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VÍTÁME NOVOU POSILU!
Od nového roku u nás vítáme Bc. Michaelu Formánkovou. Přišla k nám rovnou ze školy, vystudovala
husitskou teologickou fakultu v Praze (obor Sociální a charitativní práce).
V práci s mládeží však není žádný zelenáč, má za sebou mnoho let zkušeností od Skautů.
Dle svých slov se těší na práci, která má smysl a kde může navázat na své předchozí zkušenosti v práci
s mladými lidmi.
Přejeme Míše hodně štěstí a elánu :)
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VYJÍŽDÍME DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ
I za současné situace pokračujeme v naší činnosti a hledáme nové možnosti a cesty, jak navazovat kontakty
s mladými lidmi z dětských domovů. Tak vznikla myšlenka výjezdních dnů pro dětské domovy – akce, kdy
se tým pracovníků rozjede do zařízení s programem, jehož cílem je zpříjemnit místním mladým lidem
čas v náročné kovidové době. A tak jsme se tento týden rozdělili na dvě party a navštívili DD Čermná
a VÚ Janštejn. Společně s mladými účastníky z těchto zařízení jsme si užili příjemný čas naplněný hrami
i představením toho, co děláme a v čem jsme schopni pomáhat. Za nás to bylo fajn vystoupení z kovidového
stereotypu a budeme se těšit, že se s mladými lidmi z Čermné i Janštejna snad opět brzy uvidíme.
Michaela Formánková

2

ŽENY PRO ŽENY

17. 4. 2021

S vděčností se ohlížíme za dalším milým, ryze ženským setkáním. Po úvodním sdílení našich aktuálních
situací a chutném obědě jsme se pustily do „práce“. Tentokrát jsme pro společné přemýšlení nabídly
téma potřeb. Východiskem pro naše úvahy se stalo představení pyramidy potřeb od známého psychologa
A. Maslowa. Vytvořil se velmi důvěrný prostor pro povídání. Aby nezůstalo pouze u slov, měly jsme
v průběhu setkání také možnost lehce tvořit, každá jsme si na začátku a na konci setkání vytvořila
tzv. pocitovou mandalu.
Milé ženy, děkujeme za otevřenost, se kterou jste přistoupily k celému setkání.
Anežka Jeníková
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VÍKEND V BOSKU S DD DOLNÍ ČERMNÁ

23.–25. 4. 2021

Stále pokračujeme v práci s mladými i přes nesnáze doby! V posledních dnech jsme se zaměřili na mladé
lidi z DD Dolní Čermná, pro které jsme po domluvě se zařízením připravili program tak, abychom dodrželi
platná epidemiologická opatření. Užili jsme si spoustu legrace, zahráli jsme si hry, vzájemně se lépe
poznali, podpořili jsme vlastní kreativitu a dokonce jsme stihli i výlet do přírody spojený s opékáním buřtů.
Doufáme, že se situace bude nadále zklidňovat a my tak budeme mít více možností, jak se s mladými lidmi
z dětských domovů opět více potkávat a nabízet jim nové zážitky, zpestření volného času a především
podporující lidský kontakt.
Veronika Semeráková
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA

24. 4. 2021

Dne 24. 4.2021 proběhla v České republice Jarní sbírka potravin, do které jsme se také zapojili. Naše
stanoviště bylo v Lidlu na Dubině v Pardubicích. Díky Vaší štědrosti jsme zde vybrali necelých 306 Kg
potravin a drogerie, které pomohou mladým lidem v obtížných životních situacích. Za celý tým CDB Vám
děkujeme za vstřícnost!!
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NÁVŠTĚVA DDŠ CHRUDIM

5. 5. 2021

I nadále vyjíždíme mezi mladé v rámci programu Výjezdních Dnů pro dětské domovy. Nyní naše cesta vedla
do DDŠ Chrudim.
Strávili jsme zde krásné odpoledne plné her a soutěží, nechybělo ani představení toho, co děláme a v čem
jsme schopni pomáhat mladým lidem.
Za tuto příležitost jsme velice vděční a již nyní se těšíme další podobné zážitky.
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VĚTRU, KROUPÁM NAVZDORY!

15. 5. 2021

Pokračujeme v našich aktivitách pro mladé lidi z dětských domovů (a jsme za to moc rádi). V sobotu 15. 5.
jsme vyrazili s partou odvážlivců z DD Dolní Čermná na přechod Žďárských vrchů. Putovali jsme z Čachnova
až do Hlinska, cestou jsme vystoupili i na nejvyšší vrchol Devět skal. Slunce střídal déšť, déšť střídaly kroupy
a bouřka, tíhu batohu a mokré boty jsme kompenzovali výborným občerstvením u okénka restaurace
v Křižánkách. Cesta nebyla krátká ani pohodlná, ale když je dobrá parta, vůle a odhodlání to zvládnut, tak
jsme to dali!
Díky všem odvážným, statečným a odhodlaným poutníkům z Dolní Čermné, jste borci!
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VÍKEND V BOSKU S DD DOLNÍ LÁNOV

28.–30. 5. 2021

Práce s mladými lidmi je mnohdy běh na dlouhou trať. Také v době Covidu potřebují naši podporu a pomoc.
Rozhodli jsme proto pozvat Dětský domov Dolní Lánov, aby s námi mladí strávili nějaký čas a mohli poznat
naši organizaci. Zpočátku panovala mezi námi všemi lehká nervozita, stydlivost, ale i zvědavost. Protože nás
mladí neznali a my neznali je, bylo potřeba se představit a seznámit se. Tomu jsme se vlastně věnovali po
celou dobu našeho setkání. Stydlivost a nervozita z nás všech postupně opadla a do všech aktivit jsme se
společně pustili s nadšením. I přes ne úplně příznivé počasí jsme vyrazili na výlet a opekli si buřty. Cestou
zpět jsme zmokli, ale to nám vůbec nevadilo, protože dle slov našich mladých „nejsme přeci z cukru“.
Všichni jsme si společný čas velmi užili a po celou dobu panovala skvělá, vřelá a veselá nálada.
Jitka Uchytilová
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VÍKEND V BOSKU ANEB HONBA ZA POKLADEM

4.–6. 6. 2021

Ještě než se naši mladí rozutečou na dovolenky, tábory, nebo brigády, rozhodli jsme se připravit ještě jeden
výlet pro mladé z dětských domovů. S partou z DD Čermná se již docela dobře známe. Odvážná skupinka
se účastní našich akcí v posledních týdnech s odhodláním a dobrou náladou. Tentokrát jsme se společně
vydali na honbu za pokladem! Překonali jsme spolu louky, lesy, kopce i kaluže. Zvládli jsme společně bouři,
která nás na naší pouti přepadla. Splnili jsme nelehké úkoly. Nic nás však nezastavilo a k pokladu jsme se
dostali!
Oceňujeme nasazení a kreativitu mladých a děkujeme za spoluvytvoření příjemné a přátelské atmosféry.
Veronika Semeráková
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JSEM MÁMA. A CO S TÍM?

12. 6. 2021

Tuto otázku si klade v určitém životním okamžiku asi mnoho žen… Hledat odpověď je důležité, protože
„máma“ je jednou z klíčových osob v životě člověka. A když není, něco to s sebou nese do dalšího života.
Rozhodli jsme se tedy naši nabídku setkávání pro ženy ještě rozšířit a více specifikovat, a tak vznikl nápad
akce pro mladé maminky.
V sobotu 12. 6. jsme se sešly poprvé. A přestože pocovidové rozvolnění a hezké počasí nepřispělo k velké
účasti, setkání se vydařilo. Povídaly jsme si na téma, co nás kotví, respektive zaručuje bezpečí. Na tom, že
je to OSOBA, PROSTOR A ČAS jsme se shodly. Nechybělo ani tvoření a osobní sdílení.
Těšíme se, že příště se nás sejde více a budeme se moci maminkovsky inspirovat.
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BRIGÁDA „V BOSKU“

18.–20. 6. 2021

V pátek večer jsme v Bosku přivítali skupinu nadšenců, někteří přijeli již podruhé. V sobotu jsme si na
Míčově užili rovníkového vedra, při kterém jsme sekali a odváželi trávu, aby tam o prázdninách mohly
skotačit táborové děti. Bylo to náročné: slunce, dusno, prach, seč a pot. Naštěstí jsme se odpoledne svlažili
koupelí na Seči a zmrzlinou. Klobouk dolů smekám před Danem, který ještě se zapadajícím sluncem vysával
naše CDB limuzíny. Díky patří také Lucce, Deny, Erikovi a stážistce Kláře, která statečně zvládala radosti
i strasti akce – včetně závěrečného úklidu..
Vašek Čunek
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SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ A DOBRODINCŮ

24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24. 6. jsme na zahradě CDB osobně přivítali naše milé spolupracovníky a dobrovolníky.
Po dlouhých měsících lock downu jsme měli možnost se zase osobně setkat a popovídat. A nebylo to jen
o povídání a děkování, ale také o grilování a dalších dobrotách. Děti se vyřádily na skákacím hradu a počasí
velkoryse vydrželo až do večera, za což jsme byli vděční. Atmosféra byla moc příjemná a radost z osobního
kontaktu byla veliká.
Ještě jednou Vám moc děkujeme za Vaši podporu a pomoc. Vážíme si toho, že jste připraveni tu pro nás být
i přes různé těžkosti doby. Těšíme se na další spolupráci s Vámi!
Veronika Semeráková
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

27. 6. 2021

Sešli jsme se poprvé od září 2020, protože covid 19 zrušil mnohá setkání… Moc jsme se na Vás s Martinou
těšily! Rýsoval se slunný den a tak jsme setkání udělaly trochu netradičně venku, na hřišti. Grilovali jsme,
pili ledovou kávu a povídali o tom, čím kdo nyní žije. Všichni jste se snažili jeden druhého povzbudit
a podíleli jste se na hezké atmosféře setkání.
Děkujeme, že jste za námi přijeli, věnovali nám svůj čas, dali nám svou důvěru v rozhovorech... Těšíme se
na Vás znovu v říjnu 2021!
Iva Němcová
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VÝJEZDNÍ DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

29. 6. 2021

Předposlední školní den jsme věnovali výjezdním Dnům pro dětské domovy, které zároveň byly i poslední
v tomto školním roce. Zavítali jsme mezi naše mladé, pro které jsme připravili dopoledne plné her a soutěží,
věnovali jsme se také tématu využití volného času. Z atmosféry bylo znatelné těšení se na letní prázdniny
i přesto se většina zapojila a dopoledne jsme si užili. Budeme se těšit na další školní rok, kdy budeme
pokračovat s výjezdními Dny pro dětské domovy.
Všem přeje krásné a klidné prožití letních prázdniny!
Martina Klapalová
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ŽENY SOBĚ

20.–24. 7. 2021

K tradičním prázdninovým akcím jsme se letos rozhodli přidat horkou novinku – letní pobyt pro mladé dívky
a ženy, který jsme trefně pojmenovali Ženy sobě. Sešlo se nám šest akčních slečen a společně jsme strávily
čtyři nezapomenutelné dny v malebném prostředí Železných hor. Po úvodním oťukávání se holky rychle
otrkaly a vytvořily přátelskou skupinu, v níž byl prostor pro povídání a přemýšlení o tématech, jako jsou
vztahy, přátelství, vnímání sebe sama či plány a sny do budoucna. Uzdu fantazie jsme nechaly vlát daleko
za sebou a kreativně se vyřádily při vzájemném zkrášlování a zdobení, energii jsme vybily na parketu naší
soukromé diskotéky s písničkami na přání. Daly jsme si řádně do těla na výletě po okolí Sečské přehrady,
kde nám počasí předchozích dní místy připravilo překážkovou dráhu. Pobyt jsme zakončily táborákem
a rozloučily se při svitu svíčky u závěrečného rituálu. Dojmy a zážitky jsou silné stejně jako osobnosti, které
se nám sešly, a všechny jsme se shodly na tom, že tahle akce rozhodně stála za to!
Míša Formánková
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CYKLOPUŤÁK „Z PARDUBIC DO JIZEREK“

3.–6. 8. 2021

S nadšením jezdců Tour de France, ale s větší bagáží, vyrazili 4 borci směrem k Jizerkám. Noc pod širákem
a druhého dne dojezd do Jablonce n/Nisou, kde jsme našli útočiště na faře. Třetí den ve znamení hor, deště
a bohatého houbařského úlovku. Věřili byste, že se dají sbírat i z kola? Poslední den transport zpět do
Pardubic, vlakem i v sedle. Některá převýšení dala zabrat, ale nevzdali jsme to. Tome, Dominiku, Romane
– díky!
Vašek Čunek
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SJÍŽDĚNÍ ORLICE

5. 9. 2021

Ahooooj!
Tenhle hlasitý vodácký pozdrav jste mohli zaslechnout první zářijovou neděli na Orlici, jelikož náš „CDB
tým“ vyrazil na vodu. Byli v něm ostřílení vodáci i úplní začátečníci.
Přes malé nedokonalosti byla akce úspěšná. Počasí bylo příjemné, atmosféra přátelská, voda ledová, ale
osvěžující – což si jedna z posádek vyzkoušela na vlastní kůži. Nechyběl oheň a špekáčky ani nedělní mše
svatá.
Jitka Uchytilová a Martina Klapalová
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KURZ PRVNÍ POMOCI

6. 9. 2021

Nikdy nevíme, kdy se nám bude hodit… Vědět, jak si poradit s popáleninou, s řeznou ránou, s vyvrtnutým
kotníkem. Umět poskytnout nezbytnou pomoc pro obnovení či zachování životních funkcí do příjezdu
záchranné služby…
Máme za sebou kurz plný praktických informací a možnosti vyzkoušet si zachraňující úkony. To se nám
může kdykoliv hodit při práci s našimi mladými. Děkujeme za tuto příležitost společnosti Coca-Cola
a spolupracující Nadaci Terezy Maxové dětem.
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ŽENY PRO ŽENY

19. 9. 2021

Na našem tradičním ženském setkání jsme tentokrát otevřely téma sociálních rolí, které zastáváme v našich
životech. Některé nám jsou dané, některé si vybíráme. V některých fungujeme bez problému a naplňují
nás, v jiných se potýkáme s nepochopením a nereálnými očekáváními okolí. Tyto a mnohé další myšlenky
jsme měly možnost probádat v našem vzájemném povídání a posléze každá sama v kolážovém tvoření.
V průběhu setkání nechybělo ani zastavení u momentálních pocitů a emocí a neformální osobní rozhovory.
Těšíme se na příště.

Anežka Jeníková
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

20

1. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU SK. 2

24.–26. 9. 2021

Loňský rok byl pro nás všechny velmi náročný, zažili jsme spoustu těžkých chvil, a proto máme o to větší
radost, že můžeme opět rozběhnout Kurzy přípravy na život. Máme za sebou první víkend těchto kurzů
a již teď se těšíme na další!
Hlavním cílem tohoto víkendu bylo, abychom se mezi sebou všichni seznámili, proto páteční večer
patřil právě seznamování. Hned po příjezdu jsme se navzájem představili, řekli o sobě pár vět. Po večeři
následovalo BOZP a další důležité informace pro tento i nastávající víkendy, abychom si je všichni užili a vše
proběhlo v pořádku.
Sobota se nesla v duchu pohody, lehké nervozity i zvědavosti. Společně jsme si řekli, co od víkendů
očekáváme, jaké aktivity bychom chtěli dělat a co bychom chtěli probírat. Odpoledne jsme se vydali na
výlet, kde jsme hráli různé hry a procvičovali paměť, abychom si zapamatovali naše jména. Opekli jsme si
buřty a večer nás čekalo vyrábění památných krabiček a příběh na dobrou noc.
Neděle byla trochu unavená, ale všichni jsme se snažili, abychom víkend mile zakončili. Čekalo nás
zhodnocení víkendu a také naše křeslo, ve kterém jsme se měli rozhodnout, zda v kurzech budeme
pokračovat. Víkend byl velmi příjemný a energický.
Veronika Vašinová
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1. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU SK. 1

1.–3. 10. 2021

Máme radost, že i naše skupina už zahájila setkávání na společných víkendových kurzech. Po pátečním
dobrodružném cestování účastníků k nám do Pardubic jsme se zpožděním vstoupili do fáze seznamování.
To v sobě zahrnovalo vzájemné poznávání mezi účastníky, představení programu a pro některé účastníky
také seznámení s novým prostředím. V sobotu jsme pak pokračovali v nastavování pravidel skupiny,
společně jsme zkoumali, co by se mělo na kurzech v průběhu roku objevit, v čem by se chtěli účastníci
zorientovat. Po dopoledním přemýšlení se bylo třeba provětrat, a tak jsme vyrazili na nedalekou louku
u Nemošic. Ve skupinkách jsme se pobavili u stavění soch a pouštění draků. Po příchodu zpátky jsme se
věnovali kreativní činnosti v podobě tvoření obálek na společné tablo. Večer patřil cestování s cestovními
kancelářemi jakožto ohlédnutí za prázdninami.
Neděle se nesla v duchu připomenutí poslání a nabídky naší organizace a následně rozhodování pro účast
v kurzech. Těšíme se na další víkendy s partou mladých lidí, kteří zase přijedou a chtějí strávit společný čas!
.
Anežka Jeníková
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

16.–17. 10. 2021

Sešli jsme se v hojném počtu a počasí nám přálo. Hodně jsme vzpomínali, na dobu, kdy účastníci jezdili
na Kurzy přípravy na život, na Moniku Peterkovou, která pro nás byla hodně důležitá. Sdíleli jsme naše
současné radosti i strasti.
Vyšli jsme si na výstavu o lidském těle, abychom se povznesli a zažili něco neobvyklého. A podařilo se!
Výstava byla podnětná a dospělí i děti se dobře bavili. Martina nakonec účastníkům představila výjimečnou
šanci pro dlužníky, tzv. „Milostivé léto“. Domluvili jsme i konkrétní možnosti pomoci pro ty, kteří by ji chtěli
využít.
Děkujeme, že jste za námi přijeli, věnovali nám svůj čas, dali nám svou důvěru v rozhovorech... Těšíme se
na Vás znovu 26. února 2022!
Iva Němcová
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

23. 10. 2021

Řemeslo je cool!
Přátelé, dédédéčka opět po dvou letech! Víc jak 40 mladých se na chvíli mohlo stát elektrikáři, cukráři,
švadlenami nebo řidiči kamionů. A tak jsme vrtali zásuvky, vyráběli košíčky, skládali vzor šatů či nakláněli
kabinu a se zatajeným dechem sledovali, jestli na nás spadne :). Prostě něco umět stojí za to.
A co Labyrint? Po dlouhé době jsme hru vzkřísili (věřte, že to ani pro nás nebylo jednoduché). Vítězný
šek si odvezlo Vysoké Mýto – a nebylo to poprvé, že? Na závěr opět zazářilo osvědčené rapové uskupení
Unbeatable Label.
Děkujeme zařízením z Janštejna, Chrudimi, Velkého Meziříčí, Vysokého Mýta, Olešnice, Dolního Lánova
a Potštejna za účast a těšíme se příště.
Václav Čunek
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2. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU SK. 2

12.–14. 11. 2021

Zdravíme vás z kurzu! Za tým musím říct, že je nám spolu čím dál lépe. Spolu se nám snadno přepíná do
„odpočinkového a hravého i poznávacího modu“ a na víkend se nám povede opustit starosti všedních dnů.
Páteční sdílení a vzpomínání nám šlo dobře, někteří jsme byli překvapení, co všechno se za těch 6 týdnů
odehrálo.
V sobotu dopoledne jsme se pověnovali dohodám a pracovním smlouvám (ať mladí vědí, na co si přesně
dát pozor). Výsadek v terénu odpoledne nám všem udělal dobře. Statečně jsme se vyfoukali a večerní
rivalita při odkrývání obrázků nás pěkně rozparádila. Mnozí jsme si při tvořivé aktivitě uvědomili, kolik
lidských andělů máme ve svém životě a jak jsme jim za to vděční. Adventního kurzu se už nemůžeme
dočkat, asi přijdou čerti...
.
Gabriela Macková
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA

20. 11. 2021

V sobotu jsme se zúčastnili Sbírky potravin. Po celé republice se vybralo nádherných 410 tun a na našem
místě, v Kauflandu na S. K. Neumanna v Pardubicích, jsme vybrali od dárců 941 kilo potravin a drogerie. Jde
o velkou pomoc lidem v nouzi.
Moc děkujeme všem, kteří se zapojili, a to jak svým darem, tak přiložením ruky k dílu.
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BENEFIČNÍ KONCERT SCHOLY OD SV. VÁCLAVA

28. 11. 2021

První neděli adventní večer jsme se s přáteli a dobrodinci pardubického salesiánského díla sešli v kostele
sv. Václava a vyslechli si velmi zdařilý koncert místní scholy. Kvůli epidemiologickým opatřením jsme raději
zrušili následní posezení ve farní kavárně, ale aspoň buchta do ruky a horký džus před kostelem přišly vhod.
Koncert byl benefiční, vybrali jsme přes 4.000 Kč. Mnohokrát vám děkujeme. Výtěžek bude rozdělen mezi
nás (Centrum Don Bosco) a Středisko mládeže.
Pokud byste si chtěli poslechnout nějaké písně, které schola nahrála nejen v době karantény loňského
roku, najdete je na jejich YT kanálu.
Maruška Benáková
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BRIGÁDA „V BOSKU“

26.–28. 11. 2021

Na podzimní brigádu se s nadšením přihlásila partička z Lánova. A pozor, tentokráte jen pánové kluci. Již
začátek byl akční, neboť jsme si neplánovaně a bez vysvětlení pravidel :) zahráli Na slepou bábu. Zkrátka
jsme se po příjezdu autobusu nemohli na nádražích najít, po necelé hodině však došlo ke šťastnému
shledání. Vše další běželo, jak mělo. V sobotu kluci mákli hlavně na zahradě a vysvobodili plot od popínavé
džungle. Velké díky patří také nové dobrovolnici Majdě a stážisce Ivaně!
Vašek Čunek
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2. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU SK. 1

3.–5. 12. 2021

Sešli jsme se po dvou měsících, abychom si užili další společný kurzový čas. A myslím, že to stálo za to!
V pátek jsme se ohlédli za obdobím, kdy jsme se neviděli. Každý měl možnost sdělit, čím žil a co je nového.
Večer rychle utekl… A rázem jsme se probudili do soboty. Ústředním tématem sobotního dopoledne byla
POMOC. Seznámili jsme se s příběhem sv. Mikuláše, jehož svátek nám časově zapadl k víkendu. Následně
jsme na to navázali zamyšlením a povídáním o tom, kdo nám kdy v životě pomohl a komu a s čím může
nabídnout pomocnou ruku každý z nás. Poselství vyznělo jasně: umět požádat o pomoc je pro člověka
v životě velmi důležité… Odpoledne jsme strávili částečně venku procházkou a velmi dobrodružnou hrou
se svíčkami, částečně pak v tělocvičně vybitím přebytečné energie a vyčištěním hlavy. Podvečer patřil
tvoření společného tabla a papírových krabiček na dáreček. Večer nás překvapil a potěšil svou návštěvou
sv. Mikuláš s andělem. V neděli jsme si ještě stihli připomenout vánoční příběh, vyrobit si svíčku z včelího
vosku a vzájemně se obdarovat příslibem drobných radostí na příštím kurzu.
Víkend byl velmi intenzivní, rozjeli jsme se s přáním hezkých Vánoc a opětovného shledání v lednu!
Anežka Jeníková
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3. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU SK. 2

10.–12. 12. 2021

Začnu otázkou: „Víte, kolik překvapení můžete zažít za jeden víkend?“ My jsme jich zvládli minimálně deset
a to dost významných!
Prvním byla návštěva váženého Mikuláše. Byť je to tradice spíše pro ty malé, rozhodně si i letos k sobě
přivábil vnitřní dítě každého z nás. Druhým byl florbal. Znáte ten pocit: „ne, ne, já nejdu hrát, já bych vám
to kazil, já to neumím“? Tak na ten jsme se úplně vykašlali a šli jsme do hry! Nabila nás neuvěřitelnou
radostí a večer jsme si pak vážili endorfiny na kila. Nebo snad na litry? Třetím bylo večerní tvoření. Není
obvyklé vidět naše energické mladé, jak tvoří svým milým obyčejná papírová vánoční přání. Bylo tu tolik
soustředěnosti, spolupráce, uznalých pohledů na výtvory kamarádů i inspirace!
A těch dalších sedm? To byli naši mladí, kteří jsou pro nás takovým srdečným, nejen vánočním, dárkem.
Doufáme a moc si přejeme, aby byl další společný rok s našimi mladými klienty plný veselých překvapení,
dobré společné práce a abychom my všichni uměli zahlédnout v ostatních i malé zázraky, které třeba nejsou
patrné na první pohled.
Gábina Macková
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SILVESTR V BOSKU

30. 12. 2021 – 1. 1. 2022

Na cestu ze starého roku do nového jsme se vydali v partě osmi statečných. Přišli jsme ze tří různých
míst a první večer proto patřil seznámení. Silvestrovský den se nesl ve znamení bojových her, fotbalu,
ale i přemýšlením nad hlubokými myšlenkami a ohlédnutím za uplynulým rokem.
Střecha naší budovy nám zajistila skvělou viditelnost na všechny ohňostroje široko daleko. Cesta zpátky se
některým stala stezkou odvahy, ale společně jsme to zvládli. Všem zúčastněným díky za super akci!
A nealko přípitek s přáním krásného celého roku patří i vám!
Vašek Čunek
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