BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY … festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří 2014

JIHOBRNĚNSKÝ

DĚTSKÝ
DEN
…den plný rekordů
31.
května
Areál Hněvkovského v Komárově
sobota

AKTIVNÍ ZÁBAVNÉ POŘADY A PREZENTACE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ OD 10.00 DO 22.00
Po kusy o z áp i s d o Čes ké kn ihy rekordů:
největší dětský den rozlohou přes 43 hektarů • dětský den s největším počtem atrakcí
nejvíce namalovaných karikatur dětí na balónky za dvě hodiny mapka 21 10.00 – 13.00
nejdelší jedoucí had na in-line bruslích mapka 18 14.30 – 14.45
světové unikáty motocyklů mapka 22
sestavení loga WE (Water Element) z co největšího počtu lodí mapka 11 10.00 – 11.00

DÁREK DĚTEM K JEJICH SVÁTKU
22.30 INTERMEZZO ohňostroj přehlídky
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS

„Ohnivý pohár Harryho Pottera“
FLASH BARRANDOV SFX
hudbu k ohňostroji naladíte na Rádiu KISS Hády 88,3 fm
Podivuhodný svět čarodějnického učně je hlavním motivem pohádkového ohňostrojného představení.
Spatřiti nejnovější nebeská kouzla mohou noví adepti magického řemesla všech věkových kategorií již
krátce po západu slunce, až stín zapadajících paprsků povadne.
Společnost Flash Barrandov SFX představí ohnivý pohár plný podivuhodného, staronového světa magie
na hudební motivy z široké série ﬁlmových epizod Harryho Pottera…

JIHOBRNĚNSKÝ DĚTSKÝ DEN ... den plný rekordů
sobota 31. 5. 2014 • Areál Hněvkovského v Brně-Komárově
1 Jižanský dvorek – mini ZOO MČ Brno-jih
kapři • drůbež • oslíci a poníci • husy a kachny,
káčátka • Skotský náhorní skot • klokani
• ovce a kozy • daňci • prasátka
Půjči si SEGWAY

P

směr centrum

MHD

Malý dětský cross AUTOFRÁŇA
malý dětský cross • dětské atrakce • miniautosalon
• jízda elektromobilem
2

3 Horkovzdušné balony MADAIR
soutěže pro děti • balonový trenažer • start balonu
s odletem • ukotvený balon

5

Soutěže pro děti a fotbal TJ Lokomotiva
fotbalové utkání mužů (15-17 h) • trampolína
a soutěže pro děti • večerní opékání špekáčků
Horkovzdušné balony AVIATIK SERVIS 15-22 h
upoutaný balon • start horkovzdušných balónů
(cca 18-19 h) • noční svícení balonu, tzv. žárovky
Ukázky lodí WATER ELEMENT
7 Motocross Pavel Svrčina 10-20 h
ukázka motorek a závody různých kategorií
6

8 Ukázky výcviků psů a agility 10-20 h
Lety vrtulníku s pasažéry Mirek Barnet
9

Lukostřelba pro děti i dospělé PATRIOT Brno 10-20 h

Hašení vraku vozidla a vyprošťování osob HZS JmK
a PČR JmK 12-12.30, 15.15-15.45, 18.15-18.45
10

11 Rafty, kajaky, vodní soutěže na řece Svratce
WATER ELEMENT – zapůjčení vodáckého vybavení
• záchrana na tekoucí vodě • soutěže pro děti
SUN Sport testování lodí • dovednostní soutěže
12 Fotbalový turnaj přípravek FC Sparta Brno 9-16 h
Akademie realit soutěže pro děti
13

Náborový závod BMX kol TJ Favorit Brno 10-15 h

E.ON City zábavné atrakce • nafukovací hrady
• herní konzole • segway • fotbalové atrakce
Horkovzdušné balony AVIATIK SERVIS 15-22 h
upoutaný balon • start horkovzdušných balónů
(cca 18-19 h) • noční svícení balonu, tzv. žárovky
14

Karlova pekárna soutěž v pojídání koláčků • malování
koláčků – kouzelná pec • prodej tradičního pečiva
15

Festivalový lunapark LUNAPARK NOVA

16

Horolezecká stěna SPORT PRO Brno
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Nevstupujte do vyznačených bezpečnostních
zón ohňostroje, neriskujte nebezpečí zranění!

19 Unie sportovních klubů města Brna
Valosun Brno – basketbal • Basketbal Brno – Frisco
Brno • FC Zbrojovka • Rugby Club Dragon • Draci Brno
• Bulldogs Brno • Volejbalový klub Královo pole
• Handball KP Brno • Volejbal Brno • TAK Hellas Brno
• AK Olymp Brno • Jihomoravské basketbalové centrum
• Sportovní klub policie Kometa • HC Kometa Brno
20 Ukázky z práce Policie ČR, Městské policie Brno
a Hasičského záchranného sboru ČR
Mobidik (9-22 h) • jízda zručnosti (9-19 h) • střelnice
(9-21 h) • psovodi a poříční jednotka (12.45-13.30,
16-16.30, 19-19.45 h) • dopravní nehoda (13.30-14,
16.30-17 h) • policejní zákrok (14-14.30, 17.30-18 h)
• policejní motorky (14.30-15 h) • psovodi (17-17.30)
21 Zábavný program pro děti i dospělé OH production
„Kašpárek v Rohlíku“ – Kašpárkův DJ set • program po celý
den • skákací hrady, skluzavky a prolézačky • občerstvení
Karikaturista Lubomír Vaněk – malování na heliové
balónky (10-13 h)
22 Miniautosalon FORD Rašino • SEAT Carnova
• PEUGEOT RM Servis • motocykly Arnošt Valda
světové unikáty motocyklů Jaroslav Křen
EKOMILK – mléčné výrobky pro děti

17

Skatepark pro děti Daniel Kudláček
triky na skateboardu a koloběžkách • soutěže pro děti
18

Škola IN–LINE bruslení Škola Bruslení a Black ICE
10.30-15 h závody dětí • školení bezpečnosti

22.30 INTERMEZZO ohňostroj přehlídky
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
„Ohnivý pohár Harryho Pottera“

změny vyhrazeny

Škola golfu pro každého – Golf Kšírovka
CENTRAL GOLF 10-20 h
golf pro každého pod dohledem profesionálních
trenérů a hráčů • soutěže pro děti
4

1
MHD

