
 
Světlo z Betléma 

   24. 12. 2016 v 14 h 
U kapličky v Sibřině 

 

Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na 
Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození 
Ježíška. Přijďte se společně podělit o tajemství Vánoc, 
zazpívat koledy a rozsvítit svíce Světlem z Betléma. Světlem, 

jež vás bude provázet nejen Štědrým večerem, ale i následujícím 
obdobím.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seniorům ze Sibřiny a Stupic na požádání 
rádi přivezeme domů, tel: 724256253 

SOSák 



 
  Podzimní tvořivé  
  dílny a setkání 2016 
    Uvnitř listu najdete podrobné informace k jednotlivým setkáním spolek SOSák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dílny a setkání jsou součástí projektu Tvořivá setkání a kultura 
 na vsi podpořeného obcí Sibřina, realizovaného v regionu 

Pošembeří.                                   www.sosakos.cz                        
                                             SOSÁKOV  

                      oáza kultury a vzdělávání  
                     NA PALOUČKU  21 A 70, SIBŘINA  

6. 
listopadu 

 Nedělní výroba lampionů a světýlek   

11. 
listopadu 

Lampionový průvod                                   
se svatým Martinem v Kolodějích, 17:30 
sraz u zámku 

12. a 13. 
listopadu 

Víkendová dílna korálkových ozdob  

19. a 20. 
listopadu 

Víkendová dílna adventních věnců                    

27. 
listopadu 

Andělská pošta aneb Posíláme dopis 
Ježíškovi s vánočním trhem a zbrusu 
novým vánočním příběhem 

24. 
prosince 

Světlo z Betléma 

http://www.sosakos.cz/


      
   

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

 19. a 20. 11. 2016 
Od 10 do 17 h   
V SOSÁKOVĚ – oáze kultury a vzdělávání, NA PALOUČKU 21 

 A 70, SIBŘINA       

Dílna je určena dětem, mládeži i dospělým.  Prosím 
rezervujte si místo a čas i korpusy na 
http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare 

  
 
 
 
 
 
V dílně si vyrobíte netradiční i tradiční adventní věnce i věnečky 
z různých materiálů a věciček. Kreativitě se žádné meze nekladou,  
a i nevyzkoušený originální postup je v tomto případě výhodou.        
V dílně je vždy k dispozici spousta zajímavých materiálů od přírodnin, 
přes sklo až k plastům a nečekaným nápadům……….. 
S sebou nejlépe tvořivou a dobrou náladu, něco k snědku pro sebe, 
kdo chce, i pro ostatní . S sebou můžete vzít zajímavé staré 
nepotřebné látečky, mašle i jiné drobné věcičky, nůžky, lepicí pistoli.  
Příspěvek na dílnu je 60 Kč, rezervace 40 Kč/osoba, děti do 5 let 
zdarma + spotřebovaný materiál.  
Dílna je součástí projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi podpořený obcí 
Sibřina, realizovaný v regionu Pošembeří.  
                                      

                                    www.sosakos.cz 

http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare
http://www.sosakos.cz/


      

 Výroba lampionů,             
 luceren a světýlek 
 6. 11. 2016 od 15 h 
V SOSÁKOVĚ – oáze kultury a vzdělávání, NA PALOUČKU  21 

 A 70, SIBŘINA       
Na dílně si budete moci vyrobit vlastní originální lampion, 
světýlko či lucernu nejen pro svatomartinský lampionový průvod 
konaný dne 11. 11. 2016 v Kolodějích (více podrobností v další 
pozvánce). 
S sebou si vezměte nejlépe tvořivou a dobrou náladu, přezůvky, něco 
k snědku pro sebe, kdo chce, i pro ostatní a kdo má, tak krabičku od 

kulatého sýra nebo krabici od džusu/mléka. Příspěvek na dílnu je 50 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dílny a setkání jsou součástí projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi 
podpořeného obcí Sibřina, realizovaného v regionu Pošembeří. 
  
 

                                     www.sosakos.cz 
 

http://www.sosakos.cz/


 

Víkendová dílna 
korálkových ozdob                                                                                 

12.a13. 11. 2016 od 10 h  
v SOSÁKOVĚ – oáze kultury a vzdělávání  
NA PALOUČKU  21 A 70, SIBŘINA                            
Dílna je určena dětem, mládeži i dospělým ZKUŠENÝM 
I ZAČÁTEČNÍKŮM  
Během dílny si vyrobíte korálkové ozdoby – hvězdy, ryby, 
košíčky, anděly, kteří mohou sloužit jako ozdoba na strom 
originální dárek i vánoční přání.   
Prosím rezervujte si místo na  
http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare 
Vstup 70 Kč, rezervace 50 Kč/osoba, děti do 5 let zdarma  

 
 
 
 
 
 
 
Dílny a setkání jsou součástí projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi 

podpořeného obcí Sibřina, realizovaného v regionu Pošembeří. 

www.sosakos.cz 
SOSÁKOV – NA PALOUČKU  21 A 70, SIBŘINA                                                      
  

 
 

http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare
http://www.sosakos.cz/


 
ANDĚLSKÁ POŠTA aneb 

Posíláme dopis Ježíškovi  
s vánočním trhem 

27. 11. 2016 od 16 h 
 v SOSÁKOVĚ – oáze kultury a vzdělávání  
NA PALOUČKU 21 A 70, SIBŘINA                  VSTUP ZDARMA  
 
Připravujeme pro vás trh lektorských i dětských prací spojenou 
s vánočními lidovými zvyky, vánoční hrou i svátečními moky, 
 a to v   prostředí inspirovaným lidovou tvorbou i experimenty… 
 

Od 16 h bude pro všechny zájemce 
připravena tradiční Andělská pošta 
s andělskými razítky, andělskou poštovní 
schránkou i andělskými dobrotami. 
Všichni malí i dospělí si budou moci poslat 
svá přání Ježíškovi. Doručení je 100 %. Za 

odeslaný dopis každý získá andělskou prskavku, jež bude moci 
andělským světlem rozzářit. Na závěr vás čeká autorské čtení 
s autorským divadlem a zbrusu novým příběh o hvězdě betlémské  
Projekt Tvořivá setkání a kultura na vsi podpořený obcí Sibřina, realizovaný 
v regionu Pošembeří.                         

 

                                       www.sosakos.cz 
                                       SOSÁKOV – NA PALOUČKU  21 
                                                         A 70, SIBŘINA 

http://www.sosakos.cz/


 

Svatomartinský lampionový průvod 
11. 11. 2016, sraz s lampiónky a světýlky 

u zámku v Kolodějích v 17:30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akci pro Vás pořádá Sdružení přátel Koloděj. Partnerem 
akce je spolek SOSák, s nímž si můžete 6. 11.2016 od 15 h 

v SOSÁKOVĚ, v Sibřině č.p. 21 a 70 vyrobit vlastní 
originální lampion, světýlko či lucernu. 



 

  
 


