TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 9
13. 7. 2015 – PĚŠKY NA JANOVIČKY
 Sraz: 8:00, před budovou školy a školky
 Plán: Půjdeme pěšky dolů do Jetřichova, zadem obejdeme Hynčice, projdeme kolem líhně
nahoru k rybníku Červeňáku, přes les do horní části Heřmánkovic, vsí nahoru
k odbočce na Janovičky, podél lesa ke sjezdovce a podél vleku přímo na Janovičky.
Nahoře si odpočineme a dáme do nosu. Vrátíme se k odbočce, odkud se vrátíme
kolem 13:00 přes Broumov do Jetřichova
 Příchod: rozchod v Jetřichově neautobusové zastávce v 13:45
 Peníze: na svačinu a pití, případně oběd

14. 7. 2015 – SPORTOVNÍ KLÁNÍ DRUŽSTEV


Sraz: 9:00 dolní antukové hřiště TJ Sokol



utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude ve věkově smíšených
družstvech v počtu 4 dětí o krásné ceny



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



při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově



Občerstvení zajištěno



Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00

15. 7. 2015 – VÝSTAVA NA ZÁMKU A KŘÍŽOVÝ VRCH
 Sraz: do 7:45, před budovou školy a školky
 Plán: Půjdeme na vlak do Ruprechtic, vyjedeme v 8:14, v 8:45 vystoupíme na zastávce
Adršpach v Dolním Adršpachu a půjdeme pěšky na místní zámek. Nejdříve
navštívíme stálou horolezeckou expozici a pak výstavu kostýmů ze známých pohádek,
které se točily nejen v Adršpašských skalách. Po výstavách vyrazíme pěšky zadem na
známý vrchol Křížového vrchu, kde si prohlédneme křížovou cestu a uvidíme
panorama skalního města. Po Křížovém vrchu bude rozchod a po nákupech a
občerstvení vyrazíme ve čtvrt na tři domů zase vlakem
 Příjezd: v 14:47 do Ruprechtic, rozchod v Jetřichově u školky po 15:00
 Peníze: děti a dospělí na svačinu nebo oběd, případné kapesné na utrácení

16. 7. 2015 – DEN PLNÝ NÁPADŮ VI.
 Sraz: 9:00, před kulturním domem
 Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů, různé pohybové aktivity na sále
 Příprava doplňků a zbraní na závěrečnou akci Cesta do pravěku
 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

17. 7. 2015 – PLÁŽOVÝ FOTBAL A PETANQUE


Sraz: do 7:45, před budovou školy a školky



Plán: Půjdeme na vlak do Ruprechtic, vyjedeme v 8:14, v 8:40 vystoupíme ve Žďáru nad
Metují a po svých projdeme vesnici až do krásného údolí říčky Dunajky. Projdeme údolím
až na kraj Bukovice, navštívíme polickou sjezdovku a krásný výhled na čtvrť Na Sibiři,
projdeme až k masokombinátu do Police nad Metují. Navštívíme nový areál
víceúčelového hřiště na Vražedném pobřeží, kde si zablbneme při plážovém fotbalu,
vyzkoušíme si zahrát petanque na pravém hřišti a malé děti vyzkouší místní dětské hřiště
s prolézačkami, houpačkami a trampolínou, občerstvíme se a pofrčíme v 13:00 z Ostašské
ulice autobusem přes Broumov domů.



Rozchod: v13:45 v Jetřichově na autobusové zastávce



Peníze: na svačinu, případné kapesné




18. 7. 2014 – CESTA DO PRAVĚKU
Sraz: 13:00, dolní antukové hřiště TJ Sokol
Plán: Děti si donesou vyrobené předměty z dne plného nápadů a podle chuti se převléknou
za pravěké lidi a neandrtálce



Bude připraven program s výpravou na zdolání šavlozubého tygra, objevování starých
pravěkých kreseb a znaků, sbírání pokladů ze zkamenělin, hraní her s pravěkou tématikou



Večer budeme pravěká bašta a zábava v pravěkém stylu



Občerstvení zajištěno



Předpokládaný konec: 19:00

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



Přihlášení:
Přihlásit svoje dítě/děti či sebe jako doprovod můžete na jednotlivé dny nebo na celý
týden pomocí nezávazné přihlášky. Přihlášky jsou umístěné na OÚ Jetřichov či 12.–13.7.
máte možnost vyplnit přihlášku osobě, jež bude obcházet obec. Nezaručujeme ale, že se
zastavíme všude.



Dotazy a záštita:
Celou akci pořádá Filip Chráska 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



Jízdné a vstupné je letos plně hrazeno pořadateli z dotačních příspěvků a



Celou akci finančně podpořil v dotační oblasti Volnočasových aktivit Královéhradecký
kraj a přispěl nám na materiál, drobný majetek, jízdné a vstupné v navštívených místech
z dotačního programu Akce pro děti a mládež ve volném čase



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