PROGRAM SOBOTA 23. 9. 2017

DECATHLON Sportovní zóna
10:00 - 18:00 DECATHLON RACE soutěž pro návštěvníky v 15 disciplínách
(míčové sporty, střelba, trenažéry kolo, veslování, ﬁtness atd.)
10:00 - 18:00 celodenní program s PROTĚLOIMYSL, YOGA cvičení pro ﬁrmy
12:00 - 13:00 Workshop masáže nohy a záda PROTĚLOIMYSL Milan Voráček
14:00 - 15:00 Workshop fyzio PROTĚLOIMYSL Adam Severa
16:00 - 17:00 představení projektu PROTĚLOIMYSL Ondřej Bažant + Jirka Voráček
hip://www.proteloimysl.cz/
10:00 - 18:00 různé sporty, kluby a dovednostní soutěže
Hry soutěže 3 na 3 fotbal s hip://www.akademiekladno.cz/

ZPMV Fitness zóna
10:00 - 19:00 soutěž se ZPMVČR na veslovacím trenažéru pro děp i dospělé o hodnotné ceny
hips://www.youtube.com/watch?v=tw-NM3Onjds&feature=youtu.be
10:00 - 14:00 Aikido program bojových umění s hip://www.aikido-kenkyukai-praha.cz/
10:00 - 19:00 cvičení s trenéry, relaxační masáže s Robeeto hips://www.robeeto.com/

GASTRO zóna
10:00 - 19:00 Gastronomie chuv
15:00 - 16:00 Gastronomické ochutnávky Katka Tichá známá osobnost z Masterchef
10:00 - 18:00 PROJEKT POTRAVINY PRO TEBE program výstava potravin s přidanými cukry + kvíz
Akpvity pro děp 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 atrakpvní odměny
hip://www.potravinyprotebe.cz/ + hip://www.stob.cz/cs/ﬁremni-dny-zdravi

ČEZ partnerská zóna
10:00 - 20:00 zóna pro partnery v rámci společného setkání a posezení
hips://www.youtube.com/watch?v=clBTmq6gm2k&feature=youtu.be

SAMSUNG technologická zóna
10:00 - 19:00 technologie 3D Icarus + 4D Kajak virtuální realita
10:00 - 19:00 technologické novinky, workshopy, startupy
10:00 - 18:00 Přednáška inovace SENS FOODS 2x30 minut, téma jezení hmyzu čas bude upřesněn
hips://www.sensbar.com/cz/

DĚTSKÁ zóna
10:00 - 19:00 , malování na obličej, fotostěna s hips://www.robeeto.com/

HUDEBNÍ + TANEČNÍ zóna
10:00 - 19:00 líčení s ﬁlmovou maskérkou, jak se líčí pro ﬁlm, klasické líčení
11:00 - 12:00 program s Divadlem Hybernia ukázky hraných muzikálů SHREK, ROMEO a JULIE
SIBYLA-Královna ze Sáby, Louskáček atd.
14:00 – 15:00 vystoupení Nelly Řehořová hip://nellyrehorova.cz/
15:00 - 16:00 program s Divadlem Hybernia ukázky hraných muzikálů SHREK, ROMEO a JULIE
SIBYLA-Královna ze Sáby, Louskáček atd.

