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Zámeček u Rudoltic oslavil 300 let
7. 7. - Zámecké oslavy komplikovala 
odpolední bouřka, ale pestrý pro-
gram u příležitosti 300. výročí do-
stavby lichtenštejnského zámku vy-
držel až do večera. V průběhu dne se 
na Zámecký vrch přišly podívat stov-
ky dospělých i dětí. K vidění byly jak 
ukázky řemesel, tak i loutková, šer-
mířská a hudební představení. Děti 
dováděly v obrovském nafukovacím 
hradu a mohly si vyzkoušet kdejaké 
kejklířské instrumenty. K tahákům 
odpoledne určitě patřilo představe-
ní Michaeli Dolinové s dětským po-
řadem Sněhánky.
Návštěvníci si mohli posedět také 
v přízemí Nového Zámku, kam v 
těchto vedrech láká příjemný chlá-
dek nově otevřené kavárny. Celým 
dnem provázel Jirka Hurych a kaste-
lánka Krasava Šerkopová. 
Na programu byla také oslava zisku 
světového rekordu v podobě nejdel-
šího návleku knoflíků na světě (4416 
m s 288 094 kusy knoflíků). Sobotní 
den měl však především charitativní 
rozměr. Nejprve kastelánka Krasava 
Šerkopová předala řediteli Domova 
pod Hradem Žampach  šek na 202 
227 Kč, který vynesly aukce, prodej 
pohlednic a obrázků jednoho z kli-
entů Domova a další charitativní 
aktivity paní kastelánky. Zároveň vy-
hlásila novou sbírku, při které se zís-
kávají prostředky na pomoc rodině 
malého Kubíka. Ten je po mozkové 

obrně částečně ochrnutý a rodině 
by nesmírně pomohlo, kdyby se 
podařilo za utržené peníze pořídit 
cyklokočárek, který by mamince i 
Kubíkovi usnadnil cestování na krát-
ké vzdálenosti. Sobotní dražba ply-
šových hraček vynesla základních 
2500 Kč. Podařilo se založit darovací 

konto u společnosti Avevia, kdo by 
chtěl Jakubovi Řehořovi přispět, 
může na č.ú.2000276305/2010 var.
symbol 11200004, podrobnější in-
formace jsou na www.avevia.cz pod 
názvem „Léčebné pobyty a cykloko-
čárek na míru pro Jakuba Řehoře.“
Vystoupení kapely Foot Rail už sice 
doprovázel vydatný liják, ale  diváci 
ani hudebníci to nevzdali.

Text a foto: František Teichmann

Poděkování za Voříškiádu
Letošní již 12. ročník Voříškiády se 
konal 26. 5. 2012 u Haly B. Modrého 
v Lanškrouně.
Voříškiádu zahájil krásným proslo-
vem místostarosta Lanškrouna Ing. 
Bohuslav Bernášek a tajemník Lan-
škrouna Ing. Petr Kotěra.
Soudcování se letos zhostil MVDr.
Zdeněk Hass a jeho kolega MVDr.
Miroslav  Šilar, kteří hodnotili  nejen 
celkový vzhled (standard plemen) 
zúčastněných pejsků, ale i jejich 
výživový stav a kondici. Jako každý 
rok jim nikdo z nás nezáviděl, pro-
tože pejsků bylo opět hodně.
Konečné číslo přihlášených psů bylo 
90. A jako vždy byly hojně obsazeny 
všechny tři kategorie a jejich třídy 
(dle pohlaví,věku a kohoutkové výš-
ky), ale jak bylo již zmíněno, nejvíce 
účastníků měla kategorie kříženců, 
která je na hodnocení vždy nejob-
tížnější. V každé třídě byla oceněna 
první tři místa krásným pohárem a 
hodnotnou cenou. Nejen vítězové, 
ale každý účastník Voříškiády obdr-
žel krásný a hodnotný dárek.
Tímto chceme poděkovat všem zú-
častněným za vzorné předvedení 
svých miláčků a za dodržování čistoty.
Samozřejmě velký dík patří všem 
sponzorům, bez kterých by naše 

Voříškiáda uspořádat prostě nešla.
Tímto děkujeme: 
Candy spol. s r. o.,Svět granulek-M-
VDr. Eva Šmídová,S even K-M s.r.o, 
Klinice malých zvířat - MVDr.Šilarovi 
Lanškroun, časopisu Pes přítel člo-
věka, Chovex-Pavel Vyhnálek, J.A.C. 
spol s r. o., Klempířství a pokrývač-
ství MAN s. r. o., Zapo-Lanškroun, 
Kulturní centrum Lanškroun, Of-
faxis, TS Lanškroun,  Amma a Městu 
Lanškroun.

Celý tým Caniscentra, foto: FT

Domov na skalách pro ty, kdo jsou v tísni 
Občanské sdružení CEMA poskytuje 
v Domově na Skalách  krizovou po-
moc maminkám i tatínkům, i celým 
rodinám, které se ocitly v tísni.
Zpravidla na 7 dní, je to služba, kte-
rá řeší akutní situaci. Například když 
se rodič/e s dětmi ocitnou náhle 
bez přístřeší a nemají nikoho, kdo 
by jim v dané chvíli mohl pomoci. 
Služba je určená pro ty, kteří jsou 
v situaci ohrožení života či zdraví 
a nemohou svou situaci přechod-
ně sami vyřešit. Kromě střechy nad 
hlavou můžeme nabídnout v přípa-
dě potřeby i pomoc materiální (zá-
kladní potraviny, hygiena, využití 
charitního šatníku) a pomoc při ře-
šení nesnadné situace klienta (po-
moc při řešení následného bydlení, 
oporu v tíživé situaci). Toto vše lze 
poskytnout zdarma. Zájemci mo-
hou přijít kdykoliv během 24 hodin 
každý den včetně víkendů a svátků, 
nemusí sdělovat své osobní údaje.
Kromě výše zmíněné služby po-
skytuje Domov na Skalách také 
dlouhodobější ubytování v rámci 
azylového domu, které zůstává 
beze změn stále pouze pro ženy 
nebo maminky s dětmi. Tato služba 
je zpoplatněna. Klientky si platí za 
ubytování, které zahrnuje kromě 
užívání pokojů a společných pro-
stor i platby za elektřinu, vodu a 
plyn. Zdarma mohou využít základ-

ní sociální poradenství, pomoc při 
jednání s úřady, radu při péči o děti 
či pomoc při hledání zaměstnání, 
bydlení (mohou využít i dvou počí-
tačů). Maminky s dětmi se mohou 
účastnit pravidelných i příležitost-
ných programů, ve kterých se mo-
hou seznámit s různými názory na 
problematiku výchovy dětí, péče 
o domácnost, vaření, finanční gra-
motnost apod., zároveň se zde ženy 
mohou naučit pracovat na počíta-
či, a tím si snadněji nalézt práci a 
bydlení, vycházet s financemi; mají 
možnost také vyzkoušet výtvarné, 
pohybové a hudební dovednosti.
Domov na Skalách v loňském roce 
oslavil páté výročí svého fungování. 
Za tuto dobu jsme poznali mnoho 
osudů našich klientek, některé ra-
dostnější, jiné i velmi smutné. Do 
budoucna si přejeme, aby počet 
těch radostnějších životních příbě-
hů stále rostl. 

Lenka koryčanská, kateřina 
Adamcová, Dagmar Jansová

Kontaktní údaje:
Bc. Dagmar Jansová - vedoucí Do-
mova, sociální pracovnice 
+420 465 321 327, +420 465 321 
295, email: domov@cema-nno.cz, 
www.cema-nno.cz 


