PRÁZDNINY NA ZÁMKU – POLKOVICE
5. – 9.8.2019
Každý den je zahájení v 8:00 hodin na zámku, mimo středy, kdy se odjíždí z Polkovic již
v 7:55 hodin a proto je sraz dětí a doprovodu přímo na autobusové zastávce na rozcestí.
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OG
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M::
Pondělí : K soutoku Valové a Moravy, kojetínské koupání – celodenní výlet
Pěší výlet do sousedních Uhřičic – setkání se zástupci Obce Uhřičice na fotbalovém hřišti –
přesun kolem rybníka k technické „raritě“ – „sifonu“, kde Mlýnský náhon podtéká řeku
Valovou, poté k soutoku řeky Valové a Moravy, zjištění, proč se řeka Valová od Prostějova
nejmenuje Romže nebo Hloučela. Po cestě nás čeká nejedno překvapení. Přesun
do Kojetína – oběd v restauraci na Hrázi, koupání na Kojetínském koupališti, dětské hřiště.
Plavky, osuška, sluneční brýle, případně krém na opalování s sebou. Návrat domů
autobusem v 16:03 hod., v Polkovicích 16:10 hod. rozcestí.

Úterý : Loděnice Lobodice, Tovačov – celodenní výlet
Autobusem v 8:35hod. od restaurace do Lobodic, odtud pěší vycházka k loděnici Jacht
Klubu, kde nás bude provázet areálem pan Josef Indrák (Vašík Indrák), možnost projížďky
na lodi, sportovní hry. Pěší přesun do Tovačova, oběd v jídelně Domova pro seniory,
prohlídka zahrady domova. Návštěva Tovačovského zámku – zahrady – podle zájmu výstup
na věž. Návrat autobusem 15:08 hod., v Polkovicích v 15:20 hod.. Relax na zámku.

Středa: Čím je známá Skalka – celodenní výlet
Autobusem v 7:55 hodin !!! z rozcestí do Čelčic. Odtud pěší vycházka kolem krásně
upraveného jezírka do Skalky, návštěva lázeňského areálu s léčivými minerálními prameny,
využití dětského hřiště. Vycházka k horním jezírkům v lesíku, hry. Oběd v restauraci u lázní.
Návrat domů autobusem ze Skalky 14:21 hod., v Polkovicích 14:28 hod.. Relax na zámku.

Čtvrtek: Přerovem na lodi – celodenní výlet
Autobusem v 8:35 hodin do okresního města Přerova, pokud vyjde zamluvený termín,
budou následovat 2 plavby (skupinky po 12 lidech) Ololodí Kordulka po řece Bečvě (
náhradní program „ Za mamuty do Předmostí“). Oběd v restauraci „Pivnice u mlýna“. Co
nabízí Michalov dětem – odpoledne v největším přerovském parku, návrat domů
autobusem v 15:40hodin (Polkovice 16:22 hod. – pozdější návrat)

Pátek: Poznej svůj domov – celodenní hra se závěrečným táborákem
Známe svůj domov ? Kdo byli naši předkové, ve kterých lokalitách se v Polkovicích nacházela
pravěká sídliště? Kde byl nalezen bohatý ženský hrob z období stěhování národů a kde byl
vykopán opravdický bronzový poklad? Na tyto a další otázky z dávné i méně dávné historie
se pokusíme odpovědět a možná při místním bádání se nám také podaří objevit poklad.
Oběd v restauraci Hanácký dvůr, od 16:00 hodin závěrečný táborák v zámecké zahradě, kam
jsou zváni i rodiče, s povídáním o zámku a pověstech, které se k němu vážou.

V případě deštivého počasí změna celotýdenního programu – mokrá varianta

Krásný prázdninový týden na zámku, plný nečekaných zážitků, přejí dětem
dobrovolníci z řad našich milých spoluobčanů, kteří se rozhodli „ jen tak“
udělat svět o maličko krásnější a přinést radost druhým!!!

Jiřina Zdařilová, členka OZ Polkovice

