
DOPROVODNÝ PROGRAM
• Boulderingová stěna se skluzavkou 

• Nácvik první pomoci

• Skákací hrad

• Vyšetření množství cukru a cholesterolu v krvi pro 200 zájemců zdarma

• Nafukovací model (v.š.h. = 3m x 4m x 1,5m) plic v kterém je promítáno vyšetření plic, 
jejich nemoci a možnosti léčení

sobota 6. října 14 – 17 hod.

venkovní areál mezi FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická 

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: tradiční jízdy zručnosti na kolech nebo odstrkovadlech, 
florbal,odpalování míčů do nafukovacího  trenažeru softbalu, bojová umění pod 
vedením trenérů z klubu Kosagym, hod na cíl aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ  mimo jiné dárky od sponzorů MHMP a PARTNERS

DOPROVODNÝ PROGRAM

• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 
ochutnávka a prodej medu

• Horolezecká stěna a skákací hrad

• Nácvik první pomoci

• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu, 
zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

• měření cukru a cholesterolu pro 200 účastníků zdarma.

sobota 30. září 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická 
(v případě deště  tělocvična-přezůvky s sebou)

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: tradiční jízdy zručnosti na kolech nebo odstrkovadlech, 
fl orbal,nově si budete moci vyzkoušet odpalování míčů do nafukovacího  trenažeru 
softbalu nebo bojová umění pod vedením trenérů z klubu Kosagym aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 
ZÍSKÁ  mimo jiné dárky od sponzorů XXXLUTZ a PARTNERS

DOPROVODNÝ PROGRAM
• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 

ochutnávka a prodej medu
• Horolezecká stěna a skákací hrad
• Nácvik první pomoci
• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu,  

zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

očernice  
sobota 1. října 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická  
(v případě deště  tělocvična-přezuvky s sebou)

Zdravá městská část Horní Počernice  
ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit  

pořádá v rámci kampaně ke Dnům zdraví

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ:  jízdy zručnosti na kolech nebo  
odstrkovadlech, hod na cíl, skok do dálky, běh aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ CHUTNÝ A ZDRAVÝ NÁPOJ OD UGO

• EXHIBIČNÍ ZÁPAS mladých florbalistů z DDM z týmu Horse Power  
a fotbalistů z SC Xaverov, turnaj florbalistů určený i široké veřejnosti,  
vytvořte si své družstvo a vyzvěte místní florbalisty.

Akce je pod záštitou radního HMP  
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka
Finančně podpořeno z rozpočtu  MHMP

V POHYBU
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