
 
 

KALENDÁRIUM KVĚTEN 2016 

PROGRAMY POŘÁDANÉ V URSUS ZÁŽITKOVÉM CENTRU V DOLNÍ LOMNÉ 

Více o programech na www.ursuscentrum.cz 

Datum Předmět Cílová skupina 

Neděle 1.5.2016 
8:00 
45 Kč 
 
 

Vítání ptačího zpěvu 
 
Místo konání: Sanatorium Jablunkov 
 

Veřejnost 

Neděle 8.5..2016 
14:00 
55 Kč 

Den Matek s URSUS centrem 
 
Hrátky s Ursíkem v Zeleném ráji  
„Živá zahrada Beskyd“ a „Po stopách 
divokých šelem“ 
 

Veřejnost: rodiny s dětmi 
 
Zážitkový program věnovaný 
rodinám spojený s workshopy. 
V URSUS centru budou připravená 
stanoviště na daná témata. 
 

Úterý 10.5.2016 
9:00 
45 Kč 

Ptačí svět 
 
Program zaměřený na seznámení 

s pojmy a ukázkami z oblasti ornitologie; 

poznávání ptačích druhů Beskyd, 

pozorování ptačích zástupců v přírodě; 

poznávání ptačích zástupců podle hlasu.  

 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 

Vzdělávací program pro MŠ, ZŠ, SŠ 
a veřejnost: rodiny s dětmi od 3 
let 

Pátek 13.5.2016 
18:00 
75 Kč/2 filmy 
 
 
 
 

Filmový večer  
 
Dobročský prales – chrám přírody (2D) 
Beskydská zákoutí (3D) 
 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 

Veřejnost  
 

Úterý 17.5.2016 
9:00 
55 Kč 
 
Spolufinancováno 
Krajským úřadem 
Moravskoslezského 
kraje 

Po stopách divokých šelem 
Zážitkový program o šelmách Beskyd (vlk, 
medvěd, rys, jezevec, liška, kuna, vydra aj.) 
- jejich významu pro přírodu a ekosystém. 
Součásti programu je workshop na 
rozpoznávání stop zvěře dle odlitků, 
odlévání stop šelem 
 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 

Zážitkový program vhodný pro: 
- MŠ a 1. stupeň ZŠ 
- rodičům na rodičovské 

dovolené (vhodné pro děti od 
3 let) 

 
 



 
Pátek 20.5.2016 
9:00 
45 Kč 
 
 

Hrátky s Ursíkem v Zeleném ráji 
 
Živá zahrada Beskyd 
Program věnovaný  Mezinárodnímu dni pro 
biologickou diverzitu (22.5.) 
 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 

Zážitkový program vhodný pro: 
- MŠ a 1. stupeň ZŠ 
- Veřejnost: rodiny s dětmi od 3 

let 

Neděle 22.5.2016 
15:00-16:00 
55 Kč 

Ursík čte dětem  
„Jak to bylo s medvídky aneb medvědí 
školička“ 
Divadelní představení o životě medvěda 
spojené se čtením, pohybovou aktivitou a 
tvořivostí. 
 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 
 

Veřejnost  
- Program vhodný pro rodiny 

s dětmi od 4 do 7 let 
 
 

Úterý 24.5.2016 
9:00 
45 Kč 
 
 

Ptačí svět 
 
Zážitkový program zaměřený na seznámení 
s pojmy a ukázkami z oblasti ornitologie; 
poznávání ptačích druhů Beskyd, 
pozorování ptačích zástupců v přírodě; 
poznávání ptačích zástupců podle hlasu. 
 
Výstava makrofotografií  
Z blízkého nadhledu Alena Pončová 

Vzdělávací program pro MŠ, ZŠ, SŠ 
Veřejnost: rodiny s dětmi od 3 let 

 

Kontaktní údaje: 

tel:+ 420 553 661 368, 558 661 367 

mob: + 420 603 367 330     

 e-mail: infinityprogress@seznam.cz 

              info@ursuscentrum.cz 

              www.ursuscentrum.cz 
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