
Petr Havlíček

13.6.2012 
od 9:00 – 18:00 hodin

Prostory
 pobočky
 ZP MV ČR
Ústí nad Labem

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR exkluzivně přináší

Den s Petrem Havlíčkem
 na pobočce

v Ústí nad Labem
Chcete se potkat s nejznámějším výživovým 

poradcem ČR a tváří naší pojišťovny Petrem 

Havlíčkem osobně? Máte zájem o osobní 

konzultace, moderované diskuze a další program 

na téma zdravý životní styl a kondice? Navštivte 

pobočku ZP MV ČR v Ústí nad Labem.

www.ZdraviJakoVasen.cz 



Program: 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR exkluzivně přináší

Den s Petrem Havlíčkem
na pobočce v Ústí nad Labem
Kdy: 13.6.2012 od 9.00 – 18.00 hodin
Kde:  Prostory pobočky ZP MV ČR v Ústí nad 
Labem, Štefánikova 992/16 (9.00 – 12.00 hod.) 
a také prostory před Zimním stadionem v Ústí 
nad Labem (13.00 – 18.00 hod.)

áší

d.) 
tí 

10.00 – 12.00 Individuální  konzultace s P. Havlíčkem (10 osob)

13.00 – 15.00 Individuální konzultace s P. Havlíčkem (15 osob)

15.30 – 16.30 Moderovaná diskuze P. Havlíčka, představení jeho knihy

17.30 – 18.00 Autogramiáda a focení s P. Havlíčkem

09.00 – 17.00 Sportujte s 211 – soutěž v jízdě na rotopedu

09.00 – 17.00 Streetbalový turnaj pro mládež - spolupráce

 s BK Ústí nad Labem

Doprovodný program k 20. Letům ZP MV ČR:

09.00 – 17. 00 Prezentace a prodej zdravé výživy fi rma REJ

16.30 – 17.30 Vystoupení rockové skupiny „Legendy se vrací „

 s Petrem Šiškou

09.00 – 17.00 Aktivní propagace Karty života a Zdraví jako vášeň

09.00 – 17.00 Ukázky techniky policejní – hasičské – rychlé záchranné   

 služby – Armády ČR a městské policie

09.00 – 17.00 Přehlídka policejních a hasičských veteránů, práce 

 psovoda a ukázka výcviku pořádkové jednotky, 

 simulovaný zásah hasičů a rozstříhání vozidla

09.00 – 17.00 Dětské dopravní hřiště a další dětské soutěže s odměnami

Informace:

www.ZdraviJakoVasen.cz
sekce „P. Havlíček na pobočkách“


