TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 12
16. 7. 2018– Z HLAVŇOVA NA HVĚZDU A DO AMERIKY
 Sraz: 8:00, před budovou školy a školky
 Plán: Pojedeme s hasiči do Hlavňova. Odtud se vydáme po turistické stezce Kovářovou
roklí nahoru na Hvězdu. Prohlédneme si Supí hnízdo a pak u chaty Hvězda si
odpočineme a dáme do nosu. Poté vyrazíme po Hvězdeckých schodech na Ameriku
kde si dáme další pauzu s možností občerstvení. A pak už jen kolem křížové cesty do
Jetřichova
 Příchod: rozchod v Jetřichově po cestě dolů a u OÚ v 14,00
 Peníze: na svačinu a pití, případně oběd

17. 7. 2018 – ÚDOLÍM ŘEKY METUJE


Sraz: 7:30 , před budovou školy a školky



Plán: Ráno se sejdeme u školky a společně půjdeme na vlak do Ruprechtic, odjezd v 8,14
do České Metuje. Odtud podél řeky vyrazíme do Maršova, kde posvačíme a pak vyrazíme
na cestu ke zřícenině hradu Vlčinec, projdeme pod železničním mostem a dojdeme na
stanici v Polici nad Metují. Návrat vlakem do Ruprechtic



Hlavním mottem bude zábava. Po cestě budeme hrát různé hry, sbírání hub a borůvek
povoleno.



Peníze : na vlak



Svačinu sebou, není možnost občerstvení



Předpokládaný konec: 13:00 – 14:00 rozchod křižovatka Jetřichov

18. 7. 2018 – DEN PLNÝ NÁPADŮ 12
 Sraz: 9:00, před kulturním domem
 Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů, různé pohybové aktivity na sále
 Příprava doplňků na závěrečnou akci
 Společná výroba obědu a zákusku (kreativní vaření ve velkém)
 Spousta zajímavých aktivit a pohybové hry pro odreagování
 předpokládané ukončení akce mezi 13:00 a 14:00

19. 7. 2018– VÝLET DO HISTORIE-MLÝN DŘEVÍČEK
 Sraz: 7:30, před budovou školy a školky
 Plán dne: Ráno se sejdeme v 7.30u školky a poté půjdeme na vlak do Ruprechtic., odkud
pojedeme v 8.14 do Žďáru nad Metují. Pak vyrazíme přes Maršov do Velkého Dřevíče
k mlýnu Dřevíček. Zde bude prohlídka mlýna s ukázkami mlýnářské práce a místních
strašidel. Možnost odpočinku a občerstvení. Přes Petrovičky dojdeme potom do Police nad
Metují. Vlakem se vrátíme do Ruprechtic
 Peníze: vlak, vstupné, na drobné občerstvení
 Svačinku a pití raději sebou
 předpokládané ukončení akce mezi 14:00 až 15:00

20. 7. 2018 – HRY A STEZKA ODVAHY, NOCOVÁNÍ V KD


Sraz:v 15:00, před kulturním domem



Plán: Jak se sejdeme, půjdeme se ubytovat do Kulturního domu na sál, kde si každý uloží
spacák a svoje věci na spaní. Jakmile se ubytujeme, vyrazíme za pokladem, který se
ukrývá nedaleko Jetřichova. Po splnění úkolu a nalezení pokladu budeme opékat buřty a
povídat si strašidelné příběhy. Návrat do kulturního domu a příprava na spaní. Čekání na
tmu, pak stezka odvahy. Kdo bude mít hlad, dostane druhou večeři. Večerka v 10,30 ?!



Budíček v 7,30 a snídaně



Sebou: spacák na spaní, nebo deku, Věci na noc a na převlečení, občerstvení zajištěno.

21. 7. 2018 – SPORTOVNÍ KLÁNÍ DRUŽSTEV


Sraz: 9:00 dolní antukové hřiště TJ Sokol



utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o
krásné ceny



Hlavním mottem bude zábava. Změřte své síly a ukažte, že jste hráč.



při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově



Občerstvení zajištěno



Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00

Podmínky:


Dítě musí být starší 6 let, musí mít pevnou obuv, oblečeno vhodně z hlediska počasí



Děti mladší 6-ti let v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby



Musíme být informováni o případných zdravotních komplikacích v zájmu dítěte



Doporučujeme uvést do přihlášky kontakt na rodiče, kvůli případným změnám



Přihlásit svoje dítě/děti či sebe jako doprovod můžete na jednotlivé dny nebo na celý

Přihlášení:
týden pomocí nezávazné přihlášky. Přihlášky jsou umístěné na OÚ Jetřichov .



Dotazy a záštita:



Celou akci pořádá Alžběta Hamplová a Ing. Marta Hopjanová, na které bude pro
případný zájem uveden kontakt. Na akci spolupracuje kolektiv schopných a aktivních
dospělých a rodičů, kteří vypomáhají s pořádáním jednotlivých akcí



Děti hradí jen jízdné a vstupné



Celá akce je pod finanční a materiální záštitou TJ Sokol Jetřichov a Obce Jetřichov.

