Zima se sice ještě z posledních sil snaží o pár dní prodloužit svou vládu, ale nic naplat,
jaro už je cítit ve vzduchu.
Sluneční paprsky začínají příjemně hřát a za dveřmi je nejen jaro, ale také
Velikonoce.
Těšíme se na setkání s Vámi na EICO pobytu pro rodiče s dětmi, kde vyhlašujeme
celostátní pátrací akci

HLEDÁ SE JARO!!!
Jaro budeme hledat o víkendu 30.3. – 1. 4. 2012 v areálu RS Bílá Holubice
Moravice-Mokřinky
Pobyt začíná v pátek, kdy na Vás budeme čekat od 17:00 a u večeře v 18:00 bychom
už měli být všichni na čas. Končíme v neděli po obědě kolem 13:00.

A na co všechno se můžete těšit Vy?
Jídlo 5x denně, pitný režim po celý den, útulné pokojíčky s umyvadlem, sociální
zařízení na patře a hlavně to, proč se na Moravici všichni sejdeme a to je bohatý jarní
a Velikonoční program.
V ceně je materiál i pomůcky a samozřejmě nejen děti se mohou těšit na ceny za své
skvělé soutěžní výkony v tradičních i netradičních jarních hrách.
Vyrobíme si i pár originálních Velikonočních dekorací, budeme si hrát, něco se dozvíme
o tradicích a jarní přírodě.

Jak na Bílou Holubici dojet?
Věříme, že cestu už máte umáknutou, ale pro jistotu:
Cest je spousta, ale všechny nakonec dříve či později vedou na Bílou Holubici (osobně
několikrát ověřeno ☺).
EICO tip: cestou z Ostravy po dálnici sjet na Fulnek, na začátku Fulneku odbočit
doprava na Vítkov, z něj pak na Nové Těchanovice, Zálužné a Jánské Koupele, kde je
hned ale hned za odbočkou po pravé straně ukazatel Bílá Holubice.
Hodně zdaru!!!

Jak to na Bílé Holubici vypadá?
Kdo ještě (nebo už) neví, mrkněte na www.bilaholubice.cz Mají tam ustájené koníky a
v ohradě se pasou kozy a nově i králíci. Kolem je krásná příroda Přírodního parku
Moravice. Před penzionem je terasa, pískoviště a prolézačky pro menší děti. Ve
vedlejší budově je restaurace.

Co si přibalit do batohu?
Na Velikonoční vyrábění si pro každou rodinu prosím doneste

•

cca 5 vyfouknutých vajíček
Pokud máte více dětí nebo jste hodně hraví a vyráběcí, tak budete samozřejmě
potřebovat vajec více, tentokrát není nutný nějaký určitý počet.

•

zástěrku, staré tričko či košili, bude se hodit při práci s barvami a lepidlem.

Nějaká „erární“ vejce budou, ale zase tolik vajec nesníme, už tak má celé EICO
poslední měsíc k večeři povinně pouze vaječné pokrmy ☺.

To by mohlo být asi tak všechno.
Vlastně ne…, dobrou náladu a krásné počasí, to určitě přivezte!!!
Ještě nepostradatelná mapa:

Za Eko-info centrum Ostrava (www.eico.cz) se na Vás těší
Ivana + Jana
737 505 288, info@eico.cz

Mějte se krásně jarně a v pátek 30.3.
NA SHLEDANOU!

