Tok trochuj.néPow wow
4.3.2ooó PRÁHÁ 4 - Jižní|Aěsto
zš (věthovéhovítězslví 1554

(vsrqPdo ško' ňožď jit v pda.t 3'3' od l9:o0 h.d)
rndion corro| o přáte|é tonce vó' opčt zvo! nd trddjční selkdnÍ' T.ntok.ól 3c ňebod.
j.dnol o běžné pow tror, !c aouižžňÍřnik!Írgoři.ňí' Př.!ro. o n.bo 3nod pnívč ProÝo.
vytdhněr. 5vůj zoPré..rý ko5Ťýmči 51y|ov. ob|ď.nÍ o přijďt€
se poŤěši1ryt|nan bubnů.
Všichni dobově obl.č.nÍ
3e nohou účoslniÝ soutěž. o nejl.Pěí kosÍým (do /od
'onďníc.
.^okul89o) o volby p.inc.zna
a kró|e pow t.low' t.jovíc Žakqjí 50 % 3|evlJ ze vsÍupn.ho .
o to s€ vypktÍ| oc|šÍnovinkoo b!do'] ukáŽky a výlkdj.dňot|iých

Huclba a zpěv:
o Dead Dog Singers Grno)
. Walden Slngers (Praha)
o cang|ďka Nunpa singeřs (Moíava)
o 4. . . , .

indi'íňskýchrď.ů'

spíkr: Čika|a
Zvuky: Alda - lttato-sl
sorvls: soví spolek
Kontákt: šanovlk 6o4,o.L8, 2

6rond Entry
12r(X)hod
(-indionti|ll.')

zt.dto loP.|
'wkovótl:30 hod

lAo|ó Bí|á Vnóno
nolob.rom.ru..z

lnfo:
oá|. v pfogÉmu:
c ubytor'ánía oEerstvení zajištěno
c Kojotípříbéhy- divad|o
v podánískupinyHau Ko|a
na místě
o pfuzlvky s sebou
o čajovnaČajchan
o tombola
a petskynechte doma
o Vstupna v|astnínebezpečí
. od prodejcobude wbíráno
víuPné:
500,- Kččihodnotná cena
č|enlc 100,-/ v kostýmu 50,. překvapení
druh ne|ze
iakéhoko|i
neěeni 200,./ v kostýmu1o0,.
w|oučit
d&l do 15let
zdarma
o programpotrvá, dokud bude pro
kape|ydo 6
zda.ma
kohose snažit
'idí
spoj.nl
HD z konďné metra trasy c - HáJě (do|. v metru s€ delte v|€ v o), Butobu*m
č. 154, 17o n€ b o 2o3 f,ó zastávku Brechtov.. Autérň př.. Př'hu ]€ d te nó grno. aŽ 5e
dostanete na dá|n|cl o!. odbočte n! poslednlm pÍažskémex|tu - EXIT 2 . směr Praha
Šéb€ r ov, chodov a potom hned doprava na chodov, n.dJcdte dálnlc|, "rcvně" přel€ d et€
velký křUhový objezd, u|. K€ stá&rně ó druhou dopÉVa (u|. Kvěinového Vltězsw|),
nápravo
škola. AÚl.m od !rn. odbočíténá prvn|m exltu v P6ze - ExlT 29 - sňěr
Hále, chodov'
Potédoprav6 n. chodov á dá|e př€ s krÚhák v|z Ýýš€ ' PŤlovÍnÍ v.reá|u
'e

