
 
PRÁZDNINOVÝ MARATON 

 

Tak, a je tu opět soupiska prázdninových nabídek 
Střediska volného času KOTVA a ostatních 
institucí k trávení volného času o prázdninách. 
Není  to tedy jen jedna akce, ale spousty dni 
naplněnými  zajímavými aktivitami.   
Začínají vždy v 8 hodin ráno přihláškou a startem 
v 9. 00. Končí o půl jedné odpoledne a ve 13,00 
se otvírají herny STŘEVA. Kdo nechce na 
jednotlivou soutěžní nebo poznávací aktivitu, 
může dopoledne strávit rovněž v hernách 
střediska od 8,00 – 19,30. Přesnější údaje jsou u 
jednotlivých akcí.  
Na rozdíl od minulých let, kdy jednotlivé akce byly 
bodované, pro získání maratónské ceny se 
v letošním roce stačí zúčastnit 15 jakýchkoliv 
aktivit. Na startu prázdninového maratónu získáte 
průkazku, nebo u každé další akce,  a do ní se 
bude zapisovat účast. Samozřejmě Ti 
nejaktivnější – s větším počtem účasti než 15 – 
budou odměnění výletem pro 40 nej. 
I letos je vyhlášená soutěž o nejlepší prázdninový 
cancák  - sešit, který bude popisovat zážitky 
jednotlivých dni. U některých soutěží a turnajů lze 
získat drobné ceny a diplomy. 
 

- Pravidla PM 2006 – 
 

1. Vždy nosit  sebou průkazku maratonce 
podepsanou rodiči a přijít na akci včas – opozdilci 
mají možnost navštívit už jen sportovní hernu. O 
všem informujte rodiče a zaměstnanecký dozor 
KOTVY. 
2. Průkazku nesmíš dopisovat a škrtat – 
opravy provádí jen zaměstnanec KOTVY. 
3. Musíš dodržovat veškeré pokyny 
zaměstnanců KOTVY, bezpečně a společensky 
se chovat. 
4. Nesmíš nosit na akce alkohol, cigarety ani 
nebezpečné předměty. Nejezdi na kole, ani 
nenos drahé předměty, za jejich ztrátu a krádež 
neručíme. Pití a malé občerstvení si koupíš na 
prvním kontaktu ve STŘEVĚ. 
5. Za porušení zásad, vulgaritu nebo další 
nespolečenské chování se bude účast na akci 
rušit. Dřívější odchody budou zapsané do 
průkazky. 

 
 

Středisko volného času KOTVA 
             

 
 
 
 
 
 

 
 

 KATALOG 
  prázdninových   

aktivit 
Č E R VE N E C  2 0 0 6  

 

 
 
 

 

 
 

Telefonní čísla a 
kontaktní adresy 

 
SVČ  KOTVA 

Energetiků 940, Orlová – Lutyně 
 

Tel.   596 511 074 
Mob. 602 820 474 

 
596 511 695  

vedoucí SVČ KOTVA, Mgr. František Buba 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
ALBE

RT 
 
 
 

 DDM 

STŘEP 

STŘEVO 

Vedoucí  
KOTVA 

 

 



 
Čtvrtek 29.6. 2006 v 16.00 

 

- Výtvarný workshop - 
 

Před klubem Futra v Orlové začně další ročník 
oblíbeného výtvarného workshopu. 
Každý den bude ve znamení jiné techniky. Přijďte 
se podívat a vyzkoušet. 

 
Pátek 30.6. 2006 v 10.00 

 

- Start prázdninového maratonu - 
 

Na prostranství před DKMO si cestou ze školy 
můžeš zahrát atraktivní hry KOTVY – mamlastref, 
twister apod. Dostaneš průkazku a zaregistruješ 
se zdarma na prázdninový maraton 2006. 
 
 

Pátek 30.6. 2006 v 10.00 
 

- Mám lepší vysvědčení – 
 

Od 10,00 do 14,00 se můžeš pochlubit svým 
vysvědčením u zapisovatelů prázdninového 
maratonu před DKMO – při nepřízní počasí 
v DKMO - a každé zlepšení známek od pololetí tě 
zařadí do slosování o zájezd do aquaparku 
v sobotu 1.7. Slosování proběhne v 16,00 během 
zábavného odpoledne . 
 
 

Pátek 30.6. 2006 v 14.00 
 

- Ať žije vysvědčení - 
 

Hudebně taneční zábavna show před DKMO – 
nebo v případě deště v estrádním sále DKMO – 
nabídne spoustu legrace a sladkého ohodnocení. 
I během tanečků můžeš naposlední chvíli přihlásit 
své vysvědčení do soutěže. 
 
 

Pátek 30.6. 2006 v 17.00 
 

- Diskotékový TRHÁK -  
 

První prázdninový diskotékový TRHÁK. Ten den 
se nebude konat na KOTVĚ, nýbrž v DKMO a své 
skladby můžete nechat zahrát svým učitelům, 
rodičům i kamarádům, kteří vám během školního 
roku nejvíce věnovali čas a svou pomoc. 

 
Pátek 30.6. 2006 v 16.00 

 

- Výtvarný workshop - 
 

A je tady další den výtvarného worskopu před 
klubem Futra. Přijď vyzkoušet co dokážeš :o) 

 
Sobota 1.7.2006 v 10.00 

 

- Aquapark -  
 

První koupání – sluníčko vás vytáhne na 
Olešnou, ale ani déšť nás neodradí od zájezdu 
do bohumínského vodního centra. Sraz v 9,30 na 
autobusovém nádraží v Orlové před budovou 
ČSAD. 
Nezapomeňte si vzít potvrzení od rodičů!!! 
Potvrzení obdržíš na diskotékovém trháku nebo 
na akce před DKMO 30.6.2006 

 
 

Pátek 30.6. 2006 v 16.00 
 

- Výtvarný workshop - 
 

A je tady další den výtvarného worskopu před 
klubem Futra. Přijď vyzkoušet co dokážeš :o) 
 
 

Neděle 2.7. ve 14.00 
 

- Rodinný kroket - 
 

Každou neděli je tady možnost strávit s rodiči na 
zahradě SVČ KOTVA soutěžní odpoledne o ceny 
a diplomy. Kroket je už tradiční hra a jeho 
upravené a zjednodušené pravidla umožní zahrát 
si tuto hru i na zahradě doma nebo na 
prázdninách u babičky. 
 
 

Pondělí 3.7. v 9.00 
 

- Krepáková zahrada - 
 

Svaz žen a jejich zručné ruce vám předvedou 
v klubovně na SVČ KOTVA pavilon C výrobu 
krepákových květin na 1000 různých způsobů.  
Vše si odnesete domů s možností vystavit zdařile 
exponáty na závěrečné výstavě PM. 

 
 

 
Pondělí 3.7. v 9.00 

 

- Zelený poklad - 
 

Soutěž v hledání pokladů v trávě, kde 
rychlost , důvtip a legrace se střídají jak 
na běžícím páse. Uskuteční se v  areálu 
zahrady SVČ KOTVA. 
 
 
 

Úterý 4.7. – 9.00 
 

- Hedvábné malování - 
 

Zkušenost s malováním na látku má 
každá žena. Jak si poradíte s malováním 
na hedvábí vy, to už bude náplní této 
akce. 
Těšíme se na Vás v SVČ KOTVA, 
pavilon-C. 
 
 
 

Úterý 4.7. – 9.00 
 

- Fotbalová ulice - 
 

Fotbalová ulice je pro všechny kluky a 
holky, kteří rádi kopou do balónu. 
Tentokrát je sraz na víceúčelovém hřišti 
ZŚ u Kapličky. 
 
 

Úterý 4.7. – 9.00 
 

- Snění -  
 

Na zahradě SVČ KOTVA si můžete 
vyzkoušet jak se soutěží se zavázanýma 
očima. Akce s poetickým názvem „snění“ 
určitě nebude nuda!!!  
 
 
 
 

Státní svátek 5.7. a 6.7. – 14.00 
 

- Orlovská pláž - 
 

I když je svátek na KOTVě se žije. Bude 
tady po dva dny probíhat soutěžní 
odpoledne. A kde jinde, než na naší 
„pláži“ :o) 



. 
 
 

Pátek 7.7. – 9.00 
 

- Neviditelní - 
 

A budou družstva a budou soutěže a bude 
zábava a rozhodně NEBUDE nuda!!! 
Další z mnoha akcí na zahradě SVČ KOTVA. 

 
 
 

Pátek 7.7. – 16.00 
 

- Jede jede mašinka  - 
 

„Sportovka“ SVČ KOTVA se změní na velký sál a 
bude se tady zpívat a tančit. Prostě pařit :o) 
Léto a hudba přece patří k sobě! 

 
Sobota 8.7. – 14.00 

 

-PM na cestách do neznáma - 
 

Máte chuť na trochu dobrodružství? Umíte jezdit 
na kolech? Ale nemáte kolo?  
Nevadí!!! Kolo si můžete půjčit ve SVČ KOTVA a 
vzhůru za dobrodružstvím :o) 

 
 
 

Neděle 9.7. – 14.00 
 

- Rodinný minigolf- 
 

A je tady druhá neděle a s ní šance na druhou 
rodinnou výhru. Přijďte si s rodiči zasoutěžit 
v minigolfu!!!  
Turnaj bude probíhat na minigolfovém hřišti ve 
SVČ KOTVA. 

 
 

Pondělí  až pátek 
10.7. – 14.7. od  9.00 

 

- Hudební workshop - 
 

POZOR!!!    Je to tady :o) 
Další workshop a tentokrát hudební. Workshop 
bude probíhat od pondělí do pátku od 9.00 hod. 
až do pozdních odpoledních hodin. 
Přijďte si zazpívat, zahrát si na hudební nástroje a 
podívat se na hudbu trošičku jinak. 

 

 
 

Pondělí 10.7. – 9.00 
 

- Klauniáda - 
 

Chcete si zasoutěžit v družstvech, kde prožijete 
plno srandy a smíchu? 
Přijďte na zahradu SVČ KOTVA a přání se vám 
splní. 

 
Úterý 11.7. – 9.00 

 

-Dívčí válka - 
Kluci mají dneska fotbal. Co takhle si udělat 
soutěž jen mezi holkama? A v čem? Třeba ve 
vybíjené!!! 
Holky, dívky, děvčata – přijďte na KOTVu a 
pořádně se do toho opřete :o) 
 
 
 
 

Úterý 11.7. – 9.00 
 

- Fotbalová ulice - 
 

A je tady další úterý a s ním i fotbalová ulice.  
Holky mají  válku ve vybíjené, tak si můžeme 
zahrát trošku „tvrdší hru“. Dnes se bude akce 
konat na víceúčelovém hřiště ZŚ u Studánky! 

 
 

Středa 12.7. – 9.00 
- Letem světem pohádkou – 

 

Dneska se v knihovně ale dějou věci. Pokud si 
myslíte, že víte o pohádkách vše, tak přijďte do 
knihovny a možná se dozvíte něco, co vás 
překvapí!!! 
 
 

Středa 12.7. – 9.00 
 

- Rytířské turnaje - 
 

Máte rádi středověk? Chcete si vyzkoušet jaké to 
bylo v dobách rytířů?  
Dnes budou v zahradě SVČ KOTVy rytířské 
turnaje. Nenechte si to ujít!!! 
 
 
 

 
 
 
 

Středa 12.7. – 9.00 
 

- Přidej se k nám -  
 

Dnes startujeme s novou akcí PM. Ještě 
nikdy jsme v Orlové nic takové nepodnikli. 
Je tady ace s názvem „přidej se k nám“ a 
snad vypovídá za vše!! 
Startujeme na KOTVě a cíl bude na hřiště 
u ZŠ v Zimném dole.  
Doufáme, že cestou narazíme na spousty 
kamarádů, kteří se k nám přidají. 
 
 

Čtvrtek 13.7. – 9.00 
 

-Turnaje 100x jinak - 
 

Je tady čtvrtek a s ním i velká turnajová 
soutěž. Pokud znáte nějakou soutěžní 
disciplínu -  sem s ní :o) 
Soutěžit se bude ve všem, s každým a 
můžete se na tvorbě disciplín i podílet! 
A kde jinde než v areálu KOTVY. 

 
 

Čtvrtek 13.7. – 9.00 
 

 … a tuhle znáte  
Ukázky z českých pohádek poznávání 
rekvizit, pantomima aj. kulišárny jsou na 
vás nachystány dnešní dopoledne :o) 
Akce proběhne v zahradě SVČ KOTVA. 
 
 
 
 

Pátek 14.7. – 9.00 
 

- S myslivci do lesa - 
 

  Tak jako každý rok i letos se podíváme 
k myslicům do hájenky a opečeme si 
buřta. 
Ale ještě před tím se dozvíme něco o 
přírodě tady u nás v Orlové. 
Nezapomeňte si vzít sebou párek, chleba 
a pití!!! 
Sraz je před radnicí ve Staré Orlové na 
náměstí. 



 
 

Pátek 14.7. – 16.00 
 

- Přáníčkový trhák – 
 

A je tady další hudební trhák. A s ním spousta 
zábavy a muziky!!! 
Čekáme vás ve sportovce SVČ KOTVA. 
 
 

Pátek 14.7. - 9.00 
 

- Odpal a tref - 
 

Malý míček, větší míček, balón, kopačák – tím se 
dá házet, kopat, pálit :o) 
Kdo bude nejrychlejší? Kdo bude nejpřesnější? 
Přijďte si zkusit odpálit a trefit se na naší zahradě 
v areálu SVČ KOTVA. 
 

 
 

Sobota 15.7. – 6.30 
 

- PM na cestách do neznáma - 
 

A je tady výlet na hory :o) A kam se pojede? To je 
přece ještě neznámé, ale včas se vše dozvíte!!! 
Nezapomeňte si sebou svačinu, pití a pláštěnku. 
Dobré boty snad nemusíme ani připomínat a 
vzhůru na cesty. 
Sraz je na aut. zastávce v Orlové u poštu (strana 
u Hypernovy). 

 
Neděle 16.7. – 14.00 

 

- Rodinný petanque - 
 

Další rodinnou akci nemusíme ani představovat. 
Petanque se dá hrát všude, tak proč ne na 
zahradě SVČ KOTVY :o) 

 
 

Pondělí 17.7. – 9.00 
 

- Ćlovíčku, třeba se i zlob - 
 

Chcete si zahrát člověče, nezlob se jinak? Máte 
chuť stát se figurkami a „vykopnout“ svého 
soupeře? 

Přijďte na zahradu SVČ KOTVA! 
 

Pondělí 17.7. – 9.00 
 
 

- Stolní fotbálkový turnaj - 
 

Fotbal světu vládne. Proč ho hrát jen venku! Je 
třeba si také vyzkoušet stolní fotbal. 
Důležitá je rychlost a souhra se spoluhráčem :o) 
Srdečně  vás zveme do naší sportovní herny ve 
SVČ KOTVA. 
 
 
 
 

 
Úterý 18.7. – 9.00 

 

- Fotbalová ulice - 
 

A je tady další úterý a s ním i fotbalová ulice.  
Tentokrát si zahrajeme ve smíšených družstvech 
na hřišti u ZŠ K. Dvořáčka. Tak přijďte a 
nezapomeňte si „fotbalovou“ obuv! 

 
Úterý 18.7. – 9.00 

 

- Koloběh – 
 

Skeat, koloběžka, kolo a běh v akci. 
Není to možné? Ale ano, dnes je na KOTVě 
možné úplně všechno :o) 
 
 

Středa 19.7. – 9.00 
 

- S hudbou o prázdninách - 
 

V knihovně, lépe řečeno v hudebním oddělení 
bude dneska živo.  
Můžete se přijít podívat co hudební oddělení 
nabízí, jakou hudbu nejvíce poslouchájí občané 
města Orlová a co všechno vůbec knihovna 
města Orlová nabízí. 
 
 

Středa 19.7. - 9.00 
 

- Kostky, kostky, kostičky - 
 

Co se asi dneska bude dít na zahradě SVČ 
KOTVY? 

Možná postačí vědět jen – zatřes, hoď a 
počítej!!! 
   

 

Středa 19.7. – 9.00 
 

- Přidej se k nám - 
 

Dneska jako každou středu startujeme 
v KOTVě a naším cílem je tentokrát část 
města Orlová Kopaniny. 
Tak neváhejte a přidejte se k nám!!! 

 
Čtvrtek 20.7. – 9.00 

 

- Hadí doupě - 
 

Dopoledne plné hadích kousků :o) Tak to 
vše vás dnes čeká na KOTVě. 
Co můžete čekat? Jen samou zábavu a 
smích :o) 
 

Čtvrtek 20.7. – 9.00 
 

- Turnaj 100x jinak – 
 

Je tady opět čtvrtek a s ním i velká 
turnajová soutěž v areálu SVČ KOTVA: 
Doufáme, že přijdete s nápady, jaké 
disciplíny budeme dělat? 
Jestli ne nevadí, potom něco vymyslíme, 
ale nudit se rozhodně nebudeme :o) 
 

Pátek 21.7. – 9.00 
 

- Křídy v akci – 
 

Asi nemusíme dlouze vysvětlovat o co 
tady jde? 
Všichni kdo máte chuť namalovat 
originální dílo přímo pod sluncem jste 
srdečně vítání :o) 
Hřiště a chodníky SVČ KOTVA jsou 
k dispozici. 
 
 

Pátek 21.7. – 9.00 
 

- Pinec ve sportovce - 
 



Pinec se dá hrát všude. Na zahradě, v místnosti, 
na hřišti atd. ale doma se hrát rozhodně nedá. 
Takže přijďte si zahrát a zatrénovat. Nebo máte 
postřeh, že trénink nepotřebujete? 
Tak nám to přijďte ukázat!!! 

Pátek 21.7. – 16.00 
 

- Letní trhák - 
 

A je tady velká taneční akce – „Letní trhák“. 
Přijďte k nám a zatančete si na vaše 
nejoblíbenější letní songy :o) 
Tak neváhejte a přitančete k nám!!! 

 
Sobota 22.7. – 10.00 

 

- PM na cestách do neznáma - 
 

A vzhůru za vodou, vodičkou – koupáním. 
Pojedeme spolu na výlet na koupiště :o) 
A protože je to výlet do neznáma, tak Vám ještě 
nepovíme, na které koupaliště se podíváme :o) 
Sraz bude na aut. zastávce Orlová pošta v 10.00 
hod. (strana u Hypernovy). 
 
 

Neděle 23.7. – 14.00 
 

- Rodinný pětiboj – 
 

Tentokrát budete moci soutěžit i se svými rodiči 
v netradičním pětiboji SVČ KOTVY. Ale nebojte 
se, disciplíny jsou připravené tak, aby to zvládly 
všechny věkové kategorie :o) 
 

Pondělí  24.7. – 9.00 
 

- Plážový trojboj– 
 

Ti kdo nemohli přijít v neděli, můžou přijít dnes. 
Trojboj se sice bude konat na pláži, ale kde jinde 
je léto příjemnější, než-li na písku :o) 
A že nám chybí moře? Možná i to nějak 
vymyslíme :o) 
 
 

Pondělí 24.7. – 9.00 
 

- Opravdová rána- 
 

Městská policie a střelnice v Orlové vám zajistily 
tuto akci pro kluky i holky. 
Ale pozor, sraz ve SVČ KOTVA je už v 8.00 hod.! 
Potřebujeme se včas přemístit do areálu 
střelnice. 
Takže na nikoho nečekáme! 
 

Úterý  25.7. – 9.00 
 

- Tangram - 
 

Nevíte co to je? Nevadí, u nás se do hned 
dozvíte. A není to nic až tak náročného, stačí jen 
trošku důvtipu a tangram je na světě :o) 
Akce se koná v zahradě SVČ KOTVA. 
 
 
 

Úterý 25.7. – 9.00 
 

- Fotbalová ulice - 
 

A opět je tady úterý a s ním i fotbalová ulice.  
Zase si můžete zahrát ve smíšených družstvech 
tentokrát na hřišti u Kapličky. 
Tak si přijďte zakopat!!! 
 

Středa 26.7. – 9.00 
 

- Internet – 
 

Název této akce vypovídá za vše. Kdo chce přijít 
na internet, má možnost být dnes v knihovně od 
9 hod. 
Dobrá rada:  přijďte včas,  kapacita je omezena! 
 
 

Středa 26.7. – 9.00 
 

- Hry pro radost - 
 

Máte špatnou náladu? Nudíte se doma? Nevíte 
co s volným časem? 
Tak si přijďte zahrát jen tak pro radost :o) 
Dostane se ven z domu, poznáte nové kamarády 
nebo potkáte spolužáky. Přijďte k nám na 
KOTVu!!! 

 

Středa 26.7. – 9.00 
 

- Přidej se k nám - 
 

Dneska tak jako každou středu startujeme 
v KOTVě a naším cílem je tentokrát 
Orlová Město tzn. Stará Orlová. 
Podíváme se na historii Orlové a i když 
tam už každý určitě byl, možná že 
uvidíme něco nového!!! 
Tak neváhejte a přidejte se k nám!!! 
 

Čtvrtek 27.7. – 9.00 
 

- Malá kopaná - 
 

Do balónu kopeme každé úterý, měli jsme 
už i stolní fotbalový turnaj, ale na hřišti na 
KOTVě jsme ještě nehráli. 
Je tedy čas to napravit :o) 
 

Čtvrtek 27.7. – 9.00 
 

- Turnaj 100x jinak - 
 

Je tady  čtvrtek a s ním i turnaje 100x 
jinak na zahradě KOTVY. 
Vaše nápady stále čekáme a víme, že se 
zahanbit nenecháte.  
Vzhůru do turnajů!!! 
 

Pátek 28.7. – 8.30 
 
 

- Výlet do ZOO - 
 

Jet může každý. 
Autobus i vstupné je hrazeno. Je ale 
nutné mít vyplněnou přihlášku a 
podepsanou rodiči. Přihláška bude 
k dispozice na recepci SVČ KOTVA. 
Ale pozor, kapacita je omezena! Jet může 
jen 40 maratónců. 

Pátek 28.7. – 9.00 
 

- Velký turnaj ve vybíjené- 
 

Vybíjená!  
Tolik oblíbená hra mezi kluky i holkama. 
Ten kdo tady bude dneska chybět přijde o 
hodně. 
Velký turnaj ve vybíjené bude jen dnes :o) 

Pátek 28.7. – 16.00 
 

- A zase je tu trhák – 
 



Dnešní trhák bude něčím výjimečný. 
Ano je to tak, polovina prázdnin je skoro za náma. 
Nezbývá nám, než pořádně přivítat další měsíc 
prázdnin :o) 

 
 
 

Sobota 29.7. – 16.00 
 

- Buřtíková noc - 
 

Máte chuť opékat buřtíky přímo na zahradě SVĆ 
KOTVA.  
Nechcete spát doma, ale vyzkoušet si jaké je to 
spát pod širým nebem na KOTVě. 
Tak přijďte na „buřtíkovou noc“ do zahrady 
KOTVY a hlavně si nezapomeňte spacák a 
vybavení na noc :o) 
 
 
 

Neděle 30.7. – 14.00 
 

- Rodinný mamlastref – 
 

Kdo z Vás by neznal mamlasy :o) 
Panáky do kterých se ne a ne trefit. 
Ale zase tak těžké to není a určitě je to sranda jak 
má být. A když se přidají i rodiče, je neděle na 
KOTVě prostě nejlepší. 
 
 

 
Pondělí 31.7. – 9.00 

 
 

- Zachraňte Wilíka - 
 

Udělej vše, ať maskot Tvého týmu vyhraje. 
Napínavé soutěžní dopoledne na zahradě SVČ 
KOTVY, kdy přátelská rivalita bude sršet ze všech 
stran. 
Vždyť přece to naše družtstvo je to nejlepší!!! 
 

 
Pondělí  31.7. – 15.00 

 

- Keramický workshop - 

(práce s hlínou) 
 

Tak a začíná nám další workshop. Tentokrát na 
velké téma keramika. 
Přijďte se podívat jak se točí na kruhu, jak se 
vyrábí kytičky nebo květináče. 
 
 

PŘEHLED AKCÍ 
 

29.6. 1. Výtvarný workshop 
30.6. 2. Start PM 2006 

  3. Mám lepší vysvědčení 
  4. Ať žije vysvědčení :o) 
  5. Diskotékový trhák 
  6. Výtvarný workshop 

1.7. 7. Aquapark 
  8. Výtvarný workshop 

2.7. 9. Rodinný kroket 
3.7. 10. Výroba květin z krepáku 

  11. Zelený poklad 
4.7. 12. Hedvábné malování 

  13. Fotbalová ulice 
  14. Snění 

5.7. 15. Orlovská pláž 
6.7. 16. Orlovská pláž 
7.7. 17. Neviditelní 

  18. Jede jede mašinka - TRHÁK 
8.7. 19. PM na cestách do neznáma 
9.7. 20. Rodinný minigolf 
10.7. 21. Hudební workshop 

  22. Klauniáda 
11.7. 23. Hudební workshop 

  24. Dívčí válka 
  25. Fotbalová ulice 

12.7. 26. Letem světem pohádkou 
  27. Hudební workshop 
  28. Rytířské turnaje 
  29. Přidej se k nám 

13.7. 30. Hudební workshop 
  31. Turnaj 100x jinak 
  32. … a tuhle znáte? 

14.7. 33. S myslivci do lesa 
  34. Hudební workshop 
  35. Přáníčkový trhák 
  36. Odpal a tref 

15.7. 37. PM na cestách do neznáma 
16.7. 38. Rodinný petanque 
17.7. 39. Človíčku, třeba se i zlob 

  40. Stolní fotbálkový turnaj 
18.7. 41. Fotbalová ulice 

  42. Koloběh 
19.7. 43. S hudbou o prázdninách 

  44. Kostky, kostky, kostičky 
  45. Přidej se k nám 

20.7. 46. Hadí doupě 
  47. Turnaj 100x jinak 

21.7. 48. Křídy v akci 
  49. Pinec ve sportovce 
  50. Letní trhák 

22.7. 51. PM na cestách do neznáma 
23.7. 52. Rodinný pětiboj 
24.7. 53. Plážový trojboj 

  54. Opravdová rána 
25.7. 55. Tangram 

  56. Fotbalová ulice 
26.7. 57. Internet!!! 

  58. Hry pro radost 
  59. Přidej se k nám 

27.7. 60. Malá kopaná 
  61. Turnaj 100x jinak 

28.7. 62. Výlet do ZOO  
  63. Velký turnaj ve vybíjené 
  64. A zase je tu trhák 

29.7. 65. Buřtíková noc 
30.7. 66. Rodinný mamlastref 
31.7. 67. Zachraňte WILÍKA 

  68. Keramický workshop - práce s 
hlínou 

 
 


