
          

 

             

     

 

                   

Praha Praha Praha Praha ––––

RC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ Praha

30.30.30.30.

15:30 15:30 15:30 15:30 ––––    17:3017:3017:3017:30        Den zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve Slivenci
Stanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavu
(měření(měření(měření(měření    cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)

Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci 

(Český červený kří(Český červený kří(Český červený kří(Český červený křížžžž

Běh pro zdravíBěh pro zdravíBěh pro zdravíBěh pro zdraví    se ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenec
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            

Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15

16:0016:0016:0016:00            Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice   
                                                                        (odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)

17:30   17:30   17:30   17:30   Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     

                                Slivenec : HolyněSlivenec : HolyněSlivenec : HolyněSlivenec : Holyně
Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu 

20:0020:0020:0020:00    Obecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnic
                                                                ssss    živou  kapeloživou  kapeloživou  kapeloživou  kapelouuuu    
Koná se na fotbalovém hřišt

čarodějnic 30,  Kč. Občerstvení zjištěno.

                     

––––    Slivenec, AFK Slivenec, OS Na Kraji,Slivenec, AFK Slivenec, OS Na Kraji,Slivenec, AFK Slivenec, OS Na Kraji,Slivenec, AFK Slivenec, OS Na Kraji,    

RC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ PrahaRC Pecka, ZŠ Praha Slivenec a ČČKSlivenec a ČČKSlivenec a ČČKSlivenec a ČČK    

pořádajípořádajípořádajípořádají    

30.30.30.30.    dubna 2010dubna 2010dubna 2010dubna 2010    

Den zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve Slivenci
Stanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavuStanoviště Státního zdravotního ústavu            

cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)cholesterolu a tlaku zdarma)    

Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci Ukázky první pomoci 15:30 15:30 15:30 15:30 ––––    16:3016:3016:3016:30    

žžžž    Praha 1Praha 1Praha 1Praha 1     3.3.3.3.    místní skupina místní skupina místní skupina místní skupina Slivenec)Slivenec)Slivenec)Slivenec)

se ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenecse ZŠ Slivenec: : : : 15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m

                                                                                                                                                    16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m

                                                                                                                                                16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m

Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15

Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice   Dětské čarodějnice       

(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)(odpoledne plné čarodějnického soutěžení)    

Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     

Slivenec : HolyněSlivenec : HolyněSlivenec : HolyněSlivenec : Holyně    
Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Slavnostním výkop provede osobnost sliveneckého fotbalu Karel NovákKarel NovákKarel NovákKarel Novák

Obecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnicObecní pálení čarodějnic    
    

Koná se na fotbalovém hřišti AFK Slivenec a v jeho okolí. Vstup na derby a pálení 

Kč. Občerstvení zjištěno.    

                             

    

Den zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve SlivenciDen zdraví ve Slivenci    

Slivenec)Slivenec)Slivenec)Slivenec)    

15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m15:30 Běh děti cca 800 m    

16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m16:00 Běh ženy cca 1600 m    

16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m16:30 Běh muži cca 2400 m        

Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15Registrace závodníků ve stánku ZŠ na tréninkovém fotbalovém hřišti od 15:15    

    

Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby     Tradiční fotbalové derby         

Karel NovákKarel NovákKarel NovákKarel Novák                                                                                                                    

    

Vstup na derby a pálení 


