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MODEL OBALY

ŠERM

MENDELOVO
GYMNÁZIUM

koutek p ro nejmenší, malování na sád ru

aktivity p ro d ěti

OBČERSTVENÍ

PODIUM

MAŽ ORETKY

MODRÝ SLON

STREET HOCKEY CLUB

VSTUPNÍ BRÁNA

OBČERSTVENÍ

TAEKWON-DO

FOTOKOUTEKskákací hrad , balónky

DOBRÁ RODINA

p rolézání p ro nejmenší, sklád ání p exesa, korálky

OPATHERM

možnost vyzkoušet sihokejbal

MĚSTSKÁ POLICIE

ZMRZLINA

p op elářský
vůz

lezení na bed ýnky
BEDÝNKY

tvoření s p ap írem
KRABIČKY

ELIM
p ohybové aktivity,p uzzle, sklád ačky

HRACÍ DESKOVÉ
CENTRUM LEGIE
netrad iční venkovní a d řevěné hry

MS SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT
d ětské agility, líbací bud ka, bubliny, zvířecí workshop

malování na trolejbus

ABEL
nafukovací skákad lod ětské tetování

CUKROVÁ VATA

knihy, hry s d ětmi

soutěže, cvičení, kreslení

SOVIČKA
aktivity s angličtinou

ZORBING

TQM
p řívěs kamionu, malování, mod elování, fotokoutek

TECHNICKÉ
SLUŽ BY

VENKOVNÍ HRY
Člověče, nezlob seHad i a žebříkyDáma a Mlýn

výroba náramků a náhrd elníků, omalovánky
DÍLNIČKY

AQUATRACK
vod ní p řekážková d ráha

nová atrakce Městského koup aliště

nová atrakce Městského koup aliště

zorbing
nafukovacískluzavka

TECHNICKÉ
SLUŽ BY

skákací hrad  a skluzavka

multifunkční skákad lo
skluzavka
chůd y

VENKOVNÍ HRY
Lod ě, Cornkole, Domino, Pexeso

skákací bubliny

skákací bubliny

SVĚT TECHNIKY
minivěd a

skluzavka

možnost vyzkoušet sitaekwon-d o
možnost vyzkoušet sijud o

mlhoviště

OBČERSTVENÍ
op ečené maso, klobásky, rohlík v p árku

PERLIVÉ
NÁPOJEVAFLE

op ečené maso, klobásky, rohlík v p árku

SVČ

JUNÁCI

ČČK

SVČ

EUROTOPIA

HASIČI

SVČ

SLEZSKÉ 
GYMNÁZIUM

JUDOARMÁDA

POLICIE ČR

ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA

HELEN DORON

LUKOSTŘELCI

KNIHOVNA

MDPO

kreativní a sp ortovníaktivity

živá zvířátka, sklád ačky, p uzzle

p oznávání rostlin a živočichů, aktivity s lany a p rovázky

loďky

mod elování z hlíny, kreslení, vyrábění

ukázky ze zd ravověd y

zábavná angličtinaa malování na obličej

skákacíhrad

nafukovacískákad lo

řetízkový kolotoč

ukázka techniky

ukázka technikya výstroje

traktory

tramp olínyvýtvarné aktivity

střelba ze vzd uchovky
střelba z luku

ukázka techniky

výtvarné d ílničky
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dětské 
hřiště

dětské 
hřiště

KOUPALIŠTĚ

FOTBALOVÝ
STADIÓN

minigolf

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

MĚ STSKÉ SADY

SOBOTA
4. 6. 2022

13:00–18:00

OPAVSKÝ
DEN DĚTÍ

Změna programu vyhrazena.Na této  akci budou po řizovány foto grafie a videozáznam, které budou použity pro propagačníúčely po řadatele. Kontakt: gdpr@o pava-city.cz

KOUPALIŠ TĚ
11:00–19:00

PROGRAM  NA  PODIU
TK Dancing Rose s13.15  13.30            14.30 16.20  16.30  17.45  

Myš Maš
Děcka poč e  se  hrač
Č ipe rkovéTK Dancing Rose s
TK Dancing Rose s

 - mažo retky - skutečný mišmaš písniček,tance, legrace a hraní
 - folkló rní festival
 - mažo retky
 - mažo retky - písničky nejen pro  děti


