Kamarádi, přátelé - přijměte naše pozvání
na oslavu

Čtvrt100LETÍ kmene

4 – 6. 10. 2019
V Kapucínském klášteře
u zámku v Mnichově Hradišti. Ubytování pro přespolní
zajistíme přímo v klášteře.
Nápoje a občerstvení bude pro vás připraveno.
Těšíme se na společně prožitý víkend při povídání, hrách
a zábavě pro malé i velké,
muzice a hlavně v příjemné společnosti
dobrých lidí.
Za přátele z kmene Osmaka Opo se na setkání těší Vlastík, mob.: 731 045 122; osmakaopo@centrum.cz,

Program naší oslavy
PÁTEK 4.října
19:00

Vincek a Franz; derniéra provinzdramatu anno 1918LP českoněmeckého
divadelního souboru Kam-e-radi

21:00

Muzikoterapeutická relaxace –

sebou nutno vzít pohodlnou podložku, deku

nebo spacák apod. (konec asi v 22:30)
SOBOTA 5.října
10:00

Slovo úvodem - zahájení oslavy

10:15

Zahájení hry pro děti

10:30

Křížemkrážem Karibikem s Tomášem Velichem,
povídání o cestách Tate Oyušpi po vlnách velké louže

11:30

Oheň bez sirek – Filip předvede nejen dětem jak na to.

12:00

Hostina

13:30

Kamerun – Národní park Mont Camerun
povídání ornitologa Kryštofa Chmela o jeho cestách do
afrických pralesů

14:30

Oheň lukem – Filip o technice pro některé všední, pro jiné nostalgií z dob
mládí

15:00

Písně z prérií s Filipovým výkladem,
ukončení hry pro děti

15:30

Příroda Zambie
povídání o afrických dobrodružstvích Pavla Mydláře

16:30

Oheň rukama – Filip předvede, že to jde i bez luku

17:00

Osmaka Opo pohledem filmové kamery

18:00

Čas na večeři

19:22

Slavnostní obřad

20:19

Koncert spřízněné kapely Pan Sysel a ostatní
a potom už jen volná zábava

NEDĚLE 6.října
10:0

0smaka Opo shini turnaj – legendární družstvo zkříží hole s udatnými soupeři

11:30

Houby mladoboleslavska aneb co na podzim roste v teplých doubravách –
uznávaný mykolog Stanislav Tutka poodhalí roušku tajemství o lupenech i
rourkách.

12:30

Obědová přestávka

14:00

Procházka s mykologem Standou do nedaleké doubravy (na Káčov)

... a poté rozloučení s kamarády a přáteli

Organizační informace:
Stravování:
Zveme vás na sobotní hostinu (12:00) a připravíme pro vás občerstvení na
sobotní večer a noc. Za mírný poplatek budou k dispozici suroviny ke grilování. Gril si
budou obsluhovat vážení a všemi ctění dobrovolníci z řad hostí. K sobotní a nedělní
snídani zajistíme pečivo a něco k namazání. O nápoje se postaráme.
Nádobí bude k dispozici, ale pokud si budete moci přinést hrnečky či oblíbenou
sklenici, ušetříme hromadu plastových kelímků.
Něco drobného "na zub" od hospodyněk nebo domácích kuchtíků, bude vítáno.
Ubytování:
Pro přespolní zajistíme lůžka přímo v klášteře. Cena lůžka je 100Kč/noc.
Zájemci, prosíme nahlaste se organizátorovi viz. níže. Na koho by se nedostalo volné
lůžko, po domluvě s pořadatelem zajistíme náhradní nocleh. Lůžkoviny budou k
dispozici, spacák není nutný.
Jak se k nám dostanete, parkování:
Z náměstí v Mnichově Hradišti i nádraží vede k zámku a kapucínskému klášteru
zelená turistická značka. Vstup do kláštera je vraty od kaple Sv. Anny
Pro kamarády, kteří přijedou automobilem zajistíme parkování poblíž kláštera
zdarma. Pozor přímo před klášterem se parkovat nesmí!

Kontakt:
Vlastík
osmakaopo@centrum . cz
Mob.:731 045 122

