Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s.
ve spolupráci s Obcí Hradčany
Vás srdečně zve
na VI. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
se zahraniční účastí

v sobotu 25. 06. 2011 v areálu Výletiště v Hradčanech

Motto: „Přátelství bez hranic“
Soutěže budou rozděleny do tří kategorií:
- Vaření na otevřeném ohni
- Vědomostní soutěž
- Sportovně - recesní soutěže v netradičních disciplínách
Soutěžit budou pětičlenná družstva, která lze obměňovat. Každý soutěžící člen
družstva musí mít oblečeno vylosované potištěné triko.

I. Vaření na otevřeném ohni
– vařit se bude „Záhorská glajda“. Každé družstvo dostane k dispozici:
- 500 g kuřecích prs
500 g vepřové kýty
½ chleba
papírové utěrky
sáček na odpadky
talířky a lžičky
Ostatní ingredience je nutno si dovézt s sebou dle vlastního uvážení. Fantazii se
meze nekladou. Kotlík, stojan na kotlík, sirky a dřevo na topení je nutné si
dovést vlastní.
Akce je součástí projektu „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“, který je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

II. Vědomostní soutěž
- představí jednotlivé obce mikroregionu. Otázky jsou zpracovány ze
stránek Listů mikroregionu a odpovědi naleznete i na www stránkách
mikroregionu Záhoří – Helfštýn www.mr-zahori.cz (obce mikroregionu).
Jsou zaměřeny na historii obcí a zajímavosti jednotlivých obcí.
Odpovídat na otázky budou všechna družstva společně písemnou formou.

III. Sportovně - recesní soutěže
K těmto soutěžím je třeba hlavně sportovní obuv a oblečení. Můžete se
těšit na originální disciplíny, které nenajdete na žádné olympiádě, např. na
disciplínu Popelář, Lovec, Vinař a další. Jednotlivé soutěže budou podrobně
představeny při akci.

IV. Program
- 9,30
10,00 - 12,00
12,00 - 12,30
12,30 - 13,30
13,30 - 14,00
14,15 - 18,00
18,00 - 18,30
18,30 22,00 -

- příjezd, příprava ohniště
- vaření na otevřeném ohni
- hodnocení vaření
- přestávka
- slavnostní nástup a zahájení
- soutěže v netradičních disciplínách
- vyhlášení výsledků
- workshop, volná zábava, diskotéka
- ohňostroj

Po celou dobu soutěžení budou k dispozici TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
z Centra pro rodinu Ráj o.s. pro děti i dospělé, kde budete mít ve volných
chvílích možnost vyrobit si vlastní výrobek.
Děti mohou dále využít dětské atrakce v areálu Výletiště, např. skluzavku,
houpačky či projížďku na koni.

Občerstvení zajištěno.
Nezapomeňte vzít s sebou vlajku obce, sportovní obuv, oblečení
a dobrou náladu☺
„Kdo nezažije, nepochopí“
Akce je součástí projektu „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva – Gmina Prószków“, který je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

