
     Vtipy od Kamila a Sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Víš, jak zabavit 

blondýnku na celý den? 

Postav ji před zrcadlo 

a řekni ji, ať hraje 

kámen, nůžky, papír, a 

ať vyhraje. 

Vyjdou dva transformeři z 

klubu a zjistí, že jim ujel 

poslední spoj. "Co se dá 

dělat, složíme se na taxík..." 

Povídá učitel žákovi při 

předávání vysvědčení: 

„Raději jsem ti dopsal na 

zadní stranu vysvědčení i 

telefon na LINKU  

BEZPEČÍ.“ 

Pozvánka na akci „Naše ulice slaví“ 

Rádi bychom vás pozvali na zábavně-vzdělávací kvíz pro děti  

i dospělé, který se bude konat v pátek 5. května 2017 od 13:30 do 

16:30 u nově otevřené prodejny Káva-čaj (dům s Holubicí míru). 

Zájemci obdrží plánek ulice, kde budou vyznačené jednotlivé 

stanoviště s otázkami. Ve spolupráci s okolními obchůdky a jinými 

organizacemi budou otázky umístěny na výlohách a budou zaměřeny 

na historii ulice, domu, organizace nebo obchůdku. Pokud sídlíte v 

ulici 5. května a máte zájem se zapojit do této akce, prosím, 

kontaktujte nás na vklub@ddmliberec.cz nebo za námi přijďte přímo 

do V-klubu. 
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4. číslo/ V-klub při DDM Větrník; 1/2017 

Nová drogerie v ulici 5. května 
Všimli jsme si, že se v naší ulici 5. května otevřela nová drogerie. Zajímalo nás, co nová drogerie nabízí.  

V prodejně se nám věnovala milá paní prodavačka, která nám odpověděla na tyto otázky: 

 1. Jak dlouho máte otevřenou prodejnu s drogerií?  

Tady v ulici sídlíme od prosince minulého roku, přestěhovali 

jsme se z Obchodního paláce Koruna z Moskevské ulice. 

2. Jak se vám tady líbí?  

Nejvíce se nám líbí prostory obchodu. 

3. Baví vás prodávat kosmetiku?  

Ano, velmi mě to baví, ráda zákaznicím poradím s výběrem. 

4. Čím se odlišujete od drogerie DM, která je blízko? 

Prodáváme především českou kosmetiku, zaměřujeme se 

hlavně na přírodní produkty, nabízíme také „retro“ 

kosmetiku, kterou určitě znají i naše babičky (např. 

kosmetika Impulse, Amica) 

5. Jaké kosmetické značky prodáváte?  

Z tělové kosmetiky nabízíme Ryor, Bione, Alpu, Herbaveru,  

z dekorativní kosmetiky prodáváme výrobky značky Golden 

Rose. 

 

6. Prodáváte i parfémy?  

Ano, máme tady i parfémy, spíše nepříliš známých 

značek, ale prodáváme je za přijatelné ceny. 

7. Odkud dovážíte kosmetiku?  

Kromě českých značek, na které se zaměřujeme, dovážíme 

produkty i z Turecka a Polska. 

8. Máte i nějaké slevové akce?  

Ano, většinou rozdáváme dárky k nákupům (např. k lakům 

na nehty). Zákazníci, kteří u nás nakupují kosmetiku 

značky Ryor, mohou sbírat body a po dosažení určitého 

počtu získají dárek. 

Sabča a Ondra 

Drogerie Alisa 

 káva zdarma při nákupu nad 200,- Kč 

 e-shop: www.milujikosmetiku.cz 

 drogerie je zároveň výdejním místem Uloženky, což je 

výdejní místo pro osobní odběry zásilek 

  

 



 
 

 
 

Velikonoce očima dětíz Véčka 
 

 

  

Mezinárodní den Romů                                   
Mezinárodní den Romů se koná od roku 1990 vždy 8. dubna. Tento den byl ustanoven 

na mezinárodní konferenci ve Varšavě. Na stejné konferenci vznikla i romská vlajka, 

kterou můžete vidět na obrázku. Každý oslavuje tento den různě – já například 

plánuji tento den strávit s rodinou a kamarády.  

Samuel Jarka 

1.Veliknoce trávím doma. 
2. Malujeme vajíčka. 
4. Pletu vždy pomlázku. 
5. Chodím navštěvovat babičku. 

1. Každý rok trávím Velikonoce v Liberci. 
2. V pondělí chodím s mamkou a sestrou koledovat. 
3. Vše co si vykoledujeme, tak si spravedlivě rozdělíme. 
4. Potom si jdu zahrát s kamarádama fotbal. (Luděk) 

1. O Velikonocích dopoledne koleduji. 
2. Potom si zahraji nějakou počítačovou hru. 
3. Hrajeme si na ježibabu – honím holky s pomlázkou. 
4. Večer jdu spokojeně spát. (Martin) 

1. Chodím s pomlázkou vyšlehat holky. 
2. Navštívím babičku. 
3. Zbytek dne trávím doma. (Tadeáš) 

Soutěž Moje město Liberec 
Tento rok pořádáme ve spolupráci s Eurocentrem Liberec již 26. ročník soutěže Moje 

město Liberec. Soutěží se snažíme prohloubit povědomí o zdejších památkách, 

osobnostech a důležitých událostech města, ve kterém žijeme. Letošní ročník s 

podtitulkem „Liberec v evropských dějinách“ se zaměřuje na vybrané historické události 

evropského charakteru, které zasáhly Liberec. Věděli jste například, že slavný 

vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna nechal v Liberci postavit známé 

náměstí? To je jedna z mnoha otázek, kterou musí zodpovědět přihlášení žáci ze 

základních škol či nižších gymnázií. Pokud byste si chtěli jen tak ze zvědavosti prověřit 

vaše znalosti o Liberci, podívejte se na naše webové stránky www.vklub-ddmliberec.cz, 

kde najdete kompletní seznam otázek a úkolů z letošního ročníku. Slavnostní vyhlášení 

výsledků proběhne 10. května ve V-klubu. 



 Výstava Divoženek 
Od 8. března je ve Véčku k vidění výstava od ilustrátorky Jany Maříkové, 

která vydala autorský kalendář s názvem Divoženky. Inspiraci hledá 

hlavně v přírodě, ale i během cestování. Je vidět, že autorka výstavy 

maluje od malička, protože jsou její obrázky krásné, já bych to určitě 

nakreslit nedokázala, klobouk dolů! Myslím, že se kalendář podařil, chtěla 

bych takhle umět kreslit…     Katka 

Další informace: 

- autorka také ilustruje hlavní titulky 

našeho časopisu Uličník 5.května a patří jí 

naše obrovské díky!  

- kalendář lze objednat u nás ve V-klubu 

- facebook: Má Jančí ART 

- instagram: majanciart 

- www.majanci.cz 

 

Rozhovor s Luckou, pracovnicí V-klubu 

1. Jak dlouho pracuješ ve V-klubu? 

Ve Véčku pracují od února 2016, tedy 1 rok a 2 měsíce. 

2. Baví tě tady pracovat? 

Ano baví, jinak bych tu nepracovala  

3. Kolík vás tu pracuje? 

V klubu pracuje celkem pět pedagogů - Pája, Míša, Kuba, Julča, 

a já.  

4. Kolik dětí denně klub navštíví? 

Je to různé, ale v průměru je tu každý den zhruba 25 dětí. 

5. Co jsi musela udělat, abys tu mohla pracovat? 

Musela jsem získat pedagogické vzdělání nebo studovat 

pedagogický obor. 

6. Co tě tady nejvíc baví? 

Nejvíc mě baví rozhodně ta pohodová a přátelská 

atmosféra – člověk si tu může přijít zahrát nějaké 

hry, může se zapojit do připravovaných akcí jako 

jsou třeba tvořivé dílny a soutěže, nebo může přijít 

jen tak pokecat. A taky musím dodat, že mám skvělé 

kolegy, se kterými se fajnově pracuje, tudíž se každý 

den do práce těším. 

7. Máš nějaké přání, které bys chtěla, aby se klubu 

vyplnilo? 

Chtěla bych, aby V-klub existoval přinejmenším 

dalších deset let a aby byl stále místem, které budou 

děti s chutí navštěvovat. 

Anča 


