HRAD ZVÍØAT
Hrad Toèník 12.-16.5.2014
Milé paní uèitelky, páni uèitelé, milí pøátelé,
rádi bychom vás pozvali na osmý roèník zajímavé a nauèné akce pro dìti
nazvané HRAD ZVÍØAT. Akce je pøipravena pro dìti pøedškolního a mladšího školního
vìku a je i vhodným doplnìním výuky.
V prostorách hradu Toèník budou ve výbìzích a ohrádkách, ale také na volno umístìna
domácí zvíøata, která bývala souèástí života èlovìka na statcích a selských dvorech a také
zde na hradì. Na dìti budou èekat poníci, osel, prasátka, ovce, kozy, králíci, morèata,
kachòata, kravièka, housata, ale pøedevším medvíïata. Mláïata medvìda hnìdého,
Agáta a Martin obývají nový a velký medvìdín teprve od øijna 2014, kam je po natáèení
seriálu pro dìti, pøivezl režisér a milovník pøírody, Václav Chaloupek.
Všechna zvíøata na hradì jsou zdravá a zvyklá na lidi a proto si je každé dítì mùže hladit,
èistit, krmit nebo vzít do rukou. Váš prùvodce hradem se vám bude vìnovat po celou
dobu a dìti se od nìj dozví, èím se zvíøata krmí, jak je tøeba je ošetøovat, jak pøicházejí
na svìt jejich mláïata, jaký je jejich pùvod a jak jsou prospìšná èlovìku.
Akce je zámìrnì poøádána v mìsíci kvìtnu, právì v tuto dobu se rodí nejvíce mláïat,
dìti uvidí nìkolikadenní kùzlátka, jehòátka, selátka a èerstvì vylíhnutá kuøata, housata,
kachòata a další.
Pøipraven je doprovodný program a pro vìtší dìti Medvìdí stezka. Program bude upøesnìn.
Pro odpoèinek a svaèinu je pøipraven koutek s posezením, kde si mohou dìti kreslit,
a vymalovat pøipravené obrázky zvíøat. V pøedhradí bude pøipraven ohništì, kde si dìti
mohou opéci tøeba špekáèky.
S ohledem na zdraví zvíøat je kapacita návštìvníkù omezena, proto se v pøípadì zájmu
objednejte co nejdøíve, abyste si mohli vybrat nejvýhodnìjší termín a hodinu své návštìvy.
Autobus mùže dìti dovézt nahoru ke hradu, po té se vrátí na odstavné parkovištì.
Jsme pøipraveni i na návštìvu handicapovaných dìtí, vèetnì vozíèkáøù a udìláme
vše pro to, aby i tyto dìti mìly z akce pìkný zážitek.
Doporuèujeme naplánovat výlet jako celodenní, po zkušenostech z pøedchozích let ,
je tøeba minimálnì 3 hodiny na to, aby dìti vše v klidu prošly a užily si pobyt na hradì.
V pøípadì celodenního výletu mùžete navštívit i sousední hrad Žebrák, který tvoøí
s Toèníkem ojedinìle dochované souhradí v Èechách. Mùžete s dìtmi projít nádherné
okolí hradù, navštívit dìtské a fotbalové høištì v podhradí. U høištì je rovnìž
k dispozici restaurace "U rytíøù" s venkovním i vnitøním posezením, kde je možno pøedem
objednat teplý obìd pro celou skupinu. (po domluvì s vedoucím restaurace si vyberete
z jídelníèku a domluvíte velikost porcí a cenu).
Rádi zodpovíme vaše doplòující dotazy a pøedáme kontakt na objednání obìdù.
Akci poøádá pod veterinárním dohledem obèanské sdružení Nudle a hrad Toèník.
Pøípadný výtìžek z této akce bude použit na krmení pro medvìdy a údržbu medvìdína.

Bohatou fotogalerii z minulých roèníkù naší akce najdete na adrese
http://cega.rajce.idnes.cz/Hrad_zvirat_Tocnik_2011/
Tìšíme se na vaši návštìvu
Hana Zemánková
organizátorka akce

Návštìvní doba - Pondìlí až pátek, dennì od 9 hodin.
Jednotné vstupné je 100 Kè za dítì, pedagogický doprovod zdarma.
Objednání návštìvy a informace: Hana Zemánková - tel.: 311 533 202
nebo mobil: 725 783 958 , e-mail: hana.zemankova@centrum.cz

