
6. 10. 2012

Den pro zdraví 

a udržitelnou 

energetiku

Drakiáda

6.10. od 9 do 12 hodin Duatlon pro dìti od 2 do 15 let,

pøed Klubem Junior.

6.10. od 15 do 18 hodin Drakiáda

3.10., 17.10. lekce Nordic Wolking od 14 do 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 244 021 421, 244 021 423

20.10. od 13 do 20 hodin Libušsko písnická nota v Libušské sokolovnì.

20.11. projekt „Buïte v kondici v každém vìku” (Senior Help) 

specifika stravování, pohyb, ochutnávky pokrmù...

Spoleènost Danone poskytne v týdnu od 8. do 13.10. 2012

pro všechny dìti v mateøských a základních školách zdarma 

jogurtový probiotický nápoj Actimel.

Spoleènost Hero vìnuje v týdnu 24.9 - 27.9. pro všechny dìti 

základních a mateøských škol  CORNY.cereální tyèinky

Další doprovodné akce 

ke Dni zdraví

15 - 18 hodin

fotbalové høištì v Písnici ul. Švihovská

 



Drakiáda

 
Program: 

15:00 - 15:30 pøihlášky soutìžních drakù

15:30 - 17: 30 vlastní soutìž

17:30 - 19:30  grilování...

Soutìžíme v kategoriích:

?NEJKRÁSNÌJŠÍ létajíci drak

?NEJORIGINÁLNÌJŠÍ drak

?NEJDÉLE létající drak

Doprovodný program:

Pro dìti jsou pøipravené ceny od MÈ Praha-Libuš

a sponzorù. Jízda na ponících. Grilování....

Den pro zdraví 

a udržitelnou 

energetiku

MC Kuøátko: Výroba drakù, soutìže pro dìti, dílna, 

malování na oblièej

Body point: ukázka cvièení  pro dìti i dospìlé.

 

Ukázka a praktické využití pomùcek používaných záchranáøi.

Jak poskytnout první pomoc. Mìøení základních 

tìlesných hodnot -tlak, puls..., prevence zubního kazu

FN Královské Vinohrady: kontrola pigmentových projevù 

dermatologem.

Fair Trade: Poznejte co to je Fair trade obchod, možnost zakoupení

výrobkù.

Ekostatek VLKANEÈ: nabídka produktù pøímo od farmáøe 

- ovoce, zelenina.....

EkoWATT: poradenství v oblasti úspor energií, obnovitelných zdrojù,

pasivních domù.

LAÈHE ÈHAVE: soutìže pro dìti.

Mìstská policie: ukázka výcvikù psù.

Modrý klíè: nabídka výrobkù chránìné dílny, informace o víkendových 

akcích,pøehled volnoèasových aktivit pro rodiny a dìti.

Žij zdravì: pøedstavení projektu na téma zdravé stravování 

a zdravý životní styl v rodinách s dìtmi.

EKODOMOV: ukázka kompostování, pozorování organismù 

(TV, digimikroskop...), bioodpadové pexeso, vìdomostní kvíz...

Ekocentrum Podhoubí: 

Støední zdravotnická škola 5. kvìtna Praha 4:

stanovištì zamìøené na úspory energie 

v domácnostech hravou formou.
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