
Bohatý doprovodný program:
Ekologicko-výchovné soutěže, dopravní hřiště Městské policie,
dílničky, tvarování zvířátek z balónků, malování na obličej, pro-
jížďky na koních, ukázka hasičských a popelářských vozidel,
skákací hrad, velká nafukovací klouzačka, trampolína, vláček,
kolotoč, prohlídka létajícího balónu a vzducholodě, představení
útulku Toulavé tlapky atd.
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HLAVNÍ CENA

TABLET, přihlášky
do 15:00 hod

Moderátor akce Vlasta Korec

Poradíme v těchto oblastech:
dotace zelená úsporám, označo-
vání kol čipem, možnosti pojištění
kol, poskytnutí první pomoci, mě-
ření cholesterolu a cukru, zdravá
výživa - změření tuků, atd.
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Dopolední program
Od 10:00 do 13:00 hod pro veřejnost a školy, školky mají

v 9:30 speciální program v divadle s Cirkusem Jung

Odpolední program:
13:00 Slavnostní zahájení a uvítání patrona Dne Země pro rok 2014
13:10 Výsadba stromu ke Dni Země
13:25 Taneční vystoupení a psí triky s pejsky
13:30 Kouzelnické vystoupení s profesionálním

kouzelníkem a iluzionistou
14:00 Ukázka výcviku služebních psů Městské policie

(poslušnost, zadržení osoby, vyhledávání osob)
14:50 Ukázka první pomoci - Český červený kříž
15:00 Představení dravců se zapojením veřejnosti
15:30 Vyhlášení všech soutěží a předání nasbíraných

víček od pet lahví zdravotně postižené
Monice Henčlové z Běchovic

15:50 Artistické a klaunské vystoupení s Cirkusem Jung
16:20 Vystoupení a ukázka plazů (hadi, ještěři, želvy)
16:45 VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY World ROXETTE

Tribute Band – The RockSet a ABBA Tribute Show
18:00 Rozhovor s mistrem balonového létání Honzou Smrčkou,

možnost vzlétnutí upoutaným balonem (omez. kapacita)
19:00 Názorná ukázka letu balonem (v případě příznivého počasí)
19:15 Vystoupení hudební skupiny FLASTR

SPONZOŘI:
Brtek s.r.o, SAOS s.r.o, Česká spořitelna a.s., Autodoprava Suchar, Petr Car a.s., Zahradnické služby M. Štěpán, MM EKO s.r.o, Max Area s.r.o,
Depa s.r.o, Viamont DSP a.s., Abak spol. s.r.o, Optimal Project CZ s.r.o, Jiří Jaroš, Hummer Centrum s.r.o, Kossuth rezidence & wellness


