
Sliačske Mokváne

československé hitovky 
v podaní recesistickej rockovej kapely

olympic žbirka pavol hammel elán petr novák katapult dočolomanský david koller imt smile žlutý pes karel kryl lucie tublatanka langerová para 

Stena 
gitary
spev

Aňa Čekanová
elektrická gitara

spev

Dalo Dina 
akustická gitara

spev

Lubo Lichý 
bubny

Sagi 
basgitara

spev

Dingo 
perkusie

Rado Čekan 
akustická gitara

spev

Rišo Mikuš 
cajon

v Šport Hoteli*** Donovaly 
Počas leta sme pre našich hostí pripravili vynikajúce grilovačky pod holým nebom a fantastický letný program. Chutná 
grilovaná večera, kvalitné slovenské víno a priateľská atmosféra na našej terase s grilom sú zárukou skvelého večera 
pre celú rodinu. Deti sa zahrajú na ihrisku, nakŕmia zvieratká v mini zoo a rodičia si v pokoji vychutnajú pohár vínka 
pri hudbe. Cena grilovačky s programom pre neubytovaných hostí je 25,- €. Ubytovaní hostia majú grilovačku v rámci 

polpenzie a vstup na program zadarmo. 

Grilovačka s programom začína vždy o 18:00.

Nenechajte si ujsť prvú 
prázdninovú grilovačku pod 

holým nebom s Horskou 
záchrannou službou. Doz-
vieme sa, čo všetko potre-
bujú záchranári pri svojej 

práci a ako vyzerá náročná 
záchranná akcia v teréne.

Doprajte si vynikajúcu grilo-
vanú večeru po náročnom 
výkone na Donovalskom 

drapáku. Športová akcia na 
Donovaloch ponúka trasy 
pre bežcov aj cyklistov, su-
per program a veľa zábavy 

pre celú rodinu.

Na poslednej augustovej 
grilovačke privítame 

Divadlo Žihadlo, s ktorým 
sa prenesieme do sveta 
rozprávok. Celá rodina si 

pozriete zaujímavý a vtipný 
príbeh s roztomilými báb-

kami a peknými pesničkami.

Vtipné predstavenie Klaun 
kúzelníkom v podaní 
Teáter Komika spestrí 
večer nielen deťom ale 
aj dospelým.  Humorný 

príbeh, v ktorom sa klaun 
Adyno pokúsi stať veľkým 

kúzelníkom.

O perfektný hudobný večer 
sa postará naša obľúbená 
kapela Sliačske Mokváne. 

Rodičia si zatancujú s deťmi 
a spoločne si zaspievame 

tie najlepšie slovenské hity. 
Rozhodne sa oplatí prísť na 

grilovačku.

Aj túto sobotu sa môžete 
tešiť na grilované špeciality 
a skvelý večer na vonkajšej 
terase v sprievode tanečnej 
hudby a dobrého piva. Pre 

deti sú pripravené animácie 
a mini disko s našim masko-

tom Zajkom Donovalkom.

Odvážni chlapci z Horskej 
záchrannej služby nám 

opäť prídu ukázať, ako sa 
zachraňujú ľudia v teréne a 
porozprávajú nám o svojej 
práci. Spoločne si vychut-

náme priateľskú atmosféru 
pri grile.

Grilovačka nie len pre 
účastníkov Fitpobytu so 

Zorou Czoborovou poteší 
všetkých labužníkov. Počas 

víkendu pobežíme aj Fa 
Donovaly Night Run, ktorý je 
zárukou jedinečnej atmos-

féry večerného behu. 

Navštívia nás Tárajko a Po-
pletajka, nerozluční kamaráti 
z krajiny Rozprávkovo. Tešiť 
sa môžete na ich fantas-
tické nové predstavenie, 

ktoré vyčarí úsmev na tvári 
každému dieťaťu a zabaví aj 

dospelých.

LETNY PROGRAM
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