Sedm novodobých divů světa
Obecní úřad Kojice
Vás zve 1. června 2019
na kvízovou hru pro týmy v přírodě.
Dne 7.7. 2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z celého světa zvoleno nových sedm divů
světa. V rámci naší hry se projdete po okolí obce a cestu si zpestříte plněním úkolů zaměřených
právě na tyto monumentální skvosty naší planety. Čistý čas obejití trasy trvá asi 1 hodinu,
s plněním úkolů dorazíte do cíle cca za 1:30 -1:45 hod. Čas při této hře není důležitý. Po celou trasu
tým sbírá indicie k rozluštění kódu, na základě kterého se mu otevře truhla s pokladem. Optimální
počet účastníků v týmu je 4-6, tedy ideální pro rodiny s dětmi. Na své si přijdou všechny věkové
kategorie, a proto jednotlivé týmy mohou tvořit třeba jen senioři nebo starší děti.
Jenom pozor na bezpečnost, doprovod mladších dětí je nutný.

Týmy budou startovat z parku u hasičské zbrojnice POSTUPNĚ od 13 hodin.
Účast Vašeho týmu je dobré předem zaregistrovat na obecním úřadě nebo na telefonu
602 621 355. Dopředu tak budete znát přesný čas Vašeho startu a nám zároveň registrace umožní
připravit dostatečný počet pokladů, aby se dostalo na všechny J.
V parku bude zajištěno po celé odpoledne občerstvení (za úhradu) a nebude chybět ani tradiční
hasicí pěna.

Přijďte se projít, pobavit, trochu se něco přiučit.

Sousedská snídaně
Přijďte společně posnídat
Dvě letní sobotní rána, 22.6. a 10.8. 2019, Vás zveme do místního parku na společnou sousedskou
snídani. Připravíme stoly, lavičky, kávu, čaj, nějaké tácky a trochu podmanivé hudby. A co budeme
snídat? To už záleží na vás J. Předpokládá se, že každý přinese něco jiného a to nejen pro sebe, ale
i pro ostatní. Jeden třeba štrúdl, druhý pomazánku a chleba, další sýrový talíř apod. (Polévky a
guláše napoprvé asi ne J). Vše, co přinesete, se dá na společný stůl, odkud si budou brát všichni.
Množství volte přiměřené a dělejte malé porce, ať může ochutnat, co nejvíce přítomných. Nejedná
se o žádnou soutěž (i když originální dobroty jsou vítány), ale o příjemné ranní posezení.

Léto 2019 v obci Kojice

Kalendář společenských akcí
8. května 2019

18. května 2019

1. června 2019

22. června 2019

13. červenec 2019

2. srpna 2019

9. srpna 2019
10. srpna 2019
17. srpna 2019

7. září 2019

Pěšky do Vigvamu
Sváteční termín byl tradičně využíván pro cyklistický výlet. Letos jsme zvolili
pohodovou chůzi do Vigvamu v Němčicích. Trasa je dlouhá 11 km a zvládnou ji
všechny věkové skupiny. Sraz účastníků je v 10 hodin v místním parku. Retro
oblečení vítáno. Zpět pojedeme autobusem.
Setkání přátel Kojic
Tradiční každoroční setkávání kojických rodáků důchodců letos cílí na všechny
věkové kategorie. Přátelé Kojic jsou zváni ve 14 hodin do motelu Železné Hory.
Sedm novodobých divů světa
U příležitosti oslav dne dětí pořádáme ve spolupráci s SDH Kojice kvízovou hru
pro týmy v přírodě. Přijďte se pobavit i přiučit. Start týmů bude probíhat
postupně od 13 hodin z parku. Občerstvení zajištěno.
Sousedská snídaně I
Od 8 hodin v parku společně posnídáme a popovídáme. Každý přinese něco
dobrého k snědku pro ostatní. Káva a čaj budou k dispozici.
Rybí hody
Každoroční letní zábava s nabídkou rybích dobrot. K tanci a poslechu hraje
skupina TRITON. Začátek od 20 hodin. Prodej ryb přes ulici bude zahájen od 18
hodin.
Myslivecké hody
Taneční zábava spojená s nabídkou pochoutek z divočiny. K tanci a poslechu
hraje skupina ECHO. Začátek ve 20 hodin. Prodej přes ulici bude probíhat od 18
hodin.
Biograf v parku
Večerní promítání českého filmu v parku. Čas a název snímku budou upřesněny.
Sousedská snídaně II
Od 8 hodin v parku druhé letošní sousedské snídání a povídání.
Taneční zábava TJ Sokol
Letní zábava pod šapitó v parku začne ve 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje
skupina TRITON. Přijďte se pobavit a svoji účastí podpořit kojický fotbal.
Poznáváme Česko
Turistický výlet za krásami české země vhodný pro každého. Tentokrát
navštívíme Žlebské Chvalovice, zříceninu hradu Lichnice a okolí. Cena zájezdu 70
Kč, děti do 15 let 30 Kč.

