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Občanské sdružení Duhový labyrint:
17.  4. 2010 – areál DDM (akce pro děti i dospělé)

• 

• 

od 10.00  – výroba ozdob a obrázků z papíru 
a textilu, losování zástupců národů, zdobení 
proutků stužkami, vymezení prostoru k sázení 
proutků pro budoucí vrbový přístřešek, příprava 
vody (větší děti i dospělí), zdobení prostoru

od 13.00 vystoupení s bubínky, symbolické pozdravení a poděkování jed-
notlivých zástupců národů, píseň Zemi, sázení proutků, zalévání a svázání proutků – symbol spolupráce 
národů, písnička.

Každý účastník si může přinést jako dárek pro Zemi: textilní stuhu (min. 2 m, raději širší), větší kamí-
nek (cca 5-10 cm), podrobnější informace na malých letácích.

příprava na slavnostní poděkování Zemi

slavnostní program: 

Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje a firmou Ekonom pořádá: 

• 20. 4. 2010 od 9. 00 hod. nám T. G. Masaryka –  jízda na kolo-
běžkách, domino atd. zaměřené na seznámení dětí s tříděním odpadů, ukázka výcviku psů, 

Městská knihovna Ladislava z Boskovic: 24. 4. 2010 , tradiční akce pod arká-
dami nádvoří zámku Mor. Třebová, podrobnější informace na malých letácích

DDM Moravská Třebová – 23. 4. 2010 – pro MŠ a 1. - 3. třídu ZŠ, od 9.00 
hod., výchovně vzdělávací akce formou her, nádvoří zámku Mor. Třebová, podrobnější informace na 
malých letácích

– pro 2. st. ZŠ, SŠ od 13.30 hod., 
nádvoří zámku M. Třebová, podrobnější informace na malých letácích

Sociální služby M. Třebová - 28. 4. 2010 13.30 hod. - Přednáška –  
Mgr. Milan Janoušek – i pro veřejnost, malý sál Sociálních služeb M. Třebová.

program a soutěže pro děti:

Dětský bleší trh

„Ze života hmyzu“ 

„Módní přehlídka z odpadového materiálu“ 

 Ptactvo naší přírody

vystoupení 
Arnika – mažoretky 10.00 hod. a 14.00 hod.

• 

• 

• 


