PROGRAM PÁTEK 22. 9. 2017

DECATHLON Sportovní zóna
09:00 - 19:00 DECATHLON RACE soutěž pro ﬁrmy i školy v 15 disciplínách
(míčové sporty, střelba, trenažéry kolo, veslování, ﬁtness atd.)
10:00 - 16:00 TJ Zora Praha program laserová střelba pro nevidomé
h`p://www.tjzora.cz/tjzora/
10:00 - 18:00 celodenní program s PROTĚLOIMYSL, YOGA cvičení pro ﬁrmy
11:00 - 12:00 Workshop strava pro nácileté PROTĚLOIMYSL Veronika Jandová
13:45 - 14:30 tanec PROTĚLOIMYSL Vojta Lacko zatančíte si na hity z ﬁlmů a pohádek Mamma Mia
Hříšný tanec, Pomáda, Trollové, Flashdance, Sestra v akci, S Tebou mě baví svět

14:30 - 15:00 Workshop běh PROTĚLOIMYSL Steve Vaňous možnost si zaběhat s proqkem
17:30 - 18:00 Workshop suplementace při akivním sportu PROTĚLOIMYSL Steve Vaňous
h`p://www.proteloimysl.cz/
09:00 - 18:00 různé sporty, kluby a dovednostní soutěže
Hry soutěže 3 na 3 fotbal s h`p://www.akademiekladno.cz/

ZPMV Fitness zóna
09:00 - 14:00 soutěž se ZPMVČR na veslovacím trenažéru pro školy
15:00 – 19:00 soutěž se ZPMVČR na veslovacím trenažéru pro děi i dospělé o hodnotné ceny
h`ps://www.youtube.com/watch?v=tw-NM3Onjds&feature=youtu.be

GASTRO zóna
09:00 - 19:00 Gastronomie chux
09:00 - 18:00 PROJEKT POTRAVINY PRO TEBE program výstava potravin s přidanými cukry + kvíz
Akivity pro děi poznávání luštěnin a obilovin, skládání zdravého pokrmu na talíř
Kreslení obrázků, skákaní přes švihadlo, běh mezi kužely s nákupním košíkem
házení kroužků na cíl, poznávání předmětů schovaných v luštěninách atd.
Za splnění úkolů získáte atrakivní odměn

h`p://www.potravinyprotebe.cz/ + h`p://www.stob.cz/cs/ﬁremni-dny-zdravi

ČEZ partnerská zóna
09:00 - 20:00 zóna pro partnery v rámci společného setkání a posezení
h`ps://www.youtube.com/watch?v=clBTmq6gm2k&feature=youtu.be

SAMSUNG technologická zóna
09:00 - 19:00 technologie 3D Icarus + 4D Kajak virtuální realita
09:00 – 19:00 mobilní planetárium FUTURE TECHNOLOGY
h`ps://www.youtube.com/watch?v=f6_Hur9b4dg&feature=youtu.be
h`ps://www.youtube.com/watch?v=HyeSF9SRwcY&feature=youtu.be
h`ps://www.youtube.com/watch?v=BeuypEvJi-s&feature=youtu.be
10:00 - 19:00 technologické novinky, workshopy
10:00 - 19:00 startup, inovace SENS FOODS 2x30 minut, čas přednášek bude upřesněn
Přednáška na téma jezení hmyzu
h`ps://www.sensbar.com/cz/

DĚTSKÁ zóna
09:00 - 19:00 dětské atrakce, animační program
10:00 - 19:00 , malování na obličej, fotostěna s h`ps://www.robeeto.com/

