100 let republiky,
130 let v pohybu
Generální partner:

www.100letvznikurepubliky.cz

Piknik v botanické
s Modrou pyramidou
neděle 18. 6. 2017
Dopoledne - starty pěších tras: 8 – 11 hod.
Trasa A) KOBYLISKÁ
9 km, 15 km – metro C - Ládví (u fontány - výstup směr Albert)

Trasa B) KARLÍNSKÁ
4 km kočárková, 8 km – metro B, C - Florenc (před Muzeem hlavního města Prahy)

Trasa C) DEJVICKÁ
4 km kočárková, 10 km, 25 km - metro A - Dejvická (výstup směr Šolínova - VŠ)
Součástí krátkých kočárkových tras (4 km) je soutěž Skrytý příběh „Stromovka pod vodou“
start je u fontány pod Místodržitelským letohrádkem.

Trasa D) PRAŽSKÉ OSTROVY
17 km – Smíchovské nádraží (vstupní hala před pokladnami ČD)

Cyklotrasy - start 10 - 11 hod.
10 km, 20 km – metro C - Ládví (u fontány - výstup směr Albert)

Běžecká turistika - trasa 10 km
Sraz účastníků ve 14 hod. před muzeem V. Náprstka na Betlémském náměstí

Cíl všech tras 11 – 16 hod. Botanická zahrada – Sekvojová louka

Odpolední kulturní program
12.00 – 12.40 Zahájení, dětská folklorní skupina Osminka
12.40 – 12.55 Diskotéka pro děti - pozvání do autorské dílny
12.55 – 13.10 Bosé nohy v Botanické – základní instruktáž a start vycházky
13.10 – 13.15 Stoleté losování
13.15 – 13.30 Sportovní aerobik
13.30 – 13.50 Taneční vystoupení – Hortenzie
13.50 – 14.20 Jazz trio MPZ
14.20 – 14.40 Povídání pro děti - pozvání do autorské dílny
14.40 – 14.50 Bosé nohy v botanické – další informace a start vycházky
14.50 – 15.15 Jazz trio MPZ
15.15 – 15.30 Sportovní aerobik
15.30 – 15.50 Taneční vystoupení – Hortenzie
15.50 – 16.00 Závěrečné zhodnocení Pikniku
16.00 – 16. 45 Jazz trio MPZ

Další odpolední program
• Cíl pochodu - stánek
• Prodej map a turistických produktů - stánek
• 100 let republiky, brožury, samolepky, razítka pro všechny - stánek
• Modrá pyramida – stánek, skákací hrad, soutěže pro děti
• Městská policie – informační stánek a skákací hrad
• Otevřete třináctou komnatu – Středočeský kraj, 13 hradů, prezentační auto
• Sběratelské karty – stánek
• Česká pojišťovna – stánek
• Pražská informační služba - stánek
• Dětský koutek Baby Office – autorská dílnička pro děti

PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT
POCHOD A PIKNIK
Na výlet s finančním rádcem? Že jsme se zbláznili?
Ale vůbec ne!
Chceme si dnešní výlet a piknik v botanické užít stejně jako vy. A protože my v Modré
fandíme sportu a turistice jako vy v Klubu českých turistů, přišlo nám jako dobrý nápad
seznámit se právě při pikniku v botanické.
A nebyli bychom to my, abychom si pro vás, kdo dorazí bez úhony do cíle, nepřipravili
překvapení.
Ti, kdo zavítají k našemu modrému stanovišti, se mohou těšit na pestrý doprovodný
program. Pro děti máme nachystané unikátní skákadlo, pro rodiče a ostatní dospěláky
finanční plán zdarma se speciálním dárkem - piknikovou dekou, abyste si ten svůj
první letošní piknik užili v pohodlí a naplno.
Moc se na vás těšíme 18. června od 12 do 17 hodin
ve venkovním areálu pražské botanické.
Hanka Vaněčková
za tým Modré pyramidy
www.modrapyramida.cz
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