(Ne)známí sousedé: česko-německé Velikonoce na Olomoucku
Program na 27. 3. – 1. 4. 2013 – verze 2
NaturFreunde Württemberg, OG Metzingen (D) & Malá liška – klub přátel přírody Olomouc (CZ)
Centrum ekologické výchovy Sluňákov, Horka nad Moravou

PROGRAM

Dopoledne

27. 3.
středa

Odpoledne

Večer

17:00 Příjezd německé skupiny na Sluňákov,
přivítání
18:00 Prohlídka pasivního domu s průvodcem
Studená večeře

Volný program nebo
19:00 Posezení v restauraci Autodemont, centrum Horky

28. 3.
čtvrtek

10:00 Olomouc – program ve městě (vhodné i pro naši mládež)
Všichni: Vlastivědné muzeum (příroda a historie regionu – nové expozice), pak volitelně:
12:00 německá prohlídka města s průvodcem, nebo Muzeum umění, nebo seminář In-line
v parku, 2 hod. (vlastní brusle nebo půjčujeme),
14:00 Plavecký bazén nebo volný program. Oběd si zajistí každý zvlášť.

18:00 Tučný Matuška plíhal na kytaru (koncert ve Fox clubu),
max ve 21:00 přesun busem na Sluňákov

29. 3.
pátek

10:00 Biocentrum na Sluňákově (vhodné
i pro naši mládež)
Malá soutěž družstev na přírodní témata
v areálu kolem Sluňákova.

19:00 Fajn večer na Sluňákově: Promítání fotek z činnosti
v roce 2012 (aneb co zažili Přátelé přírody z Metzingenu a z
Olomouce), dále na výběr: velikonoční výtvarničení (pomlázky
pletené z papíru, zdobení vajec, vyřezávání z mastku), stolní
hry, kytary nebo jen tak

30. 3.
sobota

9:00 Výjezd do Oderských vrchů
Kružberk: procházka kolem údolní hráze, slaňování a lezení na cvičných skalách (za dobrého
počasí), Podhradí u Vítkova – zřícenina Vikštejn. Oběd v restauraci Davidův mlýn (chlupaté
knedlíky s uzeným a se zelím).

19:00 Moravsko-švábský večer na Sluňákově: tradiční jídla a
nápoje (přineste!), ukázky zvyků, tanců a zpěvů (domorodí
Hanáci zajištěni), veselé úkoly pro dobrovolníky

31. 3.
neděle

10:00 Pěší výlet do Litovelského Pomoraví
Pěšky po trase Sluňákov → Litovel (16 km), zpět vlakem. Pomoraví patří k nejpřísněji
chráněným územím a je proto v soustavě NATURA 2000. V Litovli vystoupáme na radniční věž.

18:00 Večer v rodinách
Češi a Němci společně využijí pohostinnosti 4 domácností, kde
stráví večer: rodina Janošíkova, Eva K., Jarda J., Míla; podle
chuti přesun zpět na Sluňákov

1. 4.
pondělí

9:00 Velikonoční výjezd na Valašsko
Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a okolí (Dřevěné městečko, Valašská dědina
včetně živých zvířat a ukázek velikonočních zvyků. Zajištěn tradiční valašský oběd.

19:00 Závěrečný večer
s vyhodnocením akce, promítáním fotek z ní, loučením a
plánováním společné budoucnosti

15:00 Jóga a qui walking, Sluňákov
Lektoruje Heike, s sebou volné oblečení,
přikrývku a podložku.

