
12. 10. 2013

Den pro zdraví 

Drakiáda
14.00 zahájení 

           zástupkyní starosty Ing. Lenkou Koudelkovou

  - vydávání soutìžních kartièek - nahlásit jméno draka

  -soutìžní kartièka : z jedné strany oznaèení soutìží,

                                     druhá strana èíslo draka.

  - dìti mohou plnit soutìže v rámci DD  

     a nesoutìžit s drakem a naopak

  - na kartièku si mohou dìti vyzvednout 

           zdarma 1x buøta + pití

14.30- 17.00 vlastní soutìž Drakiády 

17.30 vyhlášení vítìzù jednotlivých kategorií 

- u každé kategorie minimálnì 3  hodnotné ceny

 Dìti mohou plnit úkoly na stanovištích 

(náhrada Dìtského dne z èervna).

Program drakiády

14 hodin

fotbalové høištì v Písnici ul. Švihovská

Sponzoøi

DD servis s.r.o., DKNV stavební s.r.o., Neoset,

Pro Trade s.r.o., Vetnemo s.r.o., Esselte s.r.o.

restaurace U Hertlù,

Nadaèní fond mezinárodní køes�anské pomoci

a 
energetiku



Drakiáda

 
Program: 

14:30 - 15:00 pøihlášky soutìžních drakù

15:00 - 17:00 vlastní soutìž

17:30 - vyhlášení vítìzù jednotlivých kategorií

Soutìžíme v kategoriích:

?NEJKRÁSNÌJŠÍ létajíci drak

?NEJORIGINÁLNÌJŠÍ drak

?NEJDÉLE létající drak

Souèástí programu budou i soutìže 

pro dìti z tradièního Dne dìtí.

Jsou pøipravené ceny od MÈ Praha-Libuš

a sponzorù. Jízda na ponících. Aktivity z oblasti zdravého 

životního stylu a prevence nemocí. Ukázka z èinnosti obèanských 

sdružení a spolkù, další zábavné i vzdìlávací aktivity. 

Lukostøelba, grilování....

Den pro zdraví 

a  

energetiku

 

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.....

LAÈHE ÈHAVE: soutìže pro dìti.

Policie ÈR: obrnìný transportér, ukázka výzbroje....

EKODOMOV: Biologické aktivity na téma „ Voda okolo nás”

Ekocentrum Podhoubí: 

MC Kuøátko: Výtvarný workshop...

Støední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 5. kvìtna Praha 4:

stanovištì zamìøené na úspory energie 

v domácnostech hravou formou.

Gastro systém - Mošty: prodej moštù.

Info Dráèek: výroba drakù, výuka výroby závitkù.

Projekt Zdravá pìtka - Nadaèní fond Albert: program o zdravém 

stravování dìtí  a zdravém životním stylu dìtí.

Dìti buøt a pití zdarma
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