1. máj =
lásek čas
Datum:
Kde:
Čas:

středa 1. května 2013
Náš bar & přilehlé školící prostory hamko cz
Náš bar otevřen od 9:00 do 18:00 hod
Program bude probíhat současně v kavárně i přilehlých školících prostorách od 12 do 18 h.

Program:
12:00 – 18:00 hod
Blešák: Přijďte si směnit/přebrat/rozprodat klihy, CD či cokoliv dům dá. K dispozici budou krabice
i přístřešek.
12:00 – 15:00 hod
Korálkování s Petrou Vinterovou: každý si vybere korálky a šperk, který si bude přát vytvořit. Cena
šperku se pohybuje od Kč 50,00 – 250,00 dle použitého materiálu (retro korálky i komponenty
swarovski). Po celou dobu vaše ruce povede Petra Vinterová, která se již dlouhou dobu věnuje
kursům korálkování, vymýšlením nových vzorů a zasvěcováním do nových technik
www.top-koralky.cz.
Malování na obličej: á Kč 50,00
Netradiční hry a soutěže: obří bublifukování, lovení rybiček, šipky, stolní hry, obří venkovní
Člověče, nezlob se, malování křídou na chodník, skákání panáka, houpací kůň, k dispozici také
omalovánky a pastelky,… Hračky a odměny do soutěží věnovala společnost Hidalgo Shop.
13:00 – 15:00 hod
Každou (celou) hodinu předčítání pohádek s hudebním doprovodem (á 30 min)
15:30 – 17:30 hod
Výroba lampionů: á Kč 50,00. Dětem i dospělým se bude po celý čas věnovat Dominika
Prokopová, lektorka zájmových kroužků a kurzů pro děti a dospívající mládež (výtvarná výchova,
netradiční umělecko-řemeslné dílny, keramika, dramatická výchova, divadelní improvizace aj.).
Pracovala jako lektorka v DDM, spolupracovala s nízkoprahovým klubem v Liberci na kurzu
výtvarné animace a jednodenních i pobytových akcích pro děti, v současné době je součástí
lektorského týmu připravujícího cyklus interaktivních koncertů České filharmonie Hudba jako řeč
srdce. Vystudovala dějiny umění na KTF UK a nyní navštěvuje třísemestrální kurz Dramatická
výchova pro současnou školu pořádaný Sdružením pro tvořivou dramatiku ve spolupráci
s katedrou výchovné dramatiky DAMU a vede výtvarnou dílnu v DS Malešice.
17:30 – 18,00 hod
Přečtení vyšehradské legendy
18:18 hod
Odchod na Vyšehrad. Předpokládaný příchod na Vyšehrad je o hodinu později. Rozmístíme
lampiony, zapálíme svíčky a čekat na nás bude poslední dobrodružná část prvomájového
programu…
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