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Partneři akce
Hospoda Narpa Lány w Pneuservis
Richard Žalud, Třebichovice w Monika
Přerostová, Vašírov w Sportovní stáj
Vašírov w Buřičovi, Lány w SK Plzeň
3eCity w AUTODRÁB, spol. s r.o.,
Kladno w Mirek Píša, Lány
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09.00-12.00
12.00
12.00-16.00

Všechny party nadšenců z řad dětí i dospělých POZOR!
Připravte si svá originální nemotorová plavidla.
Čeká Vás skvělá akce s rybníkem plným zábavy.
Posádky plavidel mohou tvořit jednotlivci nebo skupiny
z Lán, Vašírova i širokého okolí. Prostě každý komu
nechybí odvaha, patřičná dávka recese a humoru.

12.00-17.00

Všichni ostatní jste srdečně zváni mezi diváky :o)
		
Odpolednem nás bude provázet Mirek Píša a Rádio Relax.
Občerstvení zajišťuje Hospoda Narpa Lány.
Přihlášku a propozice najdete na internetových stránkách
www.lany.cz/cz/lanska-neckyada
TJ Sokol Lány

Akce probíhá ve spolupráci se
Středočeskou krajskou organizací Pionýr.

Na akci Vás srdečně zvou

Registrace posádek a spuštění plavidel na vodu
Ukázka záchrany tonoucího s poskytnutím
první pomoci včetně příjezdu záchranné
služby (VZS Kladno II a ÚSZSSK)
Přehlídka plavidel a volba nejoriginálnějšího
plavidla, které zvolí potleskem diváci
Soutěže vodohraní pro posádky plavidel
(jízda na duši, bitva, vodní fotbal
a závody v koulení)
Ukázka záchrany tonoucího s poskytnutím
první pomoci (VZS Kladno II a ÚSZSSK)
Ukázka potápěčského vybavení (VZS Kladno II)
Ukázka záchranářské techniky
Nácvik resuscitace na speciálních figurínách
Měření krevního tlaku/tepu/okysličení krve
Možnost natočení EKG (ÚSZSSK)
Soutěže pro děti Tonda Obal na cestách

(Ekokom a.s.)

14.00-15.00
16.00-18.00
18.00
19.00-22.00

Svezení na poníkovi (Sportovní stáj Vašírov)
AQUA-BALLy adrenalinová aktivita – můžete
běhat, padat nebo skákat ve velké nafukovací
kouli po hladině vodní plochy (SK Plzeň 3eCity)
Vyhlášení výsledků Neckyády a předání cen
Táborák s opékáním špekáčků

(vlastní špekáčky s sebou)

Bitva modelů válečných lodí

(Modelářský klub MERRIMACK)

i

i pepíc

© vašíc

