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Animační program
(1. 2.- 10. 2. 2019)

Pátek
(1.2.)

Cimbálová muzika
/Sepetná (19-22 h)

Sobota
(2.2.)

Procházka k daňčím oborám
/Sepetná (10-12 h)

Zimní Bingo
/Sepetná (13-14 h)

Beskydský víceboj
/RelaxCentrum (17-18 h)

Večerní koupání
/RelaxCentrum (21-22 h)

Neděle
(3.2.)

Puzzliáda
/Sepetná (10-11 h)

Zimní golf
/Sepetná (13-14 h)

Střelba z praku
/RelaxCentrum (17-18 h)

Bowlingový turnaj
/RelaxCentrum (19-20 h)

Sněhuláková
výtvarná dílna
/Sepetná (16-18 h)

Hra v sále

Pondělí
(4.2.)

Bumper balls
/RelaxCentrum
(10-11 h)
Sněhové vločky
/Sepetná (11-12 h)

Úterý
(5.2.)

Zimní hry na hřišti
/Sluníčko (14-15 h)
-za nepřízně počasí:
/tělocvična (14-15 h)

Mini bowling v sále
/Sepetná (17-18 h)

/Sepetná (19-20 h)

Večerní zbojnická stezka
/Sepetná (17-18 h)

Pavoučí síť
/Sepetná (19-20 h)

Tajemné prsteny
/Sepetná (13-14)

Zimní Bingo
/Sluníčko (17-18 h)

Diskotéka pro děti
/Sepetná (20-21 h)

Jurášovo lano
/Sepetná (13-14 h)

Zimní golf
/Sepetná (15-16 h)

Puzzliáda
/Sluníčko (13-14 h)

Beskydské pexeso
/Sepetná (17-18 h)

Tajemné prsteny
/Sluníčko (14-15 h)

Medvědí stezkou ke Zbujovi za ovečkami
/Sepetná (10-14 h)
Hravé kostky
/Sepetná (10-11 h)

Výstup na
Lysou horu

Středa
(6.2.)

Aquazorbing
/RelaxCentrum
(9-10 h)

Sobota
(9.2.)

Puzzliáda
/Sepetná (10-11 h)

Zimní Bingo
/Sepetná (13-14 h)

Beskydský víceboj
/RelaxCentrum (17-18 h)

Večerní koupání
/RelaxCentrum (21-22 h)

Neděle
(10.2.)

Procházka k daňčím oborám
/Sepetná(10-12 h)

Zimní golf
/Sepetná (13-14 h)

Střelba z praku
/RelaxCentrum (17-18 h)

Bowlingový turnaj
/RelaxCentrum(19-20 h)

Večer stolních her
/Sepetná (19-21 h)

Informační schůzka k AP (sobota-středa): vždy v čase 8:00-8:30 h v sále hotelu Sepetná
Doporučujeme se na programy včas nahlásit v recepci hotelu či penzionu.
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Animační program
(1. 2.- 10. 2. 2019)
Vážení hosté,
během pobytu v Beskydech můžete zažít spoustu dobrodružství a zábavy při aktivitách našeho
animačního programu. Níže naleznete popis jednotlivých programů.
Aquazorbing - kde se točí na vodě velké nafukovací koule, tam je živo! Zejména pro děti je
aquazorbing velkou atrakcí.
Beskydské maxi pexeso - zahrajte si originální beskydské pexeso obřích rozměrů. Jednotlivé
obrázky jsou připevněny na speciální tabuli. Najít můžete motýla, lišku Bystroušku, hřib,
segway, borůvky, penzion Sluníčko, boha Radegasta nebo třeba i Lysou horu.
Beskydský víceboj - soutěže jednotlivců nebo týmů v mnoha zajímavých disciplínách
(discgolf, dřevorubecké chůdy, hody míčkem na cíl, ﬂorbalová střelba na přesnost…)
Beskydské zimní Bingo - dle pravidel známé výherní soutěže si zahrajeme podobnou variantu
s tím, že místo čísel se budou kreslit obrázky s beskydskou tematikou.
Bowling - Nikdy jste nehráli? Nevadí. Pomůžeme vám i dětem, vše ukážeme, zahrát si může
každý, kdo zvládne "kouli koulet" a třeba i obouruč. Jde přece o zábavu, ne o zlaté trenky… Ale
hraje se o ceny :-)
Bumper balls - obrovské balony plněny vzduchem jsou velkou atrakcí všude, kde se objeví.
Vlezete si dovnitř a rázem vypadáte jako obrovská koule s malými nožičkami.
Hravé kostky - každý si vyplní hrací kartu s 10 políčky tak, že si zvolí čísla na hrací kostce. Až
to budou všichni mít, začne se házet velkou molitanovou kostkou a škrtat pole jako u hry Bingo.
Do karet se budou čísla malovat pastelkami, rozhodovat může i barva.
Jurášovo lano - v lese mezi stromy bude natažena cesta z lan. Účastníci se budou snažit projít
trasu co nejrychleji pouze pomocí hmatu, na očích budou mít šátek. Vítězí nejrychlejší zbojník.
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Animační program
(1. 2.- 10. 2. 2019)
Medvědí stezkou ke Zbujovi za ovečkami - velmi oblíbený a záživný okružní výlet lesní
cestičkou, která je značena medvídky. Je třeba sledovat stromy se značkami, aby se dobrodruzi
v beskydských lesích neztratili. Odměnou se stane nádherný výhled z medvědí skály do údolí
řeky Ostravice. Vrcholová prémie čeká v Dřevjance U Zbuja - horské hospůdce, kde stále praská
dřevo v kamnech. Děti se mohou těšit na krmení oveček! Cesta zpět je za dobrých sněhových
podmínek odměnou. Jede se na bobech (půjčovné dle ceníku U Zbuja)! Tak jak to vidíte?
Televize v pokoji nebo berete čepice, rukavice a jdeme ke Zbujovi? :-) Délka 4 km.
Mini bowling - animátor uspořádá v sále malý bowlingový turnaj pro děti, kdy se budou počítat
body za shozené kuželky.
Pavoučí síť - v sále hotelu Sepetná bude připravena velká pavoučí síť. Cílem je projít labyrint
bez dotyku nastražených provázků. Každý dotek sítě všichni uslyší, neboť detektory pohybu
zajistí zavěšené rolničky. Nejlepšího pavouka náležitě odměníme. Troufnete si na to?
Procházka k daňčím oborám - vydejte se s průvodcem na malou procházku s výhledy vedoucí
kolem místních obor. Trasu je možné si zkrátit a vrátit se zpět dříve. Délka okruhu: 4 km
Puzzliáda - pokud máte rádi “puzzle”, tento program se vám bude líbit. K dispozici bude několik
menších motivů, které se budou děti snažit co nejrychleji poskládat.
Sněhové vločky - v lese ukryje animátor sněhové “vločky”, které se děti budou snažit najít.
Proběhne několik kol, schovávat budou i děti. Kdo najde nejvíce vloček, vítězí.
Sněhuláková dílna - v sále si děti vyrobí různé sněhuláky, které si pak odnesou… I kdyby venku
nesněžilo, my si sněhuláka postavíme :-)
Střelba z praku - kdo by neznal klasický prak? Ale kdo opravdu někdy střílel? Změřte svou
mušku s ostatními a zkuste treﬁt všechny připravené kužely.
Tajemné prsteny - v sále animátor schová malé barevné kroužky-prsteny s různou bodovou
hodnotou. Děti čekají za dveřmi a na povel vejdou dovnitř a snaží se najít co nejvíce kroužků.
Hraje se na několik kol. Velmi oblíbená je ta varianta, kdy schovávají kroužky děti.
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Animační program
(1. 2.- 10. 2. 2019)
Večer stolních her - přijďte si do sálu zahrát různé stolní hry, které budou připraveny speciálně
pro tento program. Pobavte se s ostatními a vyzkoušejte hry, které třeba neznáte :-)
Večerní zbojnická stezka - poblíž hotelu bude vyznačena stezka, kde se všechny odvážné děti
vydají a pokusí se najít, co je na ni ukryto. V případě úspěchu budou oceněny.
Výstup na Lysou horu - budeme v teple sálu a přece pokoříme Lysou horu. V sále se bude
házet velkou kostkou a po herním plánu na zemi se posunovat ﬁgurky. A ti nejlepší vystoupají až
na vrchol. Vyzkoušejte netradiční hru, která proběhne v celém sále...
Zimní golf - zahrajte si netradiční golf v horském prostředí. Cílem je dopravit tenisový míček do
jamek dřevěnými holemi z lesa. V případě sněhové nadílky jsou jednotlivé dráhy celé
vymodelované ve sněhu a je to pak pravý “sněhový minigolf”.
Zimní hry na hřišti - proběhnou na hřišti pod penzionem Sluníčko. Na horách je třeba se
nadýchat čerstvého vzduchu. Čekají nás soutěže, vítězové budou po zásluze odměněni.
Užitečné informace:
Tipy na výlety v Beskydech: www.poznavejte.beskydy.cz/tipy-na-vylet
Slevová karta Beskydy Card: www.beskydycard.cz
Webkamery a počasí na Lysé hoře: www.lysahora.cz
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