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SOBOTA 4. června
13–18 hod.
MĚSTSKÉ SADY

SOBOTA 4. června
10 hod.
SLEZSKÉ DIVADLO

Pro malé i velké je připravena řada zábavných a sportovních aktivit,
her, soutěží, nafukovacích atrakcí a dílniček. K vidění bude vojenská,
hasičská, zemědělská, policejní a dopravní technika.

Známá Werichova pohádka vypráví příběh o rybářově
dceři Zdeničce, která svou chytrostí a důvtipem
bravurně vyřeší královy hádanky a stane se jeho ženou
a nakonec převezme i vládu nad královstvím.
V předprodeji divadla jsou již vstupenky za
zvýhodněnou cenu 20 Kč pro děti i jejich doprovod.
Délka představení je 80 minut
včetně přestávky.

Program na podiu v zadní části sadů:
13.15 TK Dancing Roses – vystoupení mažoretek
13.30 MYŠ MAŠ – skutečný mišmaš písniček, tance, legrace a hraní

NEDĚLE 5. června
9–17 hod.
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE

Královna koloběžka první

14.30 8. ročník mezinárodního folklorního
festivalu Děcka poče se hrač
16.20 TK Dancing Roses – vystoupení mažoretek
16.30 ČIPERKOVÉ baví děti, rodiče, prarodiče
17.45 TK Dancing Roses

SOBOTA 4. června
Těšíme se
na Vás!

– vystoupení mažoretek

11–19 hod.
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
Po výše uvedenou dobu budou zdarma přístupné skákací
hrady, skluzavky, společenské hry, vodní atrakce, lodičky.

Ve 13 hod. slavnostně otevřou Mickey
a Minney nové stálé hrací prvky
na koupališti (mlhoviště, skákací bubliny...).
Koupaliště bude otevřeno pro veřejnost
zdarma už od 9 hodin.

Vstup zdarma pro děti do expozice a na výstavu

Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
Milují vaše děti dinosaury? Pak je workshop pro rodiny s dětmi
v době od 14 do 16 hodin právě pro vás!
Společně si prohlédneme výstavu
a dojmy si zachytíme prostřednictvím výtvarného díla,
které si účastníci mohou odnést domů.
Nutná je rezervace předem na tel. čísle: 778 527 815
nebo na e-mailu: schwanova@szm.cz.
Cena workshopu je 50 Kč na osobu.

NEDĚLE 5. června
9–17 hod.
SLEZSKÉ ZEMSKÉ
MUZEUM
Dětem vstup
do Historické výstavní budovy
zdarma.

NEDĚLE 5. června
10–16 hod.
OBECNÍ DŮM

Putování za zmrzlinou. Dětský den
v Obecním domě je věnovaný zmrzlině! Čeká
na tebe stezka plná nejrůznějších zábavných
úkolů a tvořivých dílniček. Splníš-li
všechny, sladká odměna tě nemine.

Spolupořadatelé: 53. PLUK PRŮZKUMU A ELEKTRONICKÉHO BOJE / ABEL-COMPUTER s. r. o. / Agentura OUKYDOUKY / ANGLICKÁ ŠKOLKA SOVIČKA / DOBRÁ RODINA o.p.s. / DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE, z.s./ ELIM OPAVA, o.p.s. / EUROTOPIA.CZ, o. p. s. / HRACÍ DESKOVÉ CENTRUM LEGIE z. s. / HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR OPAVA / JANTA atrakce a party servis / JAZYKOVÁ ŠKOLA A VZDĚLÁVACÍ AGENTURA s. r. o. – HELEN DORON ENGLISH / JUDO TJ SLEZAN OPAVA / JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, okres Opava, z. s. / KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ, p. o. / KRABIČKY v. d. / MASARYKOVA
SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VOŠ, OPAVA, p. o. / MENDELOVO GYMNÁZIUM, OPAVA, p. o. / MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA / MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a. s. / MLÁDEŽ ČČK OPAVA / MODEL Obaly a. s. / MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT z. s. / NAKLADATELSTVÍ MODRÝ SLON s. r. o. / OBLASTNÍ
SPOLEK ČČK OPAVA / OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE, p. o. / OPATHERM a. s. / PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE / POLICIE ČR, ÚZEMNÍ ODBOR OPAVA / PROTECH OXYPLAST CZ s. r. o. / SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA, p. o. / SLEZSKÉ GYMNÁZIUM, OPAVA, p. o. / SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM / STREET HOCKEY CLUB
OPAVA / STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, OPAVA, p. o. / ŠERM TJ SLEZAN OPAVA / ŠKOLA TAEKWON-DO ITF OPAVA z. s. / TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA, s. r. o. / TJ OPAVA, z. s. LUKOSTŘELECKÝ ODDÍL / TK DANCING ROSES OPAVA / TQM – HOLDING s. r. o.

V případě velmi nepříznivého počasí se program 4. 6. ruší (kromě pohádky ve Slezském divadle), 5. 6. zůstává. Více informací naleznete na www.opava-city.cz, na www.facebook.com/mestoopava, www.facebook.com/kulturniopava.
Změna programu vyhrazena. Na této akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou použity pro propagační účely pořadatele (kontakt: gdpr@opava-city.cz).

