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ZÁBAVNÍ CENTRUM DON
vyhlašuje

PRÁZDNINY PRO MANŽELKY...
...vezmìte je na DON.

do 15 hodin bezedná Coca-Cola a

soda k jídlu zdarma

734 572 513

WWW.DONTREBIC.CZ

S P PI MTO Š NAVÉ U NÁDOBÍ

Rádi bychom vás opět pozvali do jednoho 
krásného rekreačního střediska, zvaného Ranč 
Vápenka. Jistě není nutné tento areál s maleb-
nou okolní přírodou a lomem s průzračnou 
vodou blíže představovat. Mnozí z návštěvníků 
nás navštěvují již mnoho sezon a jejich návrat k 
nám jistě svědčí o jejich spokojenosti. 

A proto jsme se rozhodli nabídnout další láka-
vé služby a atrakce. Vstup do tohoto areálu je 
samozřejmě zdarma a najdete zde stylovou hos-
půdku, kde se setkáte s příjemným personálem, 
který vás rád obslouží nejen výborným chlaze-
ným pivkem, ale i nealkem rozmanitého výběru 
za příznivé ceny. 

Pokud vás zastihne chuť na něco dobrého, 
nabízíme výborné domácí klobásy. V maleb-
ném prostředí našeho areálu je také možno 
uspořádat rodinné či fi remní akce, country 
večery, svatby a další společenské akce dle vaše-
ho přání. A samozřejmě k tomu nabízíme mož-
nost výborného prasátka na rožni, kde se cena 

pohybuje od 95 Kč za kg včetně zeleniny a čer-
stvého chleba. Je možno udělat i maso na lod-
ně, a to vše dle přání zákazníka. Nově nabízíme 
jízdu na koni, a to formou svezení, nebo pro 
náročné je možnost vyjížďky do okolní překrás-
né přírody, která nabízí rozmanitý terén a mno-
ho lesů. V případě zájmu je možnost i plavení v 
sedle koně v řece.

Samozřejmě myslíme i na vaše děti, které se 
krom koupání v lomu s oblázkovou či travna-
tou pláží mohou vyřádit na trampolíně, hou-
pačkách, písku či povozit se na hodném a spo-
lehlivém koni. Novinkou je, že každý pátek od 
16 do 17 hodin nabízíme pro vaše děti jízdu na 
koni zdarma.

Přijdte strávit příjemný den mezi nás.Nabízí-
me sportovní vyžití, rekreaci a mnoho dalších 
příjemných zážitků pro celou vaši rodinu. Ote-
vřeno máme každý den včetně víkendu, a to od 
15 hodin. 

 Těší se na vás celý kolektiv ranče Vápenka

Ranč opět zahájil sezonu a nabízí 
příjemné zážitky, sportovní vyžití a rekreaci

Dožínky v Edenu aneb z pole 
rovnou na talíř 29. - 30. 8. 2015
Přijďte k nám do Edenu oslavit konec žní a zažijte Dožínky na 

vlastní kůži. Do našich chaloupek v Horácké vesničce se vrátí 
řemeslníci, aby příchozím předvedli svou živnost. Chybět nebu-
de ani tradiční předání lněného věnce hospodáři, který slavnost-
ní Dožínky zahájí. Sami si zde vyzkoušíte vymlátit obilí cepem, 
vyfoukat jej a umlet si z něj vlastní mouku. Nachystali jsme také 
pec, kde si z této mouky můžete upéct buchty. Zahrají folklor-
ní muzikanti, ochutnáte dožínkovou kuchyni nebo pivo z míst-
ního pivovárku a čeká vás i jarmark a květinový trh. Pro děti je 
připraveno divadlo, dětský koutek a šifrovací hra. Zájemci se na 
připravované přednášce s dobovými fotografi emi dozví, jaký je 
rozdíl mezi dožínkami na Vysočině a na zbytku území České 
republiky. K vidění bude rozsáhlá expozice historické zeměděl-
ské techniky. Slavnosti ukončí dožínkový country bál.


