
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016

Pořádali jsme již 5. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Akce se opět konala na soutoku Orlice 
 a Rokytenky u Myslivecké chaty Pod Suticí. Akci navštívilo 450 návštěvníků a zvaných hostů. 
Děti měly o zábavu postaráno doprovodným programem, mohly si vyzkoušet zajímavé 
soutěže a hry, a získat tak zajímavé dárečky. Velmi oblíbený, především pro chlapce i tatínky, 
byl „Dědečkův koutek“, kde se kutilo a tepalo železo.

V podvečer zprestřily program dvě taneční skupiny, již proslulé BABYLENKY z Letohradu a nově 
i skupina ALABAMA ze Žamberka. Od 19:00 hrála oblíbená kapela Wejvrat, která strhla k tanci 
téměř každého.

Jelikož letos slvavíme 20 let od svého vzniku, nesměl chybět ani narozeninový přípitek  
a milá přání některých hostů. V průběhu celé akce si bylo možné opéct špekáček, posilnit se 
výtečným občerstvením a doplnit to dobrým drinkem.

Velké díky patří sponzorům, kterými byli Pojišťovna Generali a.s., Masoeko s.r.o. a Teddies 
s.r.o. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na čarodějnice přišli a tím podpořili naši organizaci, 
děkujeme dobrovolníkům, sponzorům a Pardubickému kraji, který letos akci také podpořil.
Ve dvaceti letech aktivní život nekončí, teprve se rozvíjí.  Původní nápad dnes už dalece 
přerostl své zakladatele a rozvíjí se v pestrobarevný organizmus,  který jako košatý strom dává 
ovoce, poskytuje ochranu, nabízí odpočinek a dodává světu naději, že život jde přes naše 
děti dále a věci se mění k lepšímu. Tak co, chcete se taky připojit? Přijďte. Jste vždy srdečně 
vítání. 

Děkujeme všem, kteří nám drží palce. 

za Cestu pro rodinu, z.ú.

Paula Kalousová
komunikace s veřejností
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