Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka
a MAS Nad Prahou srdečně zvou na

Setkání sousedů nad Prahou
sobota 27. května 2017
Region plný zajímavostí
 dopolední aktivity v obcích a městech celého regionu
 slosovatelné účastnické žetony za každou navštívenou aktivitu
Bašť
Husinec
Klecany
Kojetice
Líbeznice
Máslovice
Měšice
Mratín
Neratovice
Panenské Břežany
Předboj
Přezletice
Veliká Ves
Zdiby
Zlonín

Naučnou stezkou na Beckov (9.30 – 11.30), ukázky složek Integrovaného
záchranného systému (hasiči, policie) na Beckově (10.00)
Výtvarná dílna v Ateliéru na Červené Skále (9.00 – 12.00)
Koně a káry pro celou rodinu – jízdy na koních a šlapacích autech (10.00–12.00)
Prohlídka kojetického kostela s výkladem a mini-kvíz pro děti (10.00 – 11.00)
Živé dopravní hřiště (10.00 – 12.00) a Překvapení v knihovně (9.30 – 11.30)
Malé máslovické muzeum másla (10.00 – 12.00)
Lesní školka Stromeček (10.00 – 12.00), Pony Park dětem (9.00 – 12.00),
komentovaná prohlídka zámeckého parku v Měšicích (13.00)
Cesta mratínským bludištěm (10.00 – 11.00)
Hrátky v plaveckém bazénu Neratovice - pro děti zdarma (9.45 – 11.45)
Památník útlaku a národního odboje – volný vstup (9.00 – 12.00)
Footgolf v Yard Resortu Předboj (9.00 – 11.00)
Divadelní představení „Kosprd a telecí“ v zahradě MŠ Přezletice (10.00)
Dopoledne pro děti s rybáři a prohlídka kostela (10.00 – 12.00)
Výstava špýcharu a výtvarná dílna (10.00 – 12.00)
Golf Zlonín – Den otevřených dveří (10.00 – 12.00)

Co se děje v naší obci:
Naučnou stezkou na Beckov (9.30 – 11.30, začátek u 1. informační tabule),
Ukázky složek Integrovaného záchranného systému (hasiči, policie) na Beckově (10.00)

Setkání sousedů nad Prahou – program od 14.00 v CVČ Měšice
Program – Vystoupení Junior Band ZUŠ Neratovice • Taneční vystoupení ZUŠ Neratovice • Pěvecký
sbor Rorýsci ZUŠ Líbeznice • Taneční vystoupení ZUŠ Líbeznice • Judo Měšice – ukázky •
Zumbadance – Stonožka Líbeznice • Yamaha Class Zuzany Bartošové z Líbeznic – vystoupení dětí a
rodičů • Taneční vystoupení Andělek z Měšic • Hudební vystoupení žáků Umělecké akademie ZŠ
Hovorčovice • Divadelní představení • Aerobic - vystoupení žáků Umělecké akademie ZŠ Hovorčovice
• Tombola – losování cen pro aktivní účastníky dopoledních aktivit

Více informací o jednotlivých
aktivitách najdete na
www.nadprahou.eu

