
  Vítání jara  

Edu Bubo Klub,  
Park Podkovářská,
sobota 28. 3. 2020 od 9:00

Dobrovolná jarní brigáda pro skrášlení parku, 
zakončená vítáním jara a opekáním buřtíků.



Těší se na vás tým Edu Bubo Klub 
a náš partner podporující dobré nápady

jaro klepe na dveře a už se všichni těší do parku na teplé dny. aby nám 
bylo všem společně v parku příjemně, jsme na sobotu 28. 3. připravili 
jarní brigádu zakončenou vítáním jara a opekání buřtíků. Program jsme 
připravili na celý den a rádi uvítáme pomoc nejenom dětí ale i tatínků, 
maminek, dědečků a babiček:) registrace je nutná jen v případe pro 
pletení pomlázek, jinak nutná není. Vstup je dobrovolný.

PrOGraM

  9:00 – 17:00  (nebo do setmění )       BriGáDa V ParKu   

– úprava pískoviště a kuchyňky
– postavení houpačky
– postavení přístřešku pro kočárky
– umístění sjezdu pro kočárky z terasy klubu
– dosypání cestičky ke klubu
– udusání kamínků před kočárkárnou
– výsadba chybějících keříků
– oprava laviček

  15:00 – 18:00       PlEtEní POMlázEK   

– je nutné se zaregistrovat u nás klubu, abychom zbytečně neplýtvali materiálem.

  16:00 – 17:00       DílničKa PrO Děti    

– do dílničky si přineste sebou skořápky od vajec a šnečí ulitky.

  17:00 – 18:00       rOzlučKa sE ziMOu a Vítání jara   

– zdobení Moreny a líta
– vynášení a házení Moreny do Rokytky (donést si můžete i vlastní Moreny)
– vynášení líta

  od 18:00       OPéKání BuřtíKů   

– buřtíky si můžete koupit u nás.

Každý přihlášený „brigádník“ má nárok na tekutou odměnu. Podrobnější informace o brigádě najdete na naší stránce  
www.edububoklub.cz nebo přímo v klubu u Hanky nebo Martiny. Na celou akci přivítáme jakoukoliv pomocnou ruku. 
 V případě nepříznivého počasí bude brigáda a opékání buřtů přesunuta na jiný termín. O změně včas informujeme. Jinak 
proběhne akce dle plánu ve vnitřních prostorách, krom vynášení Moreny (tu hodíme do Rokytky za jakéhokoliv počasí :)

  Vítání jara  


