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- Také už jste unavení ze všech povinností, 

opatření a zákazů? 

- Nedovolte, aby vás to převálcovalo. 

- Protože věříme, že vztahy v rodině jsou 

základem dobrého fungování společnosti, tak 

bychom chtěli tyto vztahy podpořit a prohloubit. 

Díky projektu „Náš společný rok“, který je 

realizovaný ve spolupráci s JMK (dotace na 

rodinnou politiku), bychom rádi Vás a Vaši 

rodinu pozvali k aktivitě, při které byste měli 

prožívat radost ze společně stráveného času, 

aktivitami, které vás baví a tyto aktivity potom 

zachytit do kreativních knih, tzv. scrapbooků. 
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Milé bořitovské rodinky,  

rádi bychom vás pozvali k projektu rodinné politiky na tento rok. Jedná 

se o kreativní aktivitu pro celé rodiny, v rámci které si ve vaší rodině 

vytvoříte vzpomínkovou knihu. 

Co vás čeká? 

- Každá zapojená rodina dostane zdarma balíček plný materiálů na 

tvoření (včetně knihy na tvoření, tzv. scrapbook) 

- Vaším úkolem bude knihu rozdělit na čtyři části a postupně do ní 

vlepovat a malovat to, co budete jako rodina během jednotlivých 

ročních období zažívat. Mohou to být fotky, obrázky, nálepky, 

kresby, prostě cokoliv, co budete chtít. Kniha bude pro vás, 

můžete ji každý rok doplňovat. 

- My vás budeme postupně celým rokem provázet a posílat vám 

tipy na tvoření a aktivity s dětmi. 

- Na konci roku každá rodinka vytvoří plakát, na který ztvární 

důležité okamžiky roku, které zažili v Bořitově – z těchto plakátů 

bude uspořádána výstava a všichni zúčastnění budou odměněni 
 

Pokud máte o aktivitu zájem, napište mi prosím e-mail na adresu: 

boritov.centrum@centrum.cz do 6.5.2021. 

Do e-mailu napište, kolik členů má vaše rodina a jakého pohlaví jsou 

děti – díky těmto informacím budeme moct balíček přizpůsobit vaším 

potřebám (např. rodiče a dvě dcery 4 a 8 let, prarodiče a jeden vnuk 5 

let, babička a dvě vnučky 10 a 12 let apod.) Zároveň prosím napište, 

kam budete chtít balíček doručit – buď domů (v tom případě poprosím 

vaši adresu) nebo si ho vyzvednete v kanceláři Obecního úřadu 

v úředních hodinách. Jakmile budou balíčky připraveny, kontaktuji vás 

e-mailem.* 



Pokud se vám nápad líbí, tak se neváhejte přihlásit, počet balíčků 

je omezený.   

 

Co je to scrapbook? 

 

 

SCRAP znamená v angličtině výstřižek, BOOK je anglicky kniha. Takže 

scrapbook by se dalo volně přeložit jako kniha výstřižků nebo kniha s výstřižky. 

 

 

To ale není tak úplně přesné. Scrapbook obsahuje hlavně fotografie, kromě toho 

může obsahovat i různé poznámky, úryvky dopisů nebo jakékoliv jiné texty. 

Takže scrapbook je vlastě netradiční fotoalbum, které kromě fotografií obsahuje 

poznámky, bordury, rámečky, různé ozdoby, mašličky, 3D obrázky a spoustu 

jiných dekorací. Tato technika se pak nazývá scrapbooking nebo scrapbook-art. 

Navíc technikou scrapbooking si můžete vyrobit originální přání, oznámení nebo 

pozvánky. 

 

Pro začátek nemusíte vyrábět hned celé album, ale stačí nějaká vydařená 

fotografie dětí, z dovolené nebo oslavy, vhodně upravena, fantazii se meze 

nekladou. Takto vyrobený list scrapbooku si pak můžete dát do rámečku a jen tak 

pověsit na zeď nebo vystavit na poličku, aby Vám připomínal příjemně prožité 

okamžiky. 

 

K nám se dostal scrapbooking z USA a Anglie, kde je velmi rozšířen a oblíben. 

 

Koordinátorka projektu: Ivana Crháková 

 

 

* Správcem Vašich osobních údajů je obec Bořitov (e-mail: 

podatelna@boritov.cz, telefon: +420 516 437 189). Vaše osobní údaje jsou 

zpracovávány za účelem realizace projektu "Náš společný rok". Další informace 

o zpracování osobních údajů se dozvíte na této adrese: 

https://boritov.cz/obecni_urad/zpracovani_osobnich_udaju.html 

https://boritov.cz/obecni_urad/zpracovani_osobnich_udaju.html

