
Pøejezd pøes lávku na trakaøi

Pøejezd pøes lávku na kole

 

Od 10 hod. do cca 18 hod. bude probíhat

TRADIÈNÍ TURNAJ V PLÁ�OVCE

2. místo

4x soudek piva
2. místo

4x soudek piva
3. místo

4x balíček

autokosmetiky

Družstva i dobrovolníci se již teď mohou
hlásit na tel: 605 55 11 36

nebo na svc.reditelka@gmail.com.
Na přejezd Lávky se stačí přihlásit v den akce. 

Družstva i dobrovolníci se již teď mohou
hlásit na tel: 605 55 11 36

nebo na svc.reditelka@gmail.com.
Na přejezd Lávky se stačí přihlásit v den akce. 

3. místo

4x balíček

autokosmetiky

Od 10 hod. do cca 18 hod. bude probíhat

TRADIÈNÍ TURNAJ V PLÁ�OVCE

Pøejezd pøes lávku na trakaøi

Pøejezd pøes lávku na kole Tanja

30. 7. 2016

Vstup do areálu od 12:00

     Oficiální zacátek 14:00

Vstupné: 50,- Kè/osoba, 

            
    dìti do 120 cm zdarma

30. 7. 2016
Vstupné: 50,- Kè/osoba, 

            
    dìti do 120 cm zdarma

Vstup do areálu od 12:00

     Oficiální zacátek 14:00



Výše vstupného je lidová - 50 Kč.

Neplatí pouze děti do 120 cm výšky.

Děti samozřejmě měřit nemusíte,

u vstupu budeme mít měřidlo připraveno.

Výše vstupného je lidová - 50 Kč.

Neplatí pouze děti do 120 cm výšky.

Děti samozřejmě měřit nemusíte,

u vstupu budeme mít měřidlo připraveno.

Jsme připraveni i na tzv. mokrou
variantu, budou k dispozici dva velké

pártystany, které pojmou 300 lidí,
takže případný déšť nás neohrozí.

Jsme připraveni i na tzv. mokrou
variantu, budou k dispozici dva velké

pártystany, které pojmou 300 lidí,
takže případný déšť nás neohrozí.

VESELÉ KLAUNSKÉ VODOHRANÍ

DALŠÍ PROGRAM PRO DÌTI

Místo nosu èervenou bambuli,

do bot by se dva obuli.

Èervená s bílou na líèka

a máme tady klauna - klauníèka.

Není sám, má kamarády,

co s dìtmi si hrají.

Umíme taky vázat balónky,

pro šikovné kluky a holky.

A jak si s dìtmi hrát umíme?

Trošku vám teï napovíme...

Klauní megapexeso

Klauní diskotéka

Chùze v botách mezi pøeká�kami

Modelování balónkù

Pøenášení klauních bambulí

Líèení na oblièej

VESELÉ KLAUNSKÉ VODOHRANÍ

DALŠÍ PROGRAM PRO DÌTI

Tradièní pøejezdy pøes lávku na kole

a trakaøi a soutì�e dru�stev 

budou doplnìny tímto programem:

    od rána bude probíhat „plá�ovka“ 

    – turnaj v plá�ovém volejbalu

    Ahard

    Verona

    Tanja

Oficiální program začíná od 14:00Oficiální program začíná od 14:00

Obèerstvení bude zajiš�ovat fy. Eva Øehulková:
Alkoholické a nealkoholické nápoje, studené 
a teplé nápoje, toèená zmrzlina, nanuky, cukrovinky

Jídlo:    langoše, hranolky
            hamburgery
            párek v rohlíku
            grilování
            bramboráky

Klauní megapexeso

Klauní diskotéka

Chùze v botách mezi pøeká�kami

Modelování balónkù

Pøenášení klauních bambulí

Líèení na oblièej

Skákací hrad
Tetování
Minikros
Lukostøelba
Sumo
a další malé soutì�e

Skákací hrad
Tetování
Minikros
Lukostøelba
Sumo
a další malé soutì�e


