
Zdravíme všechny duchy, strašidla, 
přízraky a jiná zjevení! 

 
Těšíme se na Vás, tentokrát předposlední říjnový víkend v Dětském 

mlýně ve Vlkovicích, kde se opět přesvědčíme, zda jste opravdu 
strrrrrrrrrrašně strrrrrrrrrašidelní a můžete vyrazit strašit mezi lidi. 

Také si určitě pohrajeme, zasoutěžíme a připravíme se na rychle se blížící 
Vánoce, kdy dárky pro své blízké zhotovíme vlastnoručně.  

 
Tak tedy… 

Ať žijí duchové!!! 
Pobyt začíná v pátek 21.10. 

Budeme na Vás čekat od 17:00 a poprvé se sejdeme u večeře v 18:00, 
tam už bychom měli být určitě všichni. 

Končíme v neděli 23.10. po obědě kolem 13:00. 
Velcí duchové si svá dušáčata vyzvednou nejpozději do 14 h! Děkujeme. 

Co náš pobyt duchům nabízí? 
Jídlo 5x denně, pitný režim po celý den, útulné pokojíčky s umyvadlem a sociálním 
zařízením na patře a hlavně to, proč se v Dětském mlýně všichni sejdeme a to je 

bohatý program. V ceně je veškerý materiál a pomůcky. 

Jak na Dětský mlýn dojet? 
Většina z Vás asi pojede 

směrem od Fulneku, kde najdete 
odbočku na Jerlochovice a dále 

na Vlkovice. Dětský mlýn je středisko v zatáčce před Vlkovicemi, po pravé straně 
cesty s velkým barevným nápisem, asi 5 km od Fulneku, viz mapka níže.  

Jak to na v Dětském mlýně vypadá? 
Mrkněte na www.detskymlyn.cz  

Mají tam plastové krávy a kozy ☺, ale v ohradě se pasou i živé kozy kamerunské. 
Kolem je krásná příroda chráněné krajinné oblasti Poodří. U střediska jsou 

prolézačky pro malé duchy a velká zahrada. 

Co si přibalit do batohu? 
Rozhodně duchařský, strrrrrrrrrrrašidelný nebo čarodějnický kostým, přezůvky 
do budovy, obuv a oblečení do pohody i nepohody, pláštěnku, pyžamo, hygienické 

potřeby, staré triko nebo pracovní zástěru pro výtvarné činnosti.  



 
Pokud máte, nabalte duchům lampion, příp. baterku. Dále pokud najdete doma 
staré noviny, vnitřní ruličku od toaletního papíru ☺ a také menší skleničku 
s širším hrdlem bez víčka (od jogurtu, marmelády, přesnídávky, paštiky, 

zavináčů, stará kořenka apod.) a druhou 0,2-0,33 l lahev (od Cappy, Fanty, 
Coly, Sprite…), jeden až dva kusy ode všeho pro každé dítě, budeme rádi. 

 

Taaak…snad je to všechno. 
Ještě potřebná mapa a už Vám nezbývá než se těšit. 

My už se těšíme ☺ 

 
Za Eko-info centrum Ostrava (www.eico.cz) 

 Ivana Mariánková, Jana Divincová 
� 737 505 288, info@eico.cz 

 

Mějte se strrrrašně krrrásně 
a v pátek NA SHLEDANOU! 


