Tak už nám zbývá jen pár dní než se všichni potkáme na společném
předvánočním víkendu rodičů s dětmi

VÁNOČNÍ STROMEČKOVÁNÍ
Sejdeme se v pátek 3.12.2010 u společné večeře v RS Bílá
Holubice (Moravice-Mokřinky).
Čekat na Vás budeme již od 17 hod, k večeři pak, doufejme,
zasedneme všichni již v 18 hod.
Rozloučíme se v neděli 5.12.2010 po obědě – kolem jedné hodiny
po poledni.

Jako obvykle je pro Vás připraven plný servis v podobě jídla 5xdenně, celodenního pitného
režimu a příjemného ubytování. Těšit se samozřejmě můžete také na bohatý program.
Kdo ještě neví, případně zapomněl, jak to na Bílé Holubici vypadá, může se podívat na
www.bilaholubice.cz. Krom krásného okolí a přírody nadosah je k dispozici také pískoviště,
prolézačky pro děti a přilehlá restaurace. K vidění je také stádečko koz a ovcí a několik
ustájených koníků.

Jak na Bílou Holubici trefíte?
Doufáme, že snadno ☺. Mapka s trasou napoví.
Osvědčená cesta z Ostravy je tato: před Opavou odbočit na Slavkov a dojet až do Hradce
nad Moravicí. Tam odbočit doleva na Melč a v Melči pak zase doleva na Budišov nad
Budišovkou (nenechte se mýlit odbočkou doprava na Moravici!!!). Středisko Bílá Holubice je
asi 3 km za Melčí po pravé straně, u cesty je dřevěný ukazatel, ale po tmě moc viditelný asi
nebude.
Pro cestu z druhé strany od Oder nebo Fulneku: směr Vítkov, Nové Těchanovice, Zálužné
a pak Jánské Koupele, kde je ale hned za odbočkou doleva po pravé straně dřevěný
ukazatel Bílá Holubice.

Co Vás tam čeká?
Nemůžeme prozradit vše, ale určitě budeme péct něco voňavého sladkého… určitě si
vyrobíme hned několik netradičních stromečků i další vánoční dekorace…, a zcela určitě
přijde Mikuláš s nadílkou a možná i anděl s čertem!

Co s sebou?
Krom obvyklých přezůvek a dalších samozřejmostí si přibalte taky nějaký „pracovní oděv“,
aby jste si neušpinili třeba nové tričko.
Tentokrát Vás ještě chceme poprosit o spolupráci v tom, aby jste si vzali z domu některé
pomůcky, kterých přece jen nemáme tolik a čekáním na uvolnění bychom se zbytečně
zdržovali. Takže pokud se Vám nechce čekat, až na Vás dojde řada, přibalte prosím sebou
do každé rodiny, pokud máte:
kapesní nožík, příp. zahradnické nůžky, váleček na těsto

Pro bezpečný odvoz/převoz vašich výrobků domů je vhodné si vzít nějakou bedýnku nebo
skládací přepravku.

Snad je to vše, nezapomeňte také předvánoční dobrou náladu, v pátek se na Vás těší

Ivana a Zuzka

Pokud máte pocit, že tyto informace nejsou vyčerpávající ☺,
pište či volejte: info@eico.cz,  737 505 288

