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Zábavné a hravé odpoledne
na farmě Apolenka
V úterý 8. září nejspíše překvapil obyvatele
obce Spojil silnější dopravní provoz, a především davy dětí, rodičů, prarodičů, dalších rodinných příslušníků a kamarádů mířící k bráně farmy Apolenka. Důvodem byl totiž již 10. ročník
oblíbené akce s názvem „Hravé odpoledne na
farmě aneb Krajský den pro rodinu”, který se
konal v areálu farmy od 14 do 18 hodin.
Hravé odpoledne na farmě uspořádaly společnými silami
a za podpory Pardubického kraje Koalice nevládek Pardubicka a farma Apolenka. Celé odpoledne na farmě se
neslo v tvořivém, hravém a zábavném duchu. Počasí se
opravdu vydařilo, sluníčko a usměvavé tváře dětí a jejich
rodičů rozzářily celý areál Apolenky. Program byl připraven tak, aby zaujal návštěvníky všech věkových kategorií. Pro kluky a tatínky byly připraveny například ukázky
hasičské techniky nebo ukázky dravců a jejich využití při
ochraně letištť. Pro holčičky a maminky byly připraveny taneční vystoupení, orientální tance či malování na obličej.
Děti si také mohly užít divadelní představení Rákosníček
a jeho rybník, pohladit si zvířátka žijící na farmě, projet se
na konících nebo si zaskákat v dětském skákacím hradu.
V areálu farmy byla také možnost zakoupit regionální dobroty – například mléčné výrobky z farmy Apolenka nebo
Kunětickou zmrzku. Na závěr akce si děti a rodiče mohli
vyzkoušet jógu pod širým nebem se známým lektorem Michalem Rauerem.
Doprovodný program plný her a soutěží si pak pro
malé návštěvníky připravily jako tradičně neziskové organizace působící v Pardubickém kraji, které zároveň pre-

zentovaly svou činnost
a vlastní veřejně prospěšné aktivity. Každý dětský
návštěvník obdržel při
vstupu do areálu farmy
hrací kartu a společně s rodiči zavítal ke každému stanovišti, kde pro něj byly připraveny úkoly, za jejichž splnění
bylo možné na konci akce získat drobnou odměnu.
I naše MAS se této akce zúčastnila. Náš stánek se nacházel u jezírka, které bylo plné malých zvířátek. Kachničky, želvičky, radost pohledět. Děti, které se u nás zastavily,
si tedy kromě soutěžení užily i výhled na roztomilá zvířátka.

A jaký úkol musely děti splnit u našeho stánku? Stačilo složit puzzle. Ke zvládnutí tohoto úkolu jsme měli připraveno
puzzle pro menší děti s logem MAS Region Kunětické hory,
nebo puzzle pro větší děti s dominantou našeho regionu
– hradem Kunětická hora. Děti za splnění úkolu dostaly
razítko na hrací kartu a malou odměnu v podobě omalovánek z našeho regionu. Rodiče se mezitím, co jejich ratolesti plnily úkol, mohli dozvědět informace o MAS a o naší
činnosti, o tipech na výlety po okolí nebo o regionálním
značení KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt.
	Celkově se jednalo o velmi vydařenou akci. Domů
odcházeli spokojené nejen děti a jejich rodiče, ale také
všichni ostatní účastníci. Těšíme se, že se společně sejdeme i v příštím roce při 11. ročníku Hravého odpoledne na
farmě.

MAS Region Kunětické hory, z.s.
ŘEKNĚTE NÁM SVŮJ NÁZOR, SVÉ POTŘEBY!
Víte o tom, že probíhá aktualizace strategie MAS Region
Kunětické hory (tzv. SCLLD), aby mohla místní akční skupina
podpořit Vaše projekty i v letech 2021-2027?

JAK?

Místní akční skupina pořádá ve dnech 6. 10. 2020 od 9:30 hod. a 12. 10. 2020 od 16:00 hod.
dvě přátelská diskuzní setkání, kterých se

Záleží Vám na rozvoji regionu, ve kterém žijete a podnikáte?

můžete účastnit. Pokud máte zájem o účast

Chcete realizovat zajímavý projekt?

na setkání, zašlete nám email

Zajímá Vás činnost místní akční skupiny?

na holeckova.masrkh@email.cz

Není Vám jedno, co se v regionu děje nebo neděje?

do 8. 10. 2020 a budou Vám zaslány

Opatovice
nad
Labem

podrobnější informace k jeho konání.

krátký anonymní
dotazník
Nemůžete-li se účastnit diskuze, ale i tak chcete vyjádřit svůj názor, pak nám zašlete odpovědi na náš krátký
anonymní dotazník.
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