
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice 
IČO: 26600285  
Telefon: 466 641 031; 736 512 613 - 616 
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz 

 

Vážení rodiče, příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. a přátelé, 
 

v letošním roce slaví Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 20 let svého působení v Pardubickém kraji. 
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu nejen pro rodiny s dětmi: Zábavné odpoledne s ranou péčí aneb oslavíme 20 let. 
 

Termín a místo konání: 
Sobota 27. 8. 2022 od 13:00 do 19:00 hodin na farmě Apolenka z.s.: Pardubice - Spojil, Na Okrajích 156. 

 
 
 
 
http://www.apolenka.org/ 
 
 
 
http://www.apolenka.org/bistrochlivek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro Vás a Vaše děti bude připraven zajímavý program: 
13:00 - 16:45 hodin Prezence účastníků a informace k programu - informační stánek proti bistru v areálu farmy 
13:15 - 17:00 hodin Nabídka nápojů zdarma pro přihlášené účastníky ve stánku firmy Starbucks  
13:30 - 13:45 hodin Zahájení programu s Markýzem 

14:00 - 16:30 hodin Tematické hry na pěti stanovištích v areálu farmy s drobnými odměnami pro účastníky 

14:00 - 16:30 hodin Focení se zvířátky v areálu farmy - podrobnosti u informačního stánku 
14:15 - 16:45 hodin Odměňování účastníků her na základě účastnické karty 

14:00 - 14:45 hodin Návštěva u zvířátek - 1. komentovaná prohlídka farmy se spoustou zajímavostí 
15:00 - 15:45 hodin Návštěva u zvířátek - 2. komentovaná prohlídka farmy se spoustou zajímavostí 

17:00 - 17:15 hodin Zakončení hlavního programu s Markýzem s losováním tomboly pro účastníky 

17:30 - 19:00 hodin Posezení u ohně s možností opékání za doprovodu kytary 
 

Další užitečné informace: 
Parkování bude zajištěno na přilehlé pastvině, pro rodiny s kočárkem či vozíkem (po domluvě) v areálu farmy.  
Místo pro parkování a pro prezenci a informace o programu bude označeno. 
Areál farmy je dobře sjízdný pro kočárek i vozík. 
V areálu farmy je k dispozici: dětské hřiště, částečně zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí, běžná 
a bezbariérová toaleta, nabídka bistra (občerstvení a vybrané produkty vyrobené na farmě - nabídka je zveřejněna 
na webových stránkách: http://www.apolenka.org/bistrochlivek). 
Doporučujeme pohodlné oblečení a obuv vhodné pro pohyb na farmě. 
V případě zájmu si vše k opékání přineste s sebou, opékací pruty budou na místě k zapůjčení. 
Zvířátkům je možné přinést tvrdý chléb, jablko nebo mrkev a odložit je na určeném označeném místě. 
 
 

Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:  
Mgr. Martina Petelíková: telefon: 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz 
 

Těšíme se na vaši účast a věříme, že si odpoledne s námi dokonale užijete. 
Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 

směr Holice 


