
 

                                                          PPPRRROOOCCCYYYOOONNN,,,ooo...sss...   vvv   LLLeeetttooonnniiicccíííccchhh      zzzvvveee   kkk   úúúčččaaassstttiii   nnnaaa         

                                                                                                                  SSSOOOUUUSSSEEEDDDSSSKKKÉÉÉ      BBBEEESSSEEEDDDĚĚĚ,,,      
pppřřřiii   kkkttteeerrrééé   ccchhhccceeemmmeee   ssspppooollleeečččnnněěě   ssseee      sssooouuussseeedddyyy   ppprrrooožžžíííttt   pppoookkkllliiidddnnnééé   vvvááánnnooočččnnnííí    

ssspppooollleeečččeeennnssstttvvvííí   pppřřřiii   bbbeeessseeedddooovvvááánnnííí   nnnaaaddd   rrrůůůzzznnnýýýmmmiii   tttééémmmaaatttyyy,,,   pppřřřiii   hhhrrraaannnííí   aaa   zzzpppííívvvááánnnííí   

vvvááánnnooočččnnníííccchhh   kkkooollleeeddd,,,   pppřřřiii   vvvyyyppprrrááávvvěěěnnnííí   cccooo   nnnááámmm   ooodddccchhhááázzzeeejjjííícccííí   rrroookkk   dddaaalll   aaa   vvvzzzaaalll,,,   cccooo   

sssiii   pppřřřeeejjjeeemmmeee   ppprrrooo   NNNooovvvýýý   rrroookkk,,,   ………   

PPPřřřiii   ooobbbnnnooovvveeennnééé   tttrrraaadddiiiccciii   sssooouuussseeedddssskkkéééhhhooo   bbbeeessseeedddooovvvááánnnííí   jjjiiissstttěěě   nnneeebbbuuudddeee   ccchhhyyybbběěěttt   nnněěěcccooo   dddooobbbrrréééhhhooo   kkk   sssnnněěědddkkkuuu   aaa   

pppiiitttííí,,,   nnneeebbboooťťť   jjjeeessstttllliiižžžeee   kkkaaažžždddýýý   pppřřřiiinnneeessseee   oooccchhhuuutttnnnaaattt   vvvzzzooorrreeekkk   zzzeee   sssvvvéééhhhooo   vvvááánnnooočččnnníííhhhooo   cccuuukkkrrrooovvvííí,,,   kkk   tttooommmuuu   kkkdddyyyžžž   

pppřřřiiidddááámmmeee   tttooo,,,   cccooo   pppřřřiii    bbbeeessseeedddooovvvááánnnííí   uuukkkuuuccchhhtttííímmmeee   vvv   rrrááámmmccciii   tttřřřííígggeeennneeerrraaačččnnníííhhhooo   pppeeečččeeennnííí   nnnaaa   pppeeeccciii,,,   čččiii   

rrrooozzzllleeejjjeeemmmeee   dddooo   ssskkkllleeennniiiccc   tttooo,,,   cccooo   zzzbbbyyylllooo   nnnaaa   kkkooonnneeeccc   rrroookkkuuu   vvveee   ssskkklllííípppkkkuuu,,,   pppaaakkk   bbbuuudddeee   hhhooojjjnnnooosssttt   vvvšššeeehhhooo   aaa   ppprrrooo   

vvvšššeeeccchhhnnnyyy...   

AAA   kkkdddyyyžžž   nnneeedddooonnneeessseee   jjjeeedddeeennn,,,   ppprrroootttooožžžeee   dddnnneeesss   nnneeemmmááá   čččiii   nnneeemmmůůůžžžeee,,,   dddooonnneeessseee   aaa   pppooommmůůůžžžeee   dddrrruuuhhhýýý...   VVVžžždddyyyťťť   oooddd   

tttooohhhooo   jjjsssmmmeee   pppřřřeeeccciii   sssooouuussseeedddééé...         

JJJsssmmmeee   dddnnneeesss   aaa   ppprrrooo   bbbuuudddooouuucccnnnooosssttt   sssccchhhooopppnnniii   aaa   pppřřřiiippprrraaavvveeennniii   bbbýýýttt   sssiii   nnnaaavvvzzzááájjjeeemmm   tttaaakkkooovvvýýýmmmiii   „„„dddooobbbrrrýýýmmmiii“““   

sssooouuussseeedddyyy???   OOO   tttooommm   bbbyyyccchhhooommm   ssseee   mmmooohhhllliii    aaa   mmměěěllliii    bbbaaavvviiittt   aaasssiii   pppřřřeeedddeeevvvšššííímmm...      

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 

 


