MOTÝLI V PRAZE 11. – 13.5

Pátek 11.5
čas
17:30
17:45
18:15
Sobota 12.5

co
Sraz našich rodičů přebírajících děti
Plánovaný příjezd Motýlů k GMHŠ
Rozdělení do rodin v koncertním sále
(ev. atrium, tělocvična)
rozchod/rozjezd našich rodičů s M. dětmi

09:30

Sraz u dolní stanice lanové dráhy na Petřín –
Ulice U lanové dráhy kolmá na Újezd (tramvaje
12, 15, 20, 22).

Dopolední
procházka

Petřín -> Rozhledna -> bludiště -> Strahovský
klášter -> Úvoz (pak uvidíme dle množství
turistů…Hrad asi spíše obejdeme) -> Klárov ->
Rudolfinum

12:30

Vyzvednutí dětí, oběd s rodinami

16:30

Sraz všichni Dykova 1 Praha 10 – kostel ČSCH

18:00 – 19:30

Společný koncert

19:30
Neděle 13.5
9:30
10:00

Odjezd M. dětí s rodiči, večeře v rodinách
Sraz všichni v GMHŠ
Odjezd busu od GMHŠ

poznámka

rodiče prosíme o nějakou drobnou
sladkost pro malé hosty (fidorka pod.)
večeře s rodinami
všechny děti musí mít SVAČINU, PITÍ,
BUNDU, ČEPICI. Přijedete-li tramvají,
kupte, prosím, hostům 90-min jízdenku,
aby ji mohli použít i na lanovku v rámci
PID !!!
Pomoc při sobotním cestování po Praze s
mnoha dětmi:
pí. Březnická, Pelková, Brixi, Klumparová,
p. Vokrouhlík
Vyzvedávání dětí: u vchodu do Rudolfina
– nám. Jana Palacha / Alšovo nábřeží
KONCERTNÍ OBLEČENÍ S SEBOU
Květiny pro sbormistry a doprovazeče
zajistí VS, celkem 5 ks

SVAČINU A PITÍ pro Motýlí děti na cestu!

ZVONEČKY K MOTÝLŮM DO ŠUMPERKA 18. – 20.5: cca 35 lidí vč. dospělých
Kartičky pojišťovny s sebou
Děti budou hromadně pojištěny

Pátek 18.5
Čas

08:30

09:00
11:30
17:30
Neděle 20.5

Program Motýli.doc

co

Sraz účastníků v GMHŠ
(nezapomeňte prosím 500 Kč v hotovosti)

Plánovaný odjezd
Po cestě navštívíme zámek – (Kuks, možná
Častolovice, nebo muzeum řemesel – máme
tipy ze Šumperka)
Příjezd Šumperk
Dále v režii Motýlů
Návrat po poledni, odjezd cca 10:00
příjezd kolem 15:00

poznámka
v batůžku: JÍDLO + PITÍ NA CELÝ DEN, (večeři již ale dostaneme v rodinách)
BUNDA, ČEPICE
druhé zavazadlo zůstane v busu
Nezapomenout koncertní oblečení
(do zavazadla – NE do baťůžku)
DÁREK do rodiny - sborové CD (rozdáme
u busu) + prosíme poslat malou drobnost
do rodiny (káva, čokoláda...)
Oběd s sebou všichni, malé pojistné
zásoby na cestu tam i zpět – EPu

1

