Zveme všechny občany nejen našeho regionu Pošembeří na

VÝSTAVU SOUTĚŽNÍCH KRESEB DĚTÍ V RÁMCI AKCE
„UKLIĎME POŠEMBEŘÍ"
V GALERII ŠATLAVA V ČESKÉM BRODĚ
doba konání od 1. – do 21. listopadu 2016
Výstava bude obsahovat všechny kresby dětí ze soutěže o nové logo akce „Ukliďme Pošembeří“. Do soutěže bylo
zasláno velké množství krásných návrhů a bylo velmi obtížné rozhodnout o vítězích v pěti různých kategoriích. Vítěze
jste nakonec vybrali Vy všichni, kteří jste se zúčastnili hlasování na našich stránkách. Z vítězných děl jsme nakonec
vybrali i návrh, který jsme použili pro vytvoření nového loga.
Součástí výstavy budou i výsledky letošní akce „Ukliďme Pošembeří“ včetně fotogalerie, informace o naší činnosti a
seznámení s Geocachingem, který jsme si pro Vás v rámci území připravili.
Geocaching (čti geokešing) je hra, která je kombinací turistiky, sportu a dobrodružství a je určena pro celé rodiny.
Součástí hry je hledání takzvaných keší, neboli skrytých schránek, které se vždy, v rámci hry, umísťují na zajímavá místa.
Máme připraveno 6 keší rozmístěných na zajímavých místech našeho území. Zároveň je připravena i bonusová keš,
která je větší velikosti. Pro nalezení bonusové kešky je nutné nalézt všech 6 základních keší a opsat si čísla, které jsou
umístěna na víčku každé keše. Místa, která Vám představíme, jsou spjata s informacemi o životním prostředí, které má
velký vliv i na kvalitu života nás všech.
Kam Vás kešky zavedou? Na vrch Zálužník u obce Kounice, k bývalé tvrzi Týnice, do obce Hradešín, do přírodního parku
Škvorecká obora – Králičina, do obce Šestajovice, do Českého Brodu, kde se podíváte k pomníku Mistra Jana Husa
v Jiráskových sadech. Bonusová keš Vás zavede na místo bývalých vysílačů V Českém Brodě v místní části Liblice. Bližší
informace naleznete na www.posemberi.cz.
Věříme, že všechna místa Vás potěší a že se dozvíte něco zajímavého o našem regionu. Budeme rádi, když nám dáte
vědět, zda se Vám naše hra líbila a uvítáme informace o životním prostředí z Vašeho bydliště. A také se budeme těšit,
že se v roce 2017 zapojíte do dalšího ročníku úspěšné akce „Ukliďme Pošembeří“.
Gabriela Mannová, Region Pošembeří o.p.s.

Region Pošembeří pořádá

Výstava kreseb našich dětí ze soutěže pro nové logo akce
„Ukliďme Pošembeří“
Kdy:

Od 1.11.2016 do 21.11.2016

Kde:

Galerie Šatlava v Českém Brodě

Za kolik: Vstup volný
Přijďte se všichni podívat, jak nadané jsou děti a jaké krásné kresby dokázaly vytvořit.

