Vinobraní
v Klášteře
Neděle 13. 9. 2020 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy

14.00 Zahájení
14.20 Folklorní soubor Lučinka
15.00 Cimbálová muzika sourozenců
Holubových s Jiřím Žigmundem
16.00 Folklorní soubor Lučinka
16.30 zpěvačka a herečka divadla Semafor
Kamila Kopáčková
17.30 Cimbálová muzika J. Šmukaře
18.30 Zakončení
Stánky:

Staročeské cukrovinky a balónky
Bramborové spirály, pop corn, palačinky, donuty, trdelník,
langoše, limonády, cukrová vata
Burčák – Martina Rodková
Pivo, limo, klobásy
Vinotéka Duet – Libor Mach
Vinotéka Matěj – Martin Rys
Neznámí Vinaři – Irena a Petr Rubášovi
Víno Maděryč / Vinařství Vydařelý – Holomáč
(vína z Čejkovic)
Drykk Mošt
Faktcafe – cukrárna, kavárna
Bylinky Marie Nováková
Slovenské sýry, korbáčky, oštiepky, klobásky
Zmrzlina na kolečku
Dobročinný krámek – Společnost pro obnovu řepských
tradic, z. s.

Dobročinný stánek hotelu Courtyard by Marriott
Dobročinný stánek Domova sv. Karla Boromejského
Dobročinný květinový stánek – zahradnictví Chládek
E-Pipí – Prodejna (s) radostí – bločky, zápisníky,
plecháčky, tašky, hry, desky, pohlednice
Obrázky a medailonky na skle – Václav Říha
Sluníčkové knížky a kalendáře – Honza Volf
Keramika – Martina Mrázová
Kosmetika – ruční výroba - Alena Přibíková
Ručně vyráběné šperky – Dita Bláhová
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. – proutěné košíky, tácy, vázy, tašky
Kočičí krámek

FOTOSOUTĚŽ o zajímavé ceny
Program pro děti:

skákací hrad
malování na obličej
dětský koutek se soutěžemi a výtvarnou dílničkou

Výstava krojů

v rámci Vinobraní budou probíhat komentované prohlídky
výstavy krojů v refektáři (vstup přes hlavní vrátnici)
časy: 14:45, 15:45, 17:15
Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích je nestátní
nezisková organizace, která již 24 let slouží nemocným seniorům.
Zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou péči na zdravotních lůžkách
léčebny dlouhodobě nemocných a poskytuje sociální služby
(odlehčovací a denní stacionář). Při kapacitě 92 lůžek ročně
poslouží přibližně čtyřem stům pacientů (klientů).
V objektu kláštera sídlí i Oddělení výkonu trestu pro ženy, které
jsou zaměstnávány v pomocných a obslužných provozech
Domova. Motivované ženy se zájmem o zdravotní a sociální
služby mohou absolvovat rekvalifikační sanitářský kurz sv.
Zdislavy. Po jeho úspěšném ukončení pak pracují jako sanitářky
přímo u lůžek pacientů.

D omov sv. K arla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 P raha 17 - Ř epy
235 323 248, e - mail: kultura@domovrepy.cz

tel:

www. domovrepy.cz
D oprava: Tram 9, 10, zastávka Sídliště Ř epy, Bus 164
od metra Z ličín nebo Bílé Hory, zastávka Škola Ř epy

