
Zábavné 
odpoledne

pr o deti i dospele´pr o deti i dospele´

opočno
domov dědina

2.6.2019
od 13:30 hodin/

PROGRAM:PROGRAM:
14.00 hod. - ukázky práce policejních psů a výzbroje 14.00 hod. - ukázky práce policejních psů a výzbroje 
  zásahové jednotky policie ČR    zásahové jednotky policie ČR  
14.45 hod. - Slack show - vystoupení mistrů 14.45 hod. - Slack show - vystoupení mistrů 
  ČR na slackline  ČR na slackline
15.45 hod. - vystoupení profesionálního motocyklového 15.45 hod. - vystoupení profesionálního motocyklového 
  kaskadéra Pavla Vika  kaskadéra Pavla Vika 
16.30 hod. - ukázky práce sokolníka 16.30 hod. - ukázky práce sokolníka 

Po celé odpoledne:Po celé odpoledne:
- prezentace vozů zn. Škoda - Matrix a.s. - Autocentrum Lipovka- prezentace vozů zn. Škoda - Matrix a.s. - Autocentrum Lipovka
- slackline workshop - slackline workshop 
- projížĎky na koních - projížĎky na koních 
- skákací hrad pro nejmenší- skákací hrad pro nejmenší
- prezentace leteckých modelářů, terénních bugin na dálkové ovládání - prezentace leteckých modelářů, terénních bugin na dálkové ovládání 
- střelba z luku a kuše - skupina FEXT  - střelba z luku a kuše - skupina FEXT  
- prezentace Klubu vojenské historie Dobruška- prezentace Klubu vojenské historie Dobruška
- keramická a rukodělná dílna pro všechny - keramická a rukodělná dílna pro všechny 
- hraní kuliček na „kuličkovníku“- hraní kuliček na „kuličkovníku“
- zdravotní poradna - zdravotní poradna 
- prodej výrobků uživatelů Domova Dědina - prodej výrobků uživatelů Domova Dědina 
- prohlídka zařízení – vždy v celou hodinu - prohlídka zařízení – vždy v celou hodinu 

bohate´ občerstvení po celou dobu konání akce bohate´ občerstvení po celou dobu konání akce 
  - grilovane´ kýty a   - grilovane´ kýty a kuřatakuřata, klobásy a ryby na roštu, , klobásy a ryby na roštu, 
   pivo, limo a mnoho dalších pochutin   pivo, limo a mnoho dalších pochutin

Celým odpolednem pr ovází moderátor  Honza DušekCelým odpolednem pr ovází moderátor  Honza Dušek

*Změna programu vyhrazena*Změna programu vyhrazena
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