AnimaCční program
teenager
v

Pondělí
15:00 – 17:00
Snídaňový hrnek
			
20:30 – 22:00
		

Tvorba animovaného
filmu

Malujeme hrnečky a tvoříme lžičky s motivy
z fimo hmoty. Cena hrnečku+lžičky je 80 Kč.
Pojďme si vytvořit krátký animovaný film
dle vlastní fantazie

Cohiba (patro -1)
Kongresový sál

Úterý
14:30 – 15:30
Land Art
			
			
16:00 – 17:00

Turnaj v malé kopané
Rodinný kvíz

20:30 – 22:00
			
			

Pojďme se přeměnit v umělce. My bereme
barvičky, vy nápady a společně vytvoříme
ve sněhu originální zimní 3D obrazy.

Sraz
u Dětského světa

Přijďte se zapotit a odnést si malou odměnu

Tělocvična

Prověř si své znalosti ze světa historie, vědy, kultury
i přírody. Program určený dětem nad 11 let
a dospělým.

Mulda bar

Sportovní klání pro všechny milovníky této aktivity.

Tělocvična

Středa
14:30 – 15:30
16:00 – 17:00

Turnaj ve stolním tenisu
Stylové naušnice
Graffiti

20:30 – 22:00
			
			
			
			

Vyrobte si naušnice, které zaujmou!

Cohiba (patro -1)

Zajímavý program pro všechny starší 11 let.
Čeká na vás tvorba šablonky, práce se speciálními
graffiti fixami i samotné sprejování. První část
programu probíhá v Cohibě a poté se přesuneme
do garáží. Poplatek za program je 50 Kč/osoba.

Cohiba (patro -1)

Čtvrtek
14:30 – 15:30
16:00 – 17:00

Vzkazník pro zapomětlivé
Šifrovaná ve sněhu
Videostop

20:30 – 22:00
			

Vyrobte si s námi hezkého pomocníka domů i do školy.

Cohiba (patro -1)

Zábava ve sněhu, při které zapojíme hlavu i tělo.

Sraz u Dětského světa

Dorazte na náš nový videostop šitý na míru vám
i vašim kamarádům.

Kongresový sál

Pátek
14:30 – 15:30
16:00 – 17:00

Strom života
Stolní hry
„Unikni z nebezpečí“

20:30 – 22:00
			

Vyrobte si s námi hezký stromeček z drátků a korálků.
Hodinka zábavných stolních her

Cohiba (patro -1)
Kongresový sál

Večerní interaktivní hra v duchu oblíbených
únikových her.

Sraz v Tělocvičně

Tvoříme moderní lucerny s různými motivy

Cohiba (patro -1)

Sobota
14:30 – 15:30
16:00 – 17:00
20:30 – 22:00

Designové světlo
Florbal
„Chcete být milionářem“

Hodinka sportu pro všechny nadšence.

Tělocvična

Zábavný program na motivy televizního pořadu.

Kongresový sál

15:00 – 17:00
Hand made
		
koupelová sada
			
			
			
			

Vámi vytvořená sada bude obsahovat mýdlo,
bylinkovou sůl, šumivou bombu a svíčku ze
včelího vosku, pro dotvoření pohody při koupeli.
Program je zpoplatněný – 80 Kč/sada.
Těšíme se na všechny tvořivé ruce starší 8 let,
i na maminky

Cohiba (patro -1)

20:30 – 22:00 Zábavný kvíz
			
			

Uhádnete písničky? Vyznáte se v youtuberech?
Poznáte záludné obrázky? To a mnohem více si
prověříte v našem zábavném kvízu.

Neděle

Kongresový sál

