
l|ot?o: .... bez písní není tanců....

Indion cor.ol ve spo|upróci s přóte|i zve opět všechny příznivce pohybu
no frodiční Žinní hd|ové. |etos Výfoční

tO. Czech POW WOW
?6.?.2005 PRAHA 4 - Jižní |^ěsto

zš Kýěl^oýého vítězstýí L554
(vstup do ško|y možný li, ý Pótek ?5'?. od 17|oo hod')

6rond Entry
12:00 hod
("rnd,onnn.")

ekovó zkoGko t.P.| l l.3o hod

soutěžnÍ tance!
o l4en's Traditional
o Grass Dance
o Fancy Dance
o Women's Traditional
e Jingle Dress
o Fancy Shawl
o Southern Style
o Tiny Tots

Soutěžl
o o nejma|ebnější mužshý

a ženshi kos:t'ým
Hudba a rpěv!

c Dead Dog Singers (srno)
e Walden Singers (Praha)
c Red l'.'loon Singers (sRN)
e a da|ší. ' . .

"spík.!"o Čikala
Zvukyl

o Alda - l4ato-si
Sorvis:

o sovíspo|ek

ve 2Or0O hod tufun k poslechu
o tonci zohrqj. Prožs|d skupiňo

Moló Bí|ó Vróno
indion -fo|k-etno - rock.Íttlsic

Dá|e v ProgřamÚl
o spo|ečenské tance
e mezikmenové tance
o PopelnyEovo divadlo
o čajovna ''Gichan.'
o dětský koutek
o a něco navíc

lnfoi
o ubytovánÍ a občerstvení

zaji&ěno na místě
o přezovky s sebou
o pejsky nechte doma
o vstup na v|astní

nebezpečí
o od prodeiců bude

vyorrano )uu,- cr
hodnotná cena

vstÚpné:

č|enové l.c. 100,.
nď|eni 200'.
děti do 15 |et zdarma
kape|y do 6 |idí zdarma

akdld (n4. n4f.íz),
Tan'gde-hi (A ry ,

TeI: +42o ó04 520 724
Te|': *420 737 2óo 372, pyllevuz

KoNTÁKry:



Jak se k nám dostanete:
MHD z konečné metra trasy c - Háje (do|e V metru se dejte v|evo), autobusem č. 154, 170 nebo 203 na zastávku Brechtova'
Autern přes Prahu Jedte na Brno, až se dostanete na dá|nici D1. odbočte na pos|edním pražském exitu - EXIT 2 - směr Praha Šeberov,
chodov a potom hned doprava na chodov, nadjedte dá|nici,,,rovně" přejedete Ve|ký kruhový objezd, U|' Ke stáčirně a druhou doprava
(Ul. Květnového Vítězství), napravo je škoIa.
Aut €m od B.na odbočíte na prvním exitu V Praze . EXIT 28 _ směr Háje, chodov. Poté doprava na chodov a dá|e přes kruhák viz výše.
ParkovánÍ V areálu škoIv.


