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Malé ohlédnutí za jarními Kavárnami v Penzionu
V březnu mezi nás do Kavárny zavítaly 4 studentky oboru číšnice ze Střední školy obchodu, řemesel 
a služeb se svojí paní učitelkou. Přinesly vynikající pomazánky a ukázaly nám, jak je možné a čím 
nazdobit jednohubky. Potom nám profesionálně naservírovaly kávu a výbornou buchtu. Posilněny 
jsme se pustily pod jejich odborným vedením do skládání ubrousků na sváteční stůl. Úspěchy byly 
střídavé, ale prožily jsme velmi příjemné odpoledne. Děkujeme paní ředitelce za umožnění této 
akce, paní učitelce Jarmile Zuzíkové a všem 4 studentkám za čas a energii, kterou mezi nás přinesly.

Děvčata z Kavárny v Penzionu

V dubnové Kavárně nás navštívila knihařka Eva Tobišková, která pro každého připravila perfekt-
ní „polotovar“ k výrobě knižní vazby. Bylo až neuvěřitelné, jak si pod jejím vedením každý účast-
ník dokázal vyrobit téměř profesionální lepené desky na sešit, včetně plátěného hřbetu, záložky  
a výzdoby vrchních desek. Výborný moučník pro všechny upekla jedna hodná paní z Penzionu,  
která si nepřeje být jmenována, tímto jí za všechny děkujeme. 
Květnová Kavárna byla ve znamení tance a orientálních rytmů. Taneční skupina Amarylis pod  
vedením paní Aleny Němcové vlila energii a radost do žil všem, kteří vystoupení sledovali.  
A nešlo jen o pouhé sledování – speciální sestavu, vhodnou na procvičení celého těla, nás tanečnice 
také naučily. Děkujeme všem, kteří se dobrovolně ve svém volném čase věnují programu i obsluze  
v Kavárně a přinášejí tak seniorům v Penzionu spoustu nových zážitků a radosti.

Miroslava Krajčírová

Dvanáctý ročník multižánrového kulturního festivalu pro celou rodinu! V přírodním areálu 
pod Tyršovou rozhlednou v Žamberku letos uvidíte 18 kapel a divadelních souborů z České  
a Slovenské republiky. Přijďte prožít dva pohodové dny plné muziky, divadel, pohádek,  
filmů a her – to vše za vstupné dobrovolné!
Letošní ročník oblíbeného kulturního festivalu Orlická brána opět představí celou řadu zajímavých 
lákadel. Návštěvníci se mohou těšit na pravděpodobně nejslavnější zástupce reggae scény v česku, 
kapelu Švihadlo, dorazí také legendární Oceán, nebo vítězka Superstar (a v současnosti úspěšná 
rockerka) Sabina Křováková.
A divadelní prkna? Divákům se vůbec poprvé představí pardubické autorské Divadlo Tří se svými 
černohumornými absurdními jednoaktovkami i celovečerní hrou Queensland, loutkové divadlo 
Kozlík, které okouzlí malé i velké diváky nádhernými, ručně vyřezávanými dřevěnými loutkami, 
nebo třeba kočovné pružinové divadélko Romaneto. Nezbývá než dodat, že vstupné na celý festival 
je dobrovolné a že kompletní program naleznete již v tuto chvíli na webu www.orlickabrana.cz. 
Těšíme se na vás pod rozhlednou!
z    Za MKP FIDIKO Filip Jedlička

Královnou večera v Divišově divadle 
se stala paní učitelka!

Akce „dolní školy“ (ZŠ 28. října) nazvaná Naše 
škola má talent ukázala talentů hned několik. 
Poslední květnový den se Divišovo divadlo celý 
den hemžilo dětmi. Žáci školy si pod vedením 
paní učitelky Marešové připravili a předvedli 
dopoledne spolužákům a večer rodičům vše, na 
co mají talent a hlavně co je baví. Hry na různé 
nástroje, taneční vystoupení (pozor, ve vlastní 
choreografii), gymnastické cvičení, překvape-
ním byl tanec pana ředitele Jaromíra… K vidění 
a slyšení toho bylo opravdu hodně a vše to ze 
zákulisí jistila a organizovala paní Marešová. 
Stejně jako na zkouškách trpělivě, v klidu, bez 
nervozity a vždy s připravenou pochvalou pro 
své svěřence. Potlesk publika patřil nejen dě-
tem, ale velkou měrou právě jí. Paní učitelce 
také patřilo závěrečné poděkování dětí, předá-
vání květin a dárků pro „super“ učitelku.  

A nebylo to poděkování jen tak z povinnosti,  
ale od srdce, to se pozná. Děkujeme všem  
za skvělý večer a doufáme, že se v novém škol-
ním roce žáci s vervou vrhnou do příprav školní 
akademie, rodiče a kamarádi už se těší na večer 
plný zážitků.
z  Za MKP FIDIKO Alena Urbánková


