Letní program ve Volnu
Rodinné výlety:

Mirakulum a společné občerstvení nebo grilování na vlastním plácku – výlet
(vstupné a doprava) je hrazen z prostředků Střediska respitní péče Volno

10. 7. – úterý – 9.00 autobus od Volna – Mirakulum - 16.00 odjezd do Kolína
(asistence pro děti /klienty/ zajištěna našimi asistenty – v pravidelných intervalech, bude ještě
upřesněno dle počtu přihlášených)

Zeměráj (Kovářov) výlet je hrazen Střediskem respitní péče VOLNO (doprava zdarma)
21. 8. – úterý – 8.30 – odjezd od Volna – odjezd z cílového bodu – 15. 30 h odjezd do
Kolína
(asistence pro děti /klienty/ zajištěna našimi asistenty – v pravidelných intervalech, bude ještě
upřesněno dle počtu přihlášených)

Akční setkání u nás na zahradě: Skotské hry – 29. 8. středa
Od 13 hodin do 16.00 hodin přijďte na rodinné odpoledne plné tradičních skotských her.
Ochutnáte tradiční jídlo, pobavíte se a zajímavě si zasportujete. Určitě si poslechneme i
nějakou hudbu …. Oblečení, kde vedou kostky, na vás určitě uvítáme. My a děti ho mít
rozhodně budeme. Každý kilt se počítá 
Program:
-

Skotské tance
Skotské těžkoatletické soutěže (hod kládou, vrh kamenem, přetahování lanem)
Občerstvení
Volná zábava, relax

Počítáme s vámi 

Bez rodičů si užijeme  a na výlet pojedeme:

Vlakové dobrodružství – Ledečko, Rataje nad Sázavou, cesta lesem a přespávání ve
stanech…31. 7. – 1. 8. (výlet není určen pro vozíčkáře)

31. 7. úterý – od 8:00 h do středy 1. 8. 15:00 h – Volno – vlakem do Ratají nad
Sázavou, „pěško“ cesta plná zážitků, pátrání, opékaní buřtů, hry v přírodě, cesta zpět zase
vlakem (možná z jiné stanice …), dále potom soutěžní hry, stavění stanů, večeře, trocha mytí,
spaní a dále snídaně a celý den plný zábavy na kolínských hřištích a ve Volnu. Také bude
aktivní canisterapie s Indym a Pavlem.

Tématické týdny ve Volnu: Letem světem
Na tématické týdny můžete (ale nemusíte, my vše s dětmi rády zařídíme) dětem pořídit
oblečení nebo „něco“ národního.
9. – 13. 7. – Americký týden
16. – 20. 7. – Italský týden
30. 7. – 3. 8. – Švédský týden
6. – 10. 8. – Francouzský týden
20. – 24. 8. – Japonský týden
27. 7. – 1. 9. – Týden Velké Británie

Koňské cvičení a hiporehabilitace s autobusovou dopravou – 9.00 – 11.00 hodin
4. 7.
12. 7.
23. 8.
28. 8.

Na výlety a akce se prosím hlaste nejlépe e-mailem, telefonicky nebo osobně ve Volnu.
Společně vyřešíme všechny individuality.
Email: volno@email.cz
Telefon: 605 936 699
Osobně: Michaela Provazníková nebo Veronika Korbelová

