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akce dobrovolnického centra 2018

ÚNOR 

6. 2., 14.00, Sluňákov 

17. 2., 8.30–17.00, Sluňákov 

BŘEZEN 

9. 3., 18.00, Sluňákov 

10. 3., 9.30, Sluňákov 

DUBEN 

7. 4., 13.00–17.00, Sluňákov 

24. 4., 14.00, Sluňákov 

27. 4., 17.30 Sluňákov 

KVĚTEN 

1. 5., 6.00–22.00, Horní náměstí Olomouc

19. 5., 13.00–17.00, Sluňákov 

ČERVEN 

9. 6, 13.00–17.00, Sluňákov 

20. 6., 15.00, místo upřesníme 

ČERVENEC A SRPEN 

termín a čas upřesníme, Šargoun 

ZÁŘÍ 

13. 9., 14.00, Sluňákov 

14. 9., 18.00, Sluňákov 

22. 9., 8.00 - 18.00, Sluňákov 
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Tvořivá schůzka ke Dnu pro veřejnost

Živelný den s živou archeologií -  den 
Příprav a úklidu) 

 

Soví noc v Domu přírody – obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 
Bobří vycházka (akce Domu přírody)
 

 

Probouzení hory – obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

Tvořivá schůzka k Ekojarmaku 

Kvákání v Domu přírody - obsluha stanoviště pro děti 
Domu přírody) 

 

22.00, Horní náměstí Olomouc Ekojarmark, chystání aktivit a koncertu, úklid

Čarovná vodní hladina -  obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

 

Areál naboso - obsluha stanoviště pro děti 
(akce Domu přírody) 

Plánovací schůzka ke dnu pro veřejnost

 

 
Léčivá bylinka na Šargouně - obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

 

Tvořivá schůzka ke dnu pro veřejnost

Netopýří noc v Domu Přírody – obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

Den pro veřejnost (čas včetně chystání a úklidu)

 

 

á schůzka ke Dnu pro veřejnost 

den pro rodiče a děti (vč. 

obsluha stanoviště pro děti  

(akce Domu přírody) 

obsluha stanoviště pro děti  

obsluha stanoviště pro děti (akce 

Ekojarmark, chystání aktivit a koncertu, úklid 

obsluha stanoviště pro děti 

obsluha stanoviště pro děti  

veřejnost 

obsluha stanoviště pro děti 

Tvořivá schůzka ke dnu pro veřejnost 

obsluha stanoviště pro děti 

Den pro veřejnost (čas včetně chystání a úklidu) 



 
 
 

 

 

ŘÍJEN 

2. 10., 16.00, místo upřesníme 

13. 10., 13.00– 17.00, Sluňákov 

PROSINEC 

8. 12., 13.00– 17.00, Sluňákov 

 

 

Poprázdninové setkání s externisty 

Uspávání hory – obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

 

Pohádkový advent – obsluha stanoviště pro děti
(akce Domu přírody) 

 

 

 

obsluha stanoviště pro děti 

obsluha stanoviště pro děti 


