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Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,

duben byl měsícem odpočinkovým. Původně byla na sobotu 9. 
dubna plánovaná samoprodejní burza. Ta však nakonec byla 
zrušena pro velkou nemocnost prodejkyň. Další burza by měla 
proběhnout v květnu, tak snad už to vyjde. Jediná akce, která 
proběhla byl Den Země trochu jinak. Akci podpořílo  MAS 
Frýdlantsko - Beskydy, díky níž jsem mohla nakoupit barvy, 
štětce, krásné odměny a připravit povídání a úkoly k teoretické 
části. Počasí bylo ráno chladné, pak se oteplilo a příjemně hřálo 
sluníčko. Děti byly šikovné, reagovaly na dotazy, hravě si 
poradily s úkoly. V praktické části se vyřádily s barvami na 
malenovickém kontejneru na biologický odpad, kterému 
namalovaly novou “tvář”. Děkuji MAS Frýdlantsko - Beskydy za 
finanční podporu a dětem za krásnou práci.
Velikonoce nás překvapily svým aprílovým počasí, ale tak to 
přeci v dubnu bývá. Jaro je v plném proudu a rosničkové akce 
také. 



Kvetěn je měsícem nejvýraznějšího rozpuku jara, plný slunce, vůní 
a energie a stejně nabitý program vás čeká i v Rosničce. Píši 
stručný přehled akcí, níže ke každé akci najdete informace. 
- 3.5. dílnička ke Dni matek
- 7.5. turistická sobota a Výšlap na Lysou i s malými prcky v 

nosítkách
- 8.5. Den matek 
- 7. a 8.5. prodejní výstava akvarelů p. Kunce
- 21.5. Samoprodejní burza oblečení, hraček a sportovních 

potřeb
- 28.5. první část Keramického workshopu (druhá bude 11.6.)



Dílnička ke Dni matek 

Milé děti, přijďte si vytvořit milý dárek pro 
maminku k jejímu svátku.

V úterý 3.5. v čase 16:00-18:00 a           
s sebou si vemte dobrou náladu a        
25 kč.

Obrázek na plakátu je ilustrační, 
nemůžeme přeci maminkám prozradit, 
jaký dáreček jim vytvoříte :)

Těším se na děti, Blanka



Den matek

Milé malenovické maminky,

obec Malenovice a CVČ U Rosničky vás 
zve na tradiční Den matek do sálu 
Obecního domu. Připraveno bude 
pohoštění, kulturní program a dárečky.

V neděli 8.5. od 15. hodin.

těšíme se, holky z obce 



Prodejní výstava Ludvíka Kunce

O víkendu 7.- 8. května vždy v čase 14:00-18:00.

Ludvík Kunc byl, zoolog, publicista a výtvarník. Byl 
aktivním ochranářem velkých šelem v Beskydech, 
za což získal cenu Josefa Vavrouška. Také inicioval 
založení dobrovolnických Vlčích a Rysích hlídek ve 
spolupráci s hnutím DUHA. Jeho kresby jsou 
typické svým rukopisem, kdy šelmy zasazuje do 
jejich přirozeného prostředí. Je autorem popisných 
cedulí v ZOO Ostrava, malba kotěte ryse je 
symbolem Projektu Lynx, rysí hlava byla několik let 
symbolem ZOO Ostrava.
Výstava bude probíhat v přístavbě sálu Obecního 
domu a bude přístupná jak přes hlavní vchod, tak 
také přístavbou přímo z prostranství před 
přístavbou.
Těší se na vás osobně paní Kuncová



turistická sobota a Výšlap na 
Lysou s malými prcky a nosítky
7. května věnujeme turistickou sobotu akčním 
maminkám s malými dětmi (a samozřejmě všem 
zájemcům, kteří si myslí, že nejsou dostatečně zdatní). 
Půjdeme želvím tempem, budeme si povídat, kochat 
se krajinou, fotit, povzbuzovat a častěji odpočívat. 
Doporučuji nesmeky a kvalitní obuv, dostatek křupek a 
pití pro děti, bonbony zajistí “Velikonoční zajíček” (Bea 
už ale nechce mít ty uši :) ), náhradní oblečení a 
pláštěnku. Pokud nebude předpověď počasí přívětivá, 
posuneme o týden. 

Sraz i návrat bude u Rosničky a společně ještě 
koukneme na výstavu akvarelů p. Kunce.

Těším se, Blanka.



Samoprodejní burza

V sobotu 21.5. proběhne Samoprodejní burza 
oblečení, hraček a sportovních potřeb.

Upozorňuji, že burza proběhne jen při naplnění 
50% prodejních kapacit a v případě omluvy 
prodejkyň je možné, že burza bude na poslední 
chvíli zrušená. Ono pořádat burzu při 6 
prodejkyních totiž nemá smysl.

Je potřeba si rezervovat místo, více info           
v plakátu.

Snad nám to tentokrát vyjde :)

Těším se, Blanka



Keramický workshop

Přijďte si ve dvou sobotních dopolednech (28.5. a 
11.6.) vytvořit vlastní originální květináč nebo 
truhlík dle své fantazie.

Pokud nemáte zkušenosti s keramikou, nevadí! 
Povede vás zkušená lektorka Kamila Hyšplerová.

Kurz je určen pro osoby 15-99 let, cena kurzu je 
800 kč a je potřeba se přihlásit na 
https://www.urosnicky.eu/rozvrh/on-line-prihlaska/ 

Více info v plakátu.

Těší se, Kamila Hyšplerová

https://www.urosnicky.eu/rozvrh/on-line-prihlaska/


KRÁSNÉ DNY PLNÉ 
SLUNCE A LÁSKY 
PŘEJE BLANKA


