
24. května 2013 od 17.30 hodin 
ve Vile Čerych v České Skalici

8. ročník Ceny Ladislava Čerycha bude udělena dárci, který v roce 2012 
nejvíce přispěl k obnově vily a přilehlé zahrady.

Slavnostní událost zpestří křest knihy „Můj evropský závazek“, jejímž 
autorem je Ladislav Čerych. 

Srdečně Vás zveme na tuto výjimečnou událost při hudbě Swing Sextetu 
a ve společnosti lidí, kterým nejsou lhostejná slova „nezištnost, pomoc 

a podpora“.

Tato akce se uskuteční v rámci projektu Měníme věci kolem nás r.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0236, 
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Akce je dále podpořena grantem Města Česká Skalice.

Nadace rozvoje občanské společnosti a Centrum 
rozvoje Česká Skalice Vás srdečně zvou na

Swing
p ř i  C e n ě  L a d i s l a v a  Č e r y c h a

 

Partnerský projekt organizací :             www.facebook.com/MenimeVeciKolemNas 

                                                                  

 

 

 

 

Realizovaný v rámci projektu  

Měníme věci kolem nás 
Cílem projektu je zapojit veřejnost do dění v místě, kde žije, probudit u nich zájem o věci veřejné, posílit 
odpovědnost za vlastní život i dění kolem. Projekt tak pomůže lidem získat nové znalosti, dovednosti, 
kontakty, spolupracovníky, případně najít nové společenské či pracovní uplatnění. 

Projekt má záštitu kanceláře informačního centra OSN v Praze. 

 

 

Letem dobrovolnickým světem 

KDY:  12. 1. 2013, od 13 hodin 

Srdečně vás zveme na workshop:  

 

KDO: workshop povede Mgr. Lenka Černá z Dobrovolnického centra 
v Ústí nad Labem, www.dcul.cz 
 
 

KDE: Vily Čerych, Křenkova 477, Česká Skalice  

 

Jak zapojit dobrovolníky do dění kolem nás? Co je Evropská dobrovolná služba? A 
kdo je vlastně ten dobrovolník? To všechno se dozvíte na workshopu, který pro vás 
připravuje Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem 
Ústí nad Labem. 

Kromě trochy teorie a bohatého sdílení a výměny praktických zkušeností nás 
společně čeká také zahájení příprav Blešího trhu a dobročinného šatníku, který 
proběhne ve Vile Čerych na jaře 2013. 

 Těšíme se na vás!  

Město 
Česká Skalice


