Plánek Toulcova dvora

Doprovodný program
10:00 - 16:30
10:00................................. Zahájení jarmarku

otevření dílniček, občerstvení, obchůdků,
špýcharu a velikonoční výstavy

10:05...................................... „Je v Praze blaze?“
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DFS Modřenec, Praha, E. Špačková

10:35............................................. „Jarní zpívání“

MŠ Semínko, Toulcův dvůr, M. Kapuciánová

11:00.......................................... „Vynášení zimy“

DLS Vonička, Čestlice, J. Vondráková
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12:00........................ Kejklíř – první vystoupení
Lukáš Kučera, Praha

3
Zazemí pro rodiče s malými dětmi
v Rodinném centru
je otevřeno od 11:00.

12:30...................................... „Přišlo jaro do vsi“
DFS Vrbina, Praha, M. Krajská
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13:00............................... „Kašpárek na cestách“
Divadlo matky Vackové, Praha, D. Vacková

14:00................. Hudební a taneční vystoupení

5 6

MŠ Horolezecká, Praha 10, G. Tvrdková

14:20........................ Kejklíř – druhé vystoupení
(ve dvojici s pomocnicí Klárou)
Lukáš Kučera, Praha

15:00................................ „Pomlázka se čepejří“
Malá česká muzika J. Pospíšila, Praha, R. Sršňová

16:00............................................ Konec dílniček

uzavření špýcharu a velikonoční výstavy

16:15.......................Společné vynešení Morany
(sraz zájemců je u podia)

16:30....................................... Ukončení jarmarku
Změna programu vyhrazena.

Dílničky a aktivity____
10:00 - 16:00____

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI!

V

ítáme Vás na Toulcově dvoře!
Z probouzející se přírody se člověk nejen raduje,
ale zároveň čerpá novou sílu, zdraví i víru v život a lásku.
Bylo tomu tak již v dobách pohanských a je tomu tak
dodnes. V české lidové tradici jsou Velikonoce spjaty
s oslavou nového života v přírodě.
Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli se k nám poveselit, jarně se naladit a potěšit. Pojďte se rozhlédnout,
co všechno jsme pro Vás připravili. Vyberte si z bohaté
nabídky pořadů. Pěkně prožitou sobotu plnou dobré
nálady, pohody, radosti a nových poznatků
přeje Botič o.p.s. a celý kolektiv Toulcova dvora.

1

Ptáček pečený z kynutého těsta (Klubovna)
- POZOR! Tato dílna končí již v 15:15

2

Velikonoční přáníčko (Malá přednášková)

3

Papírová ozdoba do okna (Malá přednášková)

4

Výroba pomlázky (Velká přednášková) - POZOR!
Tato dílna trvá pouze do vyčerpání zásob proutí

5

Výroba píšťalky (Altán u koní)

6

Společné zdobení velikonočního stromu
(Altán u koní)

7

Velikonoční pohybové hry (sad)

8

Řehtačky (za poplatek)

9

Velikonoční výstava (Špýchar)

