MAPA AREÁLU
P1

PROGRAM DNE
09.00

ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Přivítání hostů moderátorem. Oﬁciální odstartování soutěží pro děti i dospělé.

09.30

P2

DĚTSKÉ VYSTOUPENÍ
Nacvičená představení za doprovodu hudby předvedou dětské taneční sbory
ze Solnice a okolí.

11.00

KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Neotřelý repertoár, výrazné kostýmy, ale hlavně spousta chytlavých melodií.
To vše a mnohem více nabízí hudebně-divadelní uskupení Kašpárek v rohlíku,
které pobaví nejen děti, ale i dospělé.

WC

WC

13.00

MLADÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů města Solnice předvede ukázku hasičského zásahu.
Seznámit se rovněž můžete s novým hasičským vybavením.

14.00

SPORTOVNÍ EXHIBICE PARKOUR
Jeden z nejmladších světových sportů si získává na svou stranu čím dál více příznivců.
Ti zdolávají nejrůznější překážky a jejich exhibice rozhodně zaujme každého milovníka
pohybu.

15.00

KONCERT ELÁN REVIVAL
Kdo by neznal legendární slovenskou kapelu Elán. Jejich největší hity si budete moci
připomenout díky koncertu povedeného revivalu.

WC

16.30

SLOVO STAROSTY MĚSTA SOLNICE A ZÁSTUPCE ŠKODA AUTO
Předání cen nejúspěšnějším závodníkům z řad dětí i dospělých,
kteří se zúčastnili soutěží v rámci doprovodného programu.

17.00

MIRAI
Jedna z nejúspěšnějších českých hudebních skupin současnosti představí své největší hity!

(9.00-16.00)
P1 Hlavní parkoviště

Family zóna

P1 Parkoviště pro organizátory

Koloběžkiáda

WC

KOLOBĚŽKIÁDA (9.00-11.00)

SPARTAN RACE, WORKOUT A PARKOUR

Tradiční loučení s létem by se nemohlo obejít bez
populárních závodů koloběžek. Zúčastnit se může
opravdu každý, stačí sebrat kuráž a postavit se na
start!

Kultovní Spartan Race prověří vaše fyzické i psychické
schopnosti a nabídne intenzivní adrenalinový zážitek.
Své tělo také můžete rozcvičit pod dohledem zkušeného
workout instruktora nebo při překonávání nejrůznějších
překážek v parkouru.

Vstupní brána

Skákací hrady - Matrix dětské autokino

Toalety

Miniolympiáda

SKÁKACÍ HRAD A DĚTSKÉ KINO

CENTRUM ORION

Občerstvení

Hasiči

Matrix statická prezentace

Pódium

Matrix dynamická prezentace

Běh pro Pferdu - start/cíl

Tato část programu je určená těm nejmenším.
Děti si mohou vybrat mezi vybitím ve
skákacím hradu nebo sledováním dětských
ﬁlmů/pořadů v našem dětském kině.

Centrum Orion je nevládní organizace, která dlouhodobě
pomáhá handicapovaným a jejich rodinám. Jejich činnost
můžete podpořit prostřednictvím nákupu výrobků, které
budou k dostání na stánku centra v areálu.

Spartan workout parkour

Pohotovost/ztráty a nálezy

MINIOLYMPIÁDA

BĚH PRO PFERDU (9.00-11.00)

Vyzkoušejte si své sportovní dovednosti.
Navážete na úspěšně sportovce z nedávno
skončených Olympijských her v Tokiu?

Podpořte svým pohybem neziskovou organizaci Pferda,
která poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním
a duševním onemocněním.

www.kvasiny2021.cz

www.kvasiny2021.cz

