkovaná trať.
Houby sice ještě nerostou, ale i tak se dá strávit příjemné
dopoledne v lesích kolem Rosničky a zároveň se seznámit
s něčím, co je pro Svitaváky nové. Těšíme se na vaši účast.
Jiří Janků

Kulturní nabídka
23. /St/ 17:30/ Koncertní sál ZUŠ Svitavy
Žákovský hudební večer
 19:00 /Fabrika
Dvořákův festival - 57. ročník
Písně slunné Itálie
Hudba a romantická poezie italských autorů:
Mario Luzi, Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti
Valérie Zawadská– umělecký přednes
GRAN DUETTO CONCERTANT
Vstupné: 160 Kč, sleva pouze pro členy KPH 80 Kč
25. /Pá/ 20:00/Klub Tyjátr
Dvojkoncert skupin CHUTNEY + METROPOLICE
CHUTNEY- Brno
Repertoár skupiny tvoří výhradně vlastní díla na rozhraní rocku, popu a místy i folku.
METROPOLICE - Brno
Našemu hudebnímu vyjadřování říkáme pomezí funku, rocku a popu s texty českými a originálními.
Vstupné: 60 Kč

25. / Pá /18:00/ divadlo Trám
Slavnostní předání výroční ceny klubu Laurus Mario Kučerovi
M. Kučera se stal již 14. osobností Svitav, která převezme ocenění za celoživotní práci s dětmi a mládeží.
Cenu předá E. Trtílek, emeritní ředitel DDM v Moravské Třebové a Roman Šabrňák. Vystoupí legendární
kapela Fialový expres a jeho kamarádi.
 18:00 / Čajovna a kavárna u Černého draka
Zdenka Blechová - přednáška na téma Nemoci pocházejí z emocí.
Vstupné 190 Kč
 20:00/ Lánská zahrada
Diskotéka
26. / So / 10:00 / Fabrika
Michal Nesvadba – Michalův salát
Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení, plné Michalových nápadů, zlepšováků
a vynálezů, které najdete v jeho originálních knížkách, ale pouze mezi řádky.
Michal jako kniha mluvit neumí, ale přesto knihám rozumí. Tentokráte se něco dozví, co o sobě neví a to, že
se ho knížky bojí. Vyzradí mu to jeho deníček. Telefonní seznam se mu bude smát, snář si nenechá svůj sen
za žádnou cenu přerušit a kuchařka před ním uteče, protože nechce mít s jeho salátem z knihovny nic
společného.
Vstupné: 155 Kč
26. /So / 13:00 / park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškijáda + koncert skupiny Jablkoň
5. Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a 3. Den rododendronů.
Slavnost kvetoucích rododendronů, benefice na záchranu osamělých psů, show dravých ptáků, agility,
prezentace Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, představení zahrádkářů a prodej výpěstků a další
doprovodné akce. V 18:00 koncert hudební skupiny Jablkoň.
Vstupné zdarma!
 20:00 Klub Tyjátr
Koncert kapel CODERS + BLUE FIRE
CODERS
metal-crossover / Žďár nad Sázavou
BLUE FIRE
Vstupné: 60 Kč
28. / Po / 19:00 /Fabrika
Iva Bittová & Moravskoslezské komorní sdružení
Iva Bittová, žena mnoha hudebních, divadelních a filmových tváří společně s předními hráči operního
orchestru Národního divadla moravskoslezského a Janáčkovy filharmonie. Repertoár souboru je velice
bohatý a různorodý. Zahrnuje vedle skladeb klasického českého a světového kvartetního repertoáru i
skladby tzv. vyššího populáru. Moravskoslezské komorní sdružení hraje v obsazení: Vladimír Liberda, Hana
Kuchyňová housle, Zdeněk Jastřembský - viola, violoncello - Ilona Kučerová.
Vstupné: 150 Kč

29./Út/18.00 /Ottendorferův dům
Absolventský koncert ZUŠ
 19:00 / Fabrika
Divadlo Rokoko - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči
Divadelní abonentní cyklus JARO 2012
Ve srovnání s Revizorem a Ženitbou nejsou Hráči u nás ani ve světě uváděni na jeviště tak často, neznamená
to ovšem, že by snad byli hrou méně kvalitní. Precizní, překvapivou stavbou a mistrně vedenými dialogy si
Gogol vydobyl místo mezi předními světovými dramatiky.
Režie Petr Svojtka
Hrají: Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Martin Písařík.
Vstupné: 220 Kč
30./ St / 18.00 /Fabrika
Večer tance ZUŠ
31./ Čt/ 18.00 /Fabrika
Večer tance ZUŠ

Realizátor: Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.
Kontaktní adresa: Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

Mám rodinu a podnikám

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00243

Termín realizace projektu: duben 2012 – září 2014

Hlavní cíl:
 přispět ke slaďování pracovního a rodinného života zvýšením počtu nových OSVČ, udržení a
rozvoj stávajících podnikatelů/lek. Vytvořit komplexní proces podpory v oblasti podnikání.
Dílčí cíle projektu:
 Pomoc rodičům při návratu po rodičovské dovolené na trh práce.
 Zlepšení odvahy cílových skupin při podnikání jako OSVČ.
 Zlepšení znalosti klientů v oblastech potřebných pro to stát se OSVČ.

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:
 Motivace cílové skupiny k zájmu o podnikání a její zapojení do projektu
Cílem je nahlížet na možnosti uplatnění na trhu práce jiným způsobem než pouze jako
zaměstnanec, například jako potenciální osoba samostatně výdělečně činná.
 Vzdělávací semináře a školení cílové skupiny
Bude pořádáno několik seminářů a školení vhodných pro začínající ponikatele/ky.
 Informační a konzultační místo
Na tomto místě se bude možné poradit a dozvědět podrobnější informace o problematice
podnikání.
 Brainstormingové skupiny
Skupinky budou řešit konkrétní příklady a možné vzniklé situace při podnikání.
 Informování relevantních subjektů o produktech a výstupech projektu a o rovných
příležitostech
Prezentování projektu široké veřejnosti, zaměstnavatelům,úřadům apod.

Realizace probíhá na území Pardubického kraje ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy –
Multifunkční centrum Fabrika.

V případě zájmu o zapojení se do projektu kontaktujte:
Jaroslavu Herbrichovou, email: jaroslava.rich@gmail.com, tel: 777 238 035
http://krucek.blogspot.com/

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1
I konec školního roku je u nás dětem
zpestřován různými zajímavými akcemi.
Mezi nejúspěšnější patřil např. výlet vlakem
do Muzea v Poličce na interaktivní výstavu o
středověku. Děti si na vlastní kůži mohly
vyzkoušet tíhu brnění a drátěných košil.
Výjimečný den byl také Slet čarodějnic, kdy
malé učnice a učňové zkušených čarodějnic
plnili různé úkoly na školní zahradě, vše
zakončené čarodějnickým tancem. Navštívili
jsme Ekojarmark při ZŠ Riegrova, Světový
den mytí rukou v Nemocnici Svitavy,
městskou knihovnu, pravidelně chodíme do
muzea na výstavy a na dopravní hřiště. Děti
z MŠ a ZŠ vystoupily společně ve Fabrice ke Dni matek.
V červnu nás čeká, kromě divadélek v MŠ, výlet do Radiměře s vyjížďkou na koních, ukázka dravců
a policejních psů, starší děti se rozloučí se školkou zábavným programem a bowlingem. Máme se tedy na co
těšit!
Soňa Vévodová

My jsme malí muzikanti
Dne 24. dubna se ve Speciální mateřské škole Svitavy
uskutečnilo hudební vystoupení, které mělo děti
zábavně seznámit s hudebními nástroji a hudbou
samou. Tuto formu hravého učení umožnila dětem
spolupráce se sedmou třídou ZŠ T. G. Masaryka
(jmenovitě: Martinem Gestingerem, Veronikou
Roušarovou, Janou Dynkovou a Janem Králem).
Pevně věříme, že spolupráce se ZŠ T.G.M. Svitavy
bude nadále rozvíjet i při dalších setkáních.
Jan Král

MŠ Větrná
Krásný zážitek měli děti a rodiče MŠ Větrná 26.
dubna na společném Čarodějnickém průvodu po
sídlišti v Lánech.
Do kroku hrála dětská dechovka ZUŠ pod vedením
pana učitele Dvořáka a na závěrečném tancování
jsme obdivovali kreativitu a vtip čarodějnických
kostýmů.
Dana Brusenbauchová

MŠ M. Horákové
ČARODĚJNICKÝ BÁL v MŠ M. Horákové zpestřila
písničkami a soutěžemi Inka Rybářová z Prahy se
svým kolegou Rybičkou.
Podívat se přišli i naši kamarádi z Kojeneckého
ústavu ve Svitavách.
M. Doubravová

