
Dětský den a aukce 2017 

 

Pátek 11.8. 17.-20. hod. 

příjem věcí do aukce v restauraci U Budulínka 

 
Sobota 12.8. dopoledne 

9.30 hod. - zápis lodí do závodu v altánu na koupališti 

10.00 hod. - start závodu 

- závody motorových lodí 

- dětské soutěže 

 
Sobota 12.8. odpoledne 

14.00 sokolnická ukázka 

- a následuje program na téma „Jak přežít v přírodě“ 

 
18.00 Dobročinná aukce v restauraci U Budulínka 

 
- po aukci posezení a večerní zábava tamtéž... 
 

 



Dětský den v Polesí u koupaliště  

SOBOTA 12.8.2017 

 

Tentokrát trochu jinak – rezervujte si celý den! 

 
Dopoledne: 

Jako tradičně proběhne Regata – závod plachetnic bez motoru a jakéhokoliv 
dálkového ovládání, nejlépe doma vyrobených nebo alespoň upravených. 
 9. 30 - zápis lodí v altánu na koupališti 
10.00 -  start závodu 

Následovat bude: 
- závod motorových lodí na dálkové ovládání 
- běh kolem koupaliště (rodiče s nejmenšími dětmi, malé děti, větší děti,…) 

- závody v pytlích 

- přetahování dětí i dospělých 

- vyhlášení výsledků – odměny 

 

Odpoledne:  
   

Dětský den na téma „Jak přežít v přírodě“ 

Kdo má, může přijít v maskáčích! 

 
14.00 Ukázka sokolnictví (výcvik dravců) – na louce za koupalištěm směr 
Havran 

 
Dále bude následovat zábavné odpoledne, kdy se dozvíte spoustu užitečných 
věcí, které se vám budou hodit např. na výletě, na táboře, při stanování nebo i v 
situacích, kdy nebudete mít možnost využít vymoženosti moderní doby...čeká 
vás spousta překvapení :-) 

 
Ani letos nepřijdete o úžasný tématický dort a další dobroty. 
 
Máte se na co těšit! I my se těšíme….. 
 
                            Katka Jakešová, Saša Vrága, Občanský spolek a Polesáci…. 
 
Uvítáme odměny – sladkosti, nezničené drobné hračky, vhodné reklamní 
předměty,...pokud máte, noste je prosím s předstihem k Zázvorkům (č.p. 21) 
nebo Vrágům. 

Děkujeme. 



Aukce Polesí 2017 

 
 

Dne 12.8. 2017 od 18. hod. proběhne v restauraci u Budulínka již tradiční 
dobročinná aukce, jejíž výtěžek bude použit např. na pořádání akcí v 
Polesí – Dětský den 2018, Koloběžkové závody 2018, apod.  
Dále pak na údržbu prostoru v okolí koupaliště atd… 

 
Vybraná částka bude oficiálně vyhlášena po sečtení položek a následně 
zveřejněna na webu www.polesi.eu. 
 

Do aukce můžete nosit například nepotřebné chalupářské půdní nálezy, 
funkční nářadí, keramiku, porcelán, hračky, dekorace, ale pouze věci, které 
mají určitou hodnotu nebo jsou něčím zajímavé.  
 
Nenoste prosím věci zničené nebo zcela bezcenné (např. reklamní hrnky, 
skleničky a podobné) 

 
 

!!!POZOR!!!  

 
Příjem věcí do aukce je již v pátek 11.8. od 17.-20. hod. v restauraci  

U Budulínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


