
PROGRAM:

14:00 – 14:10 hodin / Startujeme a pár slov úvodem – park pod 
Janáčkovým divadlem – Koliště III.

V symbolický čas 2.13 hodin (14:13 hod.) / Vypouštění lampiónů přání – 
park pod Janáčkovým divadlem – Koliště III.

14:30 – 15:30 hodin / Slavnostní průvod městem – kočáry s dětmi 
s Downovým syndromem a jejich kamarády, s doprovodem jezdců na 
koních šermířské skupiny Štvanci a jihomoravské jízdní Policie ČR (trasa 
Jezuitská, Rooseveltova, Sukova, Kobližná, Poštovská, Minoritská, Josef-
ská a zpět k divadlu – Josefská, Minoritská, Jánská, Masarykova, nám. 
Svobody, Kobližná, Sukova, Rooseveltova, Jezuitská). 

16:00 – 16:30 hodin / Vystoupení kaskadérské, divadelní a šermířské 
skupiny Štvanci a jejich šaška na koních – park pod Janáčkovým di-
vadlem – Koliště III.

16:45 – 17:00 hodin / Průvod kočárů – přesun k OD Klášter na ulici Jo-
sefskou.

17:00 – 18:30 hodin / Módní přehlídka i s modelkami s DS (modely: 
e. daniely, ateliér Donát, Ladislava Zatřepálková – oděvní výtvarnice, de-
sign Kateřina Hornychová, Simoriah – Simona Šturmová – autorské šperky 
z cínu, Obchůdek Šťastná chvíle) – prostory Čajovny mezi stromy, OD 
Klášter, Josefská ul. 

19:00 – 19:20 hodin / Slavnostní zakončení akce – Lightshow – sku-
pina Pyroterra z Prahy, Josefská ul. u OD Klášter.

V průběhu akce budou otevřeny Kreativní a keramické dílničky pro děti 
i dospělé – možnost vyrobení náramku, přívěsku či jiného dárku. Točení 
na kruhu – prostory OD Klášter, Josefská ul. 
 
Hosté akce: herec Martin Kraus, fotograf Dalibor Gregor se svými knihami 
nejen o koních, spisovatelka Naďa Horáková.

Všechny části akce jsou pro děti i dospělé zdarma. 
Módní přehlídka – vstupné 150,– Kč, výtěžek bude věnován dětem s DS 
na jejich další činnost.

Oslava proběhne pod záštitou primátora statutárního 
města Brna Ing. Petra Vokřála.

Děkujeme za pomoc: statutárnímu městu Brnu, ÚMČ 
Brno – střed, Balónky s.r.o., OD Klášter, Josefská 
Brno.

V průběhu akce možnost získání podpisu herce Martina Krause či fo-
cení s přítomnými osobnostmi i rytíři. Změna programu vyhrazena.

zvou všechny děti i dospělé

dne 21. 3. 2015 od 14:00 hodin do 19:30 hodin

na oslavu 10. výročí Světového dne Downova syndromu ve městě Brně

M:

14:10 hodin ////// e aaa pár sloStttStS arttujeememmemm aaaaaa pppppár oovv úvvvvvvoododooo eemm – ppaarkkkk poppop dddd
ýmýmmým divvvadadaddleleelelem – KoKKoKollil štěě III..

Život je krásný ... 
Agility Ráječko o. s. pro pomoc dětem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Klínky 381, 679 02 Ráječko 

+ Alternativní Ateliér, Křížkovského 25, Brno + Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1, Brno


