
 

Obec Mokré a knihovna U Mokřinky  

Květinový den 
aneb  

setkání rodin a přátel napříč generacemi 
 

dne 16. června 2018 na místním hřišti - sraz od 13.33 hodin 
 

Program: 

13.50 - Slavnostní zahájení – přivítání přítomných, poděkování sponzorům 

14.00 - KOZA DOMÁCÍ – představení s cvičenými kozami   

a po vystoupení si děti mohou půjčit kozu na procházku ☺ 

- pro zájemce bude k zakoupení i knížka Kozí kalendář 

16.00 - Ostrov naděje Mokré – Domov a péče o koně 

- představení činnosti spolku koní  

a na závěr za odměnu projížďky na koních ☺ 

Jako poděkování můžete koním donést  

jablíčko, mrkev nebo tvrdé pečivo. Budou vám vděční ☺ 
 

Průběžný program: 

Sbor dobrovolných hasičů České Meziříčí 

Ukázka paintballu skupiny Sudeta Ore 

Během odpoledne malování na obličej se Štěpánkou 
 

Doplňující program: 

Výtvarný a hrací stan - malování sádrových odlitků, křížovky a tajenky pro děti, 

omalovánky, puzzle, pexeso, stavebnice, víčka, výroba medailí a sluníček,  

výroba obrázků z těstovin, malování obrázků na smirkový papír atd. 

 

Pro maminky a starší slečny - antistresové omalovánky a výroba papírové květiny 

 Opičí dráha pro malé sportovce 

Skákací hrad 

K zapůjčení – drobné sportovní náčiní 

 

Velká tabule na malování s křídami! 
 

POHLEDNICE – POZDRAV Z MOKRÉHO! 

Děti si mohou namalovat vlastní pohlednici a poslat pozdrav domů.  

Pohlednice odešleme naší hromadnou poštou  

se speciálním razítkem bludičky Mokřinky. 
 

Program je sestaven tak, aby si jej mohli děti a rodiče samostatně projít a užít! 



 

Čas jednotlivých vstupů je orientační!  

Může se podle potřeby či počasí změnit, prohodit…takže je určitě dobré přijít včas! 

 

Na závěr děti obdrží od sponzorů dárek za účast.  

Vše je, samozřejmě, jak se říká „do vyprodání zásob“  

 

Občerstvení zajištěno  
Vezměte si s sebou deku, polštářky pod zadečky, můžete si udělat piknik v trávě.   

 

Vstupné je zcela dobrovolné, ale budeme opravdu rádi,  

když při příchodu nebo odchodu přispějete  

nějakou tou korunkou do kasičky na tuto akci!  

Předem děkujeme. 
 

Doporučení! 

Ozdobte si květinou oblečení nebo připněte alespoň kytku do vlasů či do klopy! 

Pak to bude dokonalé ☺ 
 

Den pro děti podpořili: 

Královéhradecký kraj 

Česká spořitelna a. s., Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Marius Pedersen, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o. 

STUHA a. s. Dobruška, SERVISBAL OBALY s. r. o. Dobruška 

Tiskárna Rege Opočno, Somipo - Specializované papírnictví Opočno 

Ostrov naděje Mokré – Časopis dTest – Policie ČR 

 „SLÍVÁCI“  

a obyvatelé Mokrého  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt na pořadatele: http://knihovna.obecmokre.cz, tel. 601 339 859 
 

Na hřišti je parkování dovoleno pouze účinkujícím a obsluze!!! 
Parkoviště pro návštěvníky je u obecního úřadu čp. 12, před bývalou hospodou,  

u společenského klubu čp. 88. 
 

Upozorňujeme účastníky, že z průběhu akce se pořizuje fotografický záznam   

k prezentaci obce a knihovny v médiích. 


