Program podzimního srazu
Pátek: příjezd, placení srazu i příspěvků, ubytování
v průběhu odpoledne malba na obličej pochopitelně pro děti i příznivce
20 – 24 hod - zahraje kapela Robert Hlavatý§Band
Info o projektu Robert Hlavatý & Band.
Robert Hlavatý & Band je sólový projekt muzikanta, zpěváka, herce, moderátora Roberta Hlavatého.
Roberta můžete znát jako moderátora Tv pořadu Rockparáda, z filmu Kvaska, muzikálů Děti ráje,
Tajemství, Bídníci, Miss Saigon, zájezdové verze muzikálu Vlasy, seriálu Ulice, skupin Fabrica Atomica
(Oskar Petr), Smokie revival, Ina Hany Bany atd. Účinkoval a zpíval také například na "Počertech velkej
koncert" skupiny Kabát.
http://www.youtube.com/watch?v=CA6bb6WB_5Q

Sobota: 9,15 hod – zahájení srazu
9,30 - 11,00 hod – dětské hrátky s Mílou, Monikou a Dášou
10,00 – 10,50 řazení vozidel na spanilou jízdu naháněči Milan, Michal a Martin
při odjezdu se rozdají tipovací kartičky na Nejkrásnější autíčko srazu

11,15 hod - odjezd
12,00 hod – návštěva pivovaru zpět se budeme vracet individuálně
16,00 – 18,30 hod - dětské sportovní odpoledne
dětské rojení, cvičení, házení, běhání, skákání a plnění různých úkolů a klasické dětské kvízové soutěže
pod vedení Tomáše Brezání, trenéra boxu, další dobrovolníci hlaste se (Havráně a spol!

17,00 - 18,30 – historická jízda zručnosti pod vedením Michala Bartoně a kolektivu
20,00 hod - táborák prosím o pomoc při stavbě hranice, dřevo jsem objednala přímo v kempu,
Dobrovolníci, hlaste se u Pavla

20,30 hod – sraz dětí pod klubovou vlajkou pro děti připravené překvapení s plněním soutěžních úkolů
21,00 hod – možná o trochu později podle tmy tmoucí – bojovka
bojovka má na povel Pavel s týmem, raději nezapomeňte na baterku, nevím, co na Vás tentokráte vymyslí

Neděle: 9,00 – 11,00 hod - dětské tvoření s Radkou a Martinou
11,30 - vyhodnocení soutěží, trochu klubových drbů a ukončení srazu
Dámy, máte možnost si prodloužit řasy metodou řasa na řasu, objednat a domluvit čas můžete na telefonu
733 773 752 paní Monika, domluvena srazová sleva 380,-- Kč, doba prodlužování cca 90 minut. Objednat se můžete
podle dohody na sobotu, neděli dopoledne.

