
Projekt Dětské hřiště Tajuplný ostrov 

 vznikl v hlavách členek RC Havránek v roce 2007 a získal podporu veltruské radnice 

 má za cíl vybudovat hřiště a odpočivnou zónu v zahradě kulturního domu 

 chce přispět k oživení Veltrus a větší atraktivitě města 

 je zaměřen na mladé rodiny s dětmi, ale nejen na ně 

 byl prezentován na Bezva dni ZŠ Veltrusy 2007 a na Veltruském Corvu 2007 

 má vlastní letáčky, tašky a další výrobky k  prodeji 

 je založen na zájmu, spolupráci a podpoře veřejnosti (ankety, soutěže, návrhy, kresby...) 

 započal vyklízením zahrady (RC Havránek, technické služby) a instalací vrat (město 

 Veltrusy, firma Služby, stavby, montáže) 

 už zabírá celý šanon (pět žádostí o grant, desítky e-mailů firmám, články z tisku,  

 prezentace) 

 čerpá ze zkušeností Sítě mateřských center (kampaň Dětská hřiště dnes a příště) 

 má vlastní sbírkové konto u KB: 35-9324990267/0100 - Veřejná sbírka na Tajuplný ostrov 

 - dětské hřiště v centru města Veltrusy 

 čeká na vaše nápady, náměty a připomínky:  hriste@dolnipovltavi.cz 

 

 

více o projektu http://havranek.dolnipovltavi.cz (sekce hřiště) 
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OMALOVÁNKY 

ZVÍŘÁTKA NA HŘIŠTI 

http://havranek.dolnipovltavi.cz


V Palackého ulici 

potkali jsme opici. 

Na hrazdě hned po ránu 

loupe slupku banánu. 

Lenochod, to povím vám, 

hrozně rád si hraje sám. 

Umět šplhat jako on,  

za to bych dal milion. 



Had se hřeje na houpačce, 

zabírá tam místo Kačce. 

Hade, vrať se do křoví, 

ať si Kačka pohoví! 

Odpoledne do kina 

šla tučňáků rodina. 

Přišli v plné parádě, 

teď se houpou na kládě. 



Na nástroje ve svátek 

hraje sedm zvířátek. 

Osmé poslouchá tu muziku, 

tiše visí, bez křiku. 



Nevíte, kam malí pštrosi 

schovávají svoje nosy? 

Když jsou hřišti nablízku, 

strčí hlavy do písku. 

Kdo na hřiště přijde pěšky, 

uvidí tam čtyři ježky. 

Kdo si vezme koloběžku, 

uvidí tam hned pět ježků. 



Je to jen sen, nebo příště 

navštívíme dětské  hřiště? 

Pro děti i zvířátka 

je tu krátká pohádka: 


