
Rodinné  centrum  ROZÁRKA
centrum

komunitní centrum pro rodiny s dítětem se znevýhodněním
„INTEGRACE  ZDRAVÝCH  I  HANDICAPOVANÝCH  OSOB  DO  SPOLEČNOSTI“

Zveme jednotlivce i skupiny, děti, mládež, studenty, dospělé i seniory, 
rodiče, školy, spolky, širokou veřejnost na osvětovou akci 

"ROZÁRČIN  STROM"
úklid zážitkové zahrady na Pražském předměstí České Budějovice 3 po stavbě zahradního altánu

výsadba stromu pro Adélku Jiranovou naší kamarádku, která se narodila s DMO 

v rámci celorepublikového projektu 72 hodin !
pátek   9. října 2015 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí

  PROGRAM: 
 komentovaná prohlídka zookoutku
 včely a čmeláci v přírodě - edukační beseda, ukázka čmelínu a včelínu
 výsadba stromu pro Adélku Jiranovou na zahradě rodiny Vlaďky a Zdeňka Zemanových z ČB. 

Rodina Zemanova již v minulosti podpořila bezplatným pronájmem své zahrady charitativní akci , jejíž 
výtěžek byl věnován Adélce. 
Rodina Zemanova se zapojila do sběru ví
tato rodina předala největší objem víček.
Tentokrát se rodina Zemanova zapojila do společného projektu "ROZÁRČIN STROM PRO ADÉLKU" spolu 
s RC ROZÁRKA, POHODÁŘI VSKH
výsadbu tohoto stromu, ale i pomoc při jeho výsadbě a následné péči.
Děkujeme rodině Vlaďky a Zdeňka Zemanových za nezištnou podporu.

Patronem projektu nově vysazeného stromku pro Adélku je Místní akční sku
zastoupená ředitelem Václavem Fučíkem a Ing. Annou Hotárkovou.

 
  Kontakt na organizátora: 
  Rodinné centru ROZÁRKA  e-mail: rozarka.rc@seznam.cz
  GSM: +420 724 410 286 
  www.rozarka.eu 

 
 
Partneři: 

 Rodinné  centrum  ROZÁRKA
 centrum pro volný čas 

komunitní centrum pro rodiny s dítětem se znevýhodněním
„INTEGRACE  ZDRAVÝCH  I  HANDICAPOVANÝCH  OSOB  DO  SPOLEČNOSTI“

 Zveme jednotlivce i skupiny, děti, mládež, studenty, dospělé i seniory, 
rodiče, školy, spolky, širokou veřejnost na osvětovou akci 

"ROZÁRČIN  STROM" 
úklid zážitkové zahrady na Pražském předměstí České Budějovice 3 po stavbě zahradního altánu

u pro Adélku Jiranovou naší kamarádku, která se narodila s DMO 
 v rámci celorepublikového projektu 72 hodin !
 9. října 2015   10:00 - 12:00 h.
 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí
Pražská - Strakonická

Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E mapa na www.rozarka.eu 
komentovaná prohlídka zookoutku 

edukační beseda, ukázka čmelínu a včelínu 
výsadba stromu pro Adélku Jiranovou na zahradě rodiny Vlaďky a Zdeňka Zemanových z ČB. 
Rodina Zemanova již v minulosti podpořila bezplatným pronájmem své zahrady charitativní akci , jejíž 
Rodina Zemanova se zapojila do sběru víček na speciální rehabilitaci pro Adélku. Při poslední sběrové akci 
tato rodina předala největší objem víček. 
Tentokrát se rodina Zemanova zapojila do společného projektu "ROZÁRČIN STROM PRO ADÉLKU" spolu 

, POHODÁŘI VSKH a dalšími partnery. Zemanovi nabídli nejen prostor na své zahradě pro 
výsadbu tohoto stromu, ale i pomoc při jeho výsadbě a následné péči. 
Děkujeme rodině Vlaďky a Zdeňka Zemanových za nezištnou podporu. 

tronem projektu nově vysazeného stromku pro Adélku je Místní akční skupina Hlubocko 
Václavem Fučíkem a Ing. Annou Hotárkovou. 

 
Rodinné centru ROZÁRKA mail: rozarka.rc@seznam.cz 

Rodinné  centrum  ROZÁRKA 
komunitní centrum pro rodiny s dítětem se znevýhodněním 

„INTEGRACE  ZDRAVÝCH  I  HANDICAPOVANÝCH  OSOB  DO  SPOLEČNOSTI“ 

Zveme jednotlivce i skupiny, děti, mládež, studenty, dospělé i seniory, 
rodiče, školy, spolky, širokou veřejnost na osvětovou akci  

úklid zážitkové zahrady na Pražském předměstí České Budějovice 3 po stavbě zahradního altánu 
u pro Adélku Jiranovou naší kamarádku, která se narodila s DMO - spastická diaréza 

v rámci celorepublikového projektu 72 hodin ! 
12:00 h. 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí 
Strakonická sjezd z Nádražní ul. 

mapa na www.rozarka.eu 

výsadba stromu pro Adélku Jiranovou na zahradě rodiny Vlaďky a Zdeňka Zemanových z ČB.  
Rodina Zemanova již v minulosti podpořila bezplatným pronájmem své zahrady charitativní akci , jejíž 

ček na speciální rehabilitaci pro Adélku. Při poslední sběrové akci 
Tentokrát se rodina Zemanova zapojila do společného projektu "ROZÁRČIN STROM PRO ADÉLKU" spolu 

nejen prostor na své zahradě pro 

pina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 


