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sobota 4. června 2016 od 13:00 do 18:00 hodin  dětské hřiště Lány
13:00–18:00

Soutěže o lánské dukáty a jarmark s odměnami pro děti.
Dílna: korálky, gumičky a origami. Pirátské doupě, střílení z luku.
Tonda obal na cestách - pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů.
Hudba a občerstvení.

13:00–15:00

Vyzkoušejte si hasičskou techniku u rybníka.
LiLi - dočasné tetování Airbrush.

13:00–17:00

Malování na obličej a melírování vlasů.

14:00–14:15

Závody autíček na dálkové ovládání.
Přijďte závodit se svým autíčkem na asfaltovém okruhu.

15:00–17:00

Svezení na ponících.

15:00–18:00

Ukázka modelů lodí na rybníku. Pro děti, které si zakoupí za lánské
dukáty „Osvědčení k řízení modelu lodě“ bude připravena loď, kterou mohou
v době od 15:00 do 17:00 hodin řídit samy.

15:00–15:15

Závody v jízdě na kancelářské židli.

15:45

Tombola - losujeme výherce o 2x poukaz na 20 kopečků zmrzliny do
zmrzlinárny 2AD Kačice a o 2x poukaz na slevu 20% do obchodu Boty
Bambiny pro děti i dospělé Rakovník. Prodej tomboly od 13:00 hodin.

16:00–16:15

Rodinná soutěž - Chůva v akci.

16:45

Slosování vstupenek o čestné ceny www.angličtina-prakticky.cz

17:00–17:15

Závody v koštěcím slalomu.

Kdo si hraje nezlobí! Přijďte mezi nás.
NAŠE LÁNY, z. s.

VÝTĚŽEK Z AKCE VĚNUJEME

na veřejně prospěšný účel v Lánech nebo
Vašírově. Pomozte nám rozhodnout se jaký.

VSTUPNÉ
děti do 15 let 20 Kč, všichni nad 15 let 40 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
▪ Informace o činnosti spolku Naše Lány naleznete na WWW.NASELANY.CZ.
▪ V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.
PARTNEŘI Základní škola CH. G. Masarykové Lány ▪ English Mini Club, Lány ▪ Modelářský klub Lány a okolí ▪
Centropen a.s., Dačice ▪ Hospoda NARPA, Lány ▪ Josef Barša ADSUM, Unhošť ▪ Tomáš Baroch, Lány ▪
LILI tetování - Kamila Boušová ▪ Honza Biroš, Rakovník ▪ Marta Gregorová - Boty Bambini, Rakovník ▪ Obec Lány ▪
Sbor Dobrovolných Hasičů TGM Lány ▪ Sportovní stáj Lány - Vašírov ▪ TJ Sokol Lány ▪ EKO-KOM a. s. Praha ▪
Ivana Chalupová - výuka anglického jazyka, Lány ▪ Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Lány a Vašírov
a mnoho dobrovolníků... DĚKUJEME :-)

