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PARK ROCHUS
Přírodní a kulturně-historický areál v Uherském Hradišti

Při nepřízni počasí změna programu vyhrazena. Více informací na www.parkrochus.cz

Obecně prospěšná společnost Park Rochus Vás
v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II zve na akci

V přírodním areálu Park Rochus. Směrovky na místo  
povedou od rozcestí ulic Vinohradská s ulicí Pod Rochusem.
Společně oprášíme hry našich babiček i hry našeho dětství 
a okusíme atmosféru zábavy bez počítačových monitorů  
a herních konzolí.
Pamatujete, jak jste skákali gumu, hráli na schovávanou,  
nebo utíkali před krvavým dědkem?
Oblečte se do sportovního a přijďte se i s dětmi 
podělit o vzpomínky a zážitky z těchto her.

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ
v sobotu 26. 9. 2015 

od 14.00 do 17.00 hodin
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V přírodním areálu Park Rochus. Směrovky na místo povedou  
od rozcestí ulic Vinohradská s ulicí Pod Rochusem.  
Sraz pod břízami na cestě pod sadem starých ovocných odrůd. 
Exkurze Vás seznámí s typickými druhy, které určují 
charakteristický ráz zdejší krajiny, a poznáte vzácné druhy 
rostlin a živočichů, díky kterým je tato lokalita výjimečná. 
Na první pohled nenápadné křovinaté stráně areálu  
Parku Rochus skrývají mnohá přírodní tajemství.  
Společně pootevřeme dvířka této pokladnice  
a provedeme Vás rostlinou i živočišnou říší lokality. 

ZA SKRYTÝMI
POKLADY PŘÍRODY
v sobotu 3. 10. 2015 

odchod ve 14.00 hodin!


