
Po v‰echny dny:
bar, ãajovna, vegetariánská kuchynû, mouãníky, pekarské vyrobky, wc, sprchy
pivo, víno, limo, jídlo a dal‰í zaji‰tûno ...

od stfiedy 5. srpna do stfiedy 12. srpna 2009
na samotû Milkovice u LibáÀû okr. Jiãín

Hudební vystoupení k tanci i poslechu, dûtské hry, autorské ãtení
divadlo, kouzelníci, loutkové divadlo, Ïongléfii, ohnû, promítání filmÛ

malování, pfiedná‰ky, koupání, procházky po okolí, a dal‰í ...

od stfiedy 5. srpna do stfiedy 12. srpna 2009

 

ˇ

Kozí mejdanKozí mejdan
Věnováno kozám a svobodomyslnému způsobu života

Po v‰echny dny:
bar, ãajovna, vegetariánská kuchynû, mouãníky, pekarské vyrobky, wc, sprchy
pivo, víno, limo, jídlo a dal‰í zaji‰tûno ...

od stfiedy 5. srpna do stfiedy 12. srpna 2009
na samotû Milkovice u LibáÀû okr. Jiãín

Hudební vystoupení k tanci i poslechu, dûtské hry, autorské ãtení
divadlo, kouzelníci, loutkové divadlo, Ïongléfii, ohnû, promítání filmÛ

malování, pfiedná‰ky, koupání, procházky po okolí, a dal‰í ...

od stfiedy 5. srpna do stfiedy 12. srpna 2009

 

ˇ

Stanování v místě po celé dny možné, půllitry s sebou jinak pijete z kelímků, děti, psy a další rodinní miláčci vítáni.
Koná se za každého počasí, vstupné dobrovolné, ceny lidové.

dojení v dlani

informace o programu  

a možnosti vystoupit

na tel.: 605/70 10 81

nebo na info@kozy.cz

www.kozy.cz
2 31



Milkovice jsou Ekologické centrum, které poutavou formou v přírodě mezi zvířátky může především dětem  
a mládeži ukázat život v souladu s přírodou. Chcete-li nás navštívit se svými dětmi,  

nebo tuto možnost sdělit Vám blízké škole nebo dětskému kroužku udělejte to, budeme rádi. 

V rámci našich aktivit poskytujeme bezplatnou Ekologickou poradnu ve věcech
ochrany přírody a krajiny, ekologického hospodaření a jednání s úřady. 

Stejně jako v předchozích letech uvítáme každého dobrovolníka na ekofarmě,
který nám bude chtít pomoci při práci kolem zvířátek, sadů a statku. Jídlo, pití, nocleh a zážitky zajištěny.

Podívejte se prosím kolem sebe, jestli nemáte doma nebo nevíte o jakýchkoliv předmětech, soškách, 
obrazech, rytinách, kresbách, knihách, fotografiích, novinových článcích, atd. s tématikou koz, kozlů, kamzíků 
a kozorohů. Jestli něco takového objevíte, prosíme vás o darování nebo levné přenechání popřípadě přefocení 

do chystaného Muzea koz. Žádáme zvláště ty, kteří se chovu koz věnují, aby nás kontaktovali. Zajímají nás 
vzpomínky z dávných nebo nedávno minulých dob, fotografie z rodinného alba s kozami atd.  

Potěšilo by nás, kdybyste při svých dovolených nebo cestách fotografovali stáda i jednotlivé kozy a společně 
s krátkou legendou (kdy a kde byla fotografie pořízena, popřípadě co je to za kozu) nám je zaslali.  

Uvítáme i jakoukoli informaci či nápad k tomuto tématu.  

Kontakt:
Milkovice v Českém ráji

Poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň
tel./fax, záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81, e-mail: info@kozy.cz

pro případné sponzory:
Poštovní spořitelna 212512585/0300


