Jonáškovo zábavné odpoledne 19. a 20.05.2018 doprovodný program
Mimo dění na hlavním pódiu čeká na návštěvníky v prostorách amfiteátru bohatý doprovodný
program:
Sál zámku Kinských sobota 16.00 Vypravěč pohádek Dan Taraba
neděle 16.00 Divadélko Maringotka

V neděli 20.05. za příznivého počasí před zámkem Kinských výstava motorek zúčastněných motorkářů
od 14.30
Altánek : v prostorách altánku budou mít návštěvníci možnost zahrát si stolní fotbal, možnost
turnajů.
V sobotu v prostorách před altánkem : Záchranná brigáda Zlínského kraje-ukázky a předvedení
záchranářských psů. 14.45 a 16.30
Mobilní planetárium - na louce před zámkem– první mobilní planetárium v ČR. Sférické promítání
vzdělávacích filmů a zábavních full dome show nejen o hvězdách a vesmíru v planetární kopuli.
Planetárium může divákům během krátké chvíle demonstrovat podmořský svět, lety do vesmíru nebo
třeba krajinu na Marsu.
Laserová střelnice –před zámkem Kinských principem laserové střelnice je trénink střelby na různé
druhy cílů. Střelec střílí speciálně upravenou laserovou zbraní. Zbraně jsou identické jako originály,
některé z nich jsou odlehčené a proto vhodné i pro děti. Zastřílet si budete moci z těchto zbraní : Mini
Ruger,MalorážkaZKM452, Colt1911 a další.
Dobrovolní hasiči Poličná na louce před zámkem Kinských – možnost stříkaní na cíl, prohlídka
hasičského vozu a techniky.
Jízda na ponících na louce vedle pódia
Skupina historického šermu CONDUCTI - ukázky soubojů, v sobotu v 18.30 vystoupení na louce vedle
pódia.
Obří nafukovací šipky, nafukovací sumo, Twist air.
Tvořivé dílny pro děti na louce vedle pódia v herní zóně pro děti.
Malování na obličej u hlavního pódia
Zóna her pro děti – deskové hry Vrtule, prolézačky a hry pro děti SVČ Domeček.
Lunapark pro děti i dospělé - velký řetízkový kolotoč, vláček, trampolína, malý řetízkový kolotoč,
nafukovací skluzavka, autíčka.
Skákací hrady pro nejmenší děti – v prostorách amfiteátru

Bohaté občerstvení v podobě GASTRO stanu pana Stummera : Slovenské halušky, Farmářské
brambory, Nudle s gyrosem, Masová pánev, Bramborové placky, Grilované klobásy a cigára,
Kuřecí a Vepřové steaky, Grilovaná zelenina, Grilované žampiony, Brambory na másle, Gyros v
tortille.
Prodej zmrzliny , trdelníků, cukrovinek, hraček , řemeslných výrobků.

