
2/2019



2






















 

"
" 



















Obr. Č. 2 

Šnorchl a sandály 

Obr. Č. 8 

Bodové 
písmo 
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Obr. Č. 8 

Lupa 
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Obr. Č. 7 

pejsek 

Obr. Č. 9 

bazén 
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Obr. Č. 3 

kostel 
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Obr. Č. 4 

zvířata 
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Obr. Č. 5 

popcorn 

Obr. Č. 6 

majka 
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Obr. Č. 10 

noty 
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Obr. Č. 11 

Kostel sv. 
Hedviky 

Obr. Č. 12 

teniska 
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Obr. Č. 12 

srdce 
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Během odpoledne bude pro děti připravena řada 
atrakcí – středověký tábor, velký skákací hrad, 

malování na obličej, cukrová vata, jízda na oslíkovi, 
jízda koňským povozem, …

Pro všechny bude k dispozici bohaté občerstvení.
Vstupné na večerní část programu 50,- Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka na 

CyrilomeTodějsKou oslaVu
 Charita opava, dům pro zrakově postižené,  
 spolu s obcí Vlaštovičky  

 Vás v pátek 5. července srdečně zvou  
 do Vlaštoviček na Cyrilometodějskou oslavu

Program:
1400 mše svatá v kapli domu
1500 - 1700   Komentovaná prohlídka domu  

sv. Cyrila a metoděje a chráněných dílen

další program bude probíhat  v blízkém sportovním 
areálu ve Vlaštovičkách:

15.00   Hudební vystoupení paní ivety dunkové z domu sv. 
Cyrila a metoděje

15.30   Vystoupení tanečního kroužku oK dance
            Vystoupení skupiny historického šermu deus VulT
16.00   odpolední vystoupení dechové hudby Kobeřanka
17.00   ukázka požárního útoku mladých hasičů sdH 

Vlaštovičky
17.20 - 18.30  Večerní vystoupení dechové hudby Kobeřanka
20.00   Kapela ŠPeKBaNd, Kapela la Nanita


