
Družstvo POOSLAVÍ v Nové Vsi vás srdečně zve na zážitkový 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
Kdy: neděle 17. září od 13 do 18 hod
Kde: v areálu družstva v Nové Vsi

PŘIPRAVILI JSME PRO DĚTI:
• jízdu na ponících
• dojení umělé krávy
• malování na obličej
• šlapací traktory
• dvě divadelní představení
• skákací hrad
• vymalovávání sádrových odlitků
• zážitkový stánek projektu Zemědělství žije   
  (soutěže pro děti)

A TAKÉ PRO DOSPĚLÉ:
• prohlídky areálu družstva, kravínů,  
   bioplynové stanice
• ukázku zemědělské techniky
• Stirlingův funkční model motoru
• traktor jezdící podle navigace  v areálu  
   střediska
• RC modely zemědělkých strojů na ovládání
• výrobu sýrů a másla (Jihočeské muzeum)
• koně s bryčkou
• prezentace nové soukromé střední  
  zemědělské školy v Pozďatíně

Budete si moci koupit sýry, tvarohy a burčák.  Výrobu sýrů a másla si můžete 
sami vyzkoušet. Součástí programu bude také představení pěstování erozně 
nebezpečných plodin v POOSLAVÍ.
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