PPRRO
OCCYYO
ON
N,,oo..ss.. vv LLeettoonniiccíícchh zzvvee kk úúččaassttii nnaa

SOUSEDSKÉ BESEDĚ,
ppřřii kktteerréé cchhcceem
mee ssppoolleeččnněě ssee ssoouusseeddyy pprroožžíítt ppookklliiddnnéé vváánnooččnníí
ssppoolleeččeennssttvvíí ppřřii bbeesseeddoovváánníí nnaadd rrůůzznnýým
mii ttéém
maattyy,, ppřřii hhrraanníí aa zzppíívváánníí
vváánnooččnníícchh kkoolleedd,, ppřřii vvyypprráávvěěnníí ccoo nnáám
m ooddcchháázzeejjííccíí rrookk ddaall aa vvzzaall,, ccoo
ssii ppřřeejjeem
mee pprroo N
Noovvýý rrookk,, …
…
PPřřii oobbnnoovveennéé ttrraaddiiccii ssoouusseeddsskkééhhoo bbeesseeddoovváánníí jjiissttěě nneebbuuddee cchhyybběětt nněěccoo ddoobbrrééhhoo kk ssnněěddkkuu aa
ppiittíí,, nneebbooťť jjeessttlliižžee kkaažžddýý ppřřiinneessee oocchhuuttnnaatt vvzzoorreekk zzee ssvvééhhoo vváánnooččnnííhhoo ccuukkrroovvíí,, kk ttoom
muu kkddyyžž
ppřřiiddáám
mee ttoo,, ccoo ppřřii bbeesseeddoovváánníí uukkuucchhttíím
mee vv rráám
mccii ttřřííggeenneerraaččnnííhhoo ppeeččeenníí nnaa ppeeccii,, ččii
rroozzlleejjeem
mee ddoo sskklleenniicc ttoo,, ccoo zzbbyylloo nnaa kkoonneecc rrookkuu vvee sskkllííppkkuu,, ppaakk bbuuddee hhoojjnnoosstt vvššeehhoo aa pprroo
vvššeecchhnnyy..
AA kkddyyžž nneeddoonneessee jjeeddeenn,, pprroottoožžee ddnneess nneem
máá ččii nneem
můůžžee,, ddoonneessee aa ppoom
můůžžee ddrruuhhýý.. VVžžddyyťť oodd
ttoohhoo jjssm
mee ppřřeeccii ssoouusseeddéé..
JJssm
mee ddnneess aa pprroo bbuuddoouuccnnoosstt sscchhooppnnii aa ppřřiipprraavveennii bbýýtt ssii nnaavvzzáájjeem
m ttaakkoovvýým
mii „„ddoobbrrýým
mii““
ssoouusseeddyy?? O
O ttoom
m bbyycchhoom
m ssee m
moohhllii aa m
měěllii bbaavviitt aassii ppřřeeddeevvššíím
m..
PŘIJMĚTE TEDY PROSÍM POZVÁNÍ VŠICHNI, KTEŘÍ SE CHCETE ZAPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM SOUSEDSKÉ
BESEDY DO PODPORY VENKOVSKÉ POSPOLITOSTI, KTERÁ BY MĚLA BÝT ZÁKLADEM ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI.
ZVLÁŠTĚ PŘIJMĚTE POZVÁNI VY, KTEŘÍ JSTE V NAŠÍ OBCI NOVĚ PŘISTĚHOVANÍ A MÁTE ZÁJEM POZNAT
SVÉ NOVÉ SOUSEDY TŘEBAS I TOUTO FORMOU.

KDY :

Pátek 30.12.2011 od 13 hod. do pozdního večera

KDE :

Klubovna v areálu PROCYON Letonice

Předpokládaný program – první čtvrthodinu každé nové hodiny bychom si mohli s nově
příchozími zazpívat a zahrát (kdo má nástroj a chce se zapojit, bude vítán) a pak pokračovat v
besedování na různá témata – např., jaké to bejvávalo kdysi, aneb co nám, našim dětem či našim
babičkám a dědům chybí nejvíce? Pomůže nový plán rozvoje obce odpovědět i např. na otázku
co s mládeží a se psy ve vsi, či jak to kdo řeší jinde, .. ?? …. a babi, co je to, jak se dělá a jak
chutná beleš ?? Usmažíš, upečeš nebo uvaříš nám ho?
Takže ještě pro Ty, kdo se budou chtít zapojit se do práce v klubovní kuchyni v rámci
Třígeneračního kuchtění a podělit o své kulinářské či cukrářské umění, ať se nahlásí předem pro
domluvu
v rámci
organizačního
zajištění
u
Daniely
Pospíšilové,
Nová
449,
daniela.robin@seznam.cz.
www.procyonletonice.cz

