
 

 

 

VÁS ZVE NA  

LETNÍ SLAVNOST 

15.6. 2019 | 15:00 

Milí členové a milí přátelé spolku, 

letní slavnost se blíží a my bychom vás rádi pozvali na společně 

strávené pohodové odpoledne. Jaký program na vás čeká?  

od 15 h se brány otevírají 

v 15.30 h oficiální zahájení slavnosti, káva s občerstvením 

v 16:00 h divadlo Na větvi s pohádkou „Bajaja“ 

od 17.00 h aktivity pro děti (malování na obličej, hry atd.) 

v režii „naší“ mládeže, grilování, povídání 

v ca. 20.00 h ukončení slavnosti, společný úklid 

Pro děti je letos připraveno představení o Bajajovi, plné barevných 

světel a loutek, jihočeského divadla Na větvi. K jeho shlédnutí 

zveme také mládež a dospělé. 

Občerstvení a chod akce si zajišťujeme sami, tudíž se nebojte 

ukázat své kulinářské dovednosti a zapište se do doodle, co byste 

rádi přinesli a s čím byste mohli pomoct.  

Spolek zajistí pro akci nealko nápoje, kávu & čaj, kečup, hořčici. 

K dispozici bude gril. Každá rodina si sama zajišťuje jídlo na 

gril a alkoholické nápoje. V kuchyni je lednička a mrazák. 

 

 

 

 

Přihlašte se do 

12.6. 2019 na 

akce@scholaludus.org 

a uveďte počet dospělých 

a dětí (u nich i věk)  

 

Finanční příspěvek 

Člen 3 € dosp. / 2 € dítě1 

Nečlen 5 € dosp. / 4 € dítě1  

1 Platí pro děti od 2 let 

Příspěvky převeďte do 

12.6. 2019 na účet spolku  

DE40 8509 0000 3516 0010 02 

BIC: GENODEF1DRS 

Verwendungszweck: Jméno 

rodiny + letní slavnost 

 

Kulinářský příspěvek 

přes    doodle 

rogra  

Dotazy směřujte na 

Katku Senf a Danu 

Havlíkovou 

rakosnicek@scholaludus.org 

 
MÍSTO KONÁNÍ 

 
Kleingärtnerverein 

„Erholung 1“ 

Adresa:  
roh Wernerstraße a 

Columbusstraße, Dresden 
Löbtau 

pod Löbtauer Brücke 
nebo v přilehlých ulicích 

 

 
 

Zdroj: www.divadlonavetvi.cz, představení Bajaja 

https://doodle.com/poll/4wsykqcp77ra3pts
mailto:akce@scholaludus.org
https://doodle.com/poll/4wsykqcp77ra3pts
mailto:rakosnicek@scholaludus.org


Doplňující informace 
KGV Erholung 1 e.V. https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim  
V zahrádkářské kolonii je budova, ve které je nám k dispozici velký sál, plně vybavená kuchyň s 

myčkou, ledničkou a mrazákem, bar, toalety, venkovní prostory s možností posezení a zelená plocha, 

na které si děti mohou hrát. Parkování je možné pod Löbtauer Brücke nebo v přilehlých ulicích (viz 

mapa). Nejbližší zastávka MHD je Wernerstraße. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam občerstvení na Doodle  

odkaz: https://doodle.com/poll/4wsykqcp77ra3pts  

Seznam občerstvení a úkolů – zapište se, prosím, do doodlu alespoň k jedné položce. Níže vidíte 

přehled občerstvení. Číslo v závorce znamená, kolik lidí se může k této položce zapsat. Pokud budete 

chtít přinést něco, co není na seznamu, zapište se do doodle k položce “jiné” a doplňte do komentáře 

pod tabulkou, co byste rádi donesli. 

nudlový salát (2x) •  zeleninový salát (2x) •  1 kg zeleniny krájené (3x) •  2 kg ovoce (jablka, banány, 

hrozny apod.) (3x) •  meloun (2x) •  jednohubky, chlebíčky (3x) •  koláč/sladké ke kávě (5x) •  příprava 

prostor od 14.00 h (2x) •  pomoc v kuchyni •  fotografování akce •  odvoz pytlů s odpadky •  grilmistři 

(3x) • grilovací uhlí, zápalky, podpal (1x) •  bramborový salát (1x) •  jiné dobroty 

 

Vjezd přes Wernerplatz 

z Columbusstraße (pozor 

tato ulice je jednosměrka viz 

google maps) 

https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim
https://doodle.com/poll/4wsykqcp77ra3pts

