
Pod záštitou městské části Praha 4Akci pořádají Hlavní partneři

Realizaci akce finančně podpořila 
městská část Praha 4.

Ostatní partneři

14.30 – 15.30  RAPPUJEME
Vystoupení free style rapperky Sharkass vyvrcholí soutěží v rappování.
Soutěže se mohou zúčastnit libovolně velké soutěžní týmy. Jedinou podmínkou je účast 
minimálně dvou generací v jednom týmu. Registrace k účasti v soutěži a všechny potřebné 
informace najdete na www.pravetedzarime.cz
Vítězný tým získá 2 LG telefony. Ceny jsou nachystané i za druhé a třetí místo.

Park Na Pankráci, Praha 4 (Pankrácká pláň)

Sobota 12. 9. 2015, 13 – 18 hod.
Akce proběhne pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 4  Ing. Zdeňka Kovaříka

Moderuje Jitka Kocurová

Generální partneři akce

designkp.cz

Vstup na akci zdarma
Doporučujeme vzít si deku na piknik.
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CELÉ ODPOLEDNE VAŘÍME
•	Nakládání	a	šlapání	zelí	v	podání	 
 Kuchařů ze  „Staré gardy“

•	Perníkový	ateliér	– zdobení  
 perníků klasickou technologií 

•	Domácí	občerstvení	ze	zelí

Soutěž 
 ve free style  
rappování. 

Více informací o akci najdete na
www.pravetedzarime.cz

Zelí věnovalo Zemědělské družstvo Dřísy.

CELÉ ODPOLEDNE CVIČÍME
•	Spirals	pro	rovná	záda	a	pevný	krok

•	Aktivační	cvičení	k	propojení	mozkových	hemisfér

•	Zábavná	výuka	paměťových	metod

•	Taneční	styl		kombinující	Indické	klasické,	 
 bollywoodské a moderní taneční prvky

•	Cvičení	vycházející	z	pohybových	forem	 
	 světových	filozofií,	meditace	pohybem

Další program: 
Turnaj	v	Hraj co chceš,	Workshop	kreslení mandal 
S dílny – mezigenerační sdílení tradičních řemesel 
Slow Food Prague – Hrátky na gastronomická témata 
atd.

Program ve stanu VZP  
bude	zajišťován	s	Klubem	pevného	zdraví.
• První Optika	-	servis	brýlí	(čištění,	utažení	šroubků,	atd.)
• Studio Světélko,	slabozrací	a	nevidomí	maséři	-	masáže	šíje
• Kateřina Klásková,	výživová	poradkyně	-	přístrojová	analýza	složení	těla	
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