Program akce

AVON POCHOD KLATOVY 2014
7.6.2014
NÁMĚSTÍ

čas (hod.)
10:00 - 11:00
11:00 - 11.30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 12:55
12:55 - 13:00
13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
21:00 - 23:00

název
hudební vystoupení - Úhlavanka, prezence účastníků pochodu
vstup - přivítání, org. záležitosti, reprodukovaná hudba, prezence účastníků
Úhlavanka, prezence účastníků - až do startu pochodu
vstup moderátor
Úhlavanka, prezence účastníků - až do startu pochodu
vstup moderátor
vystoupení tanec ZUŠ (Lukášová)
vstup moderátor
start pochodu
pochod - auto s reproduktory a moder., v čele mažoretky, Úhlavanka, patroni, sázení stromu
příchod do cíle, seskupení do tvaru ženských ňader (foto), vystoupení tanec ZUŠ
symbolické vypouštění balonků
hudební vystoupení - Pelíškové
módní přehlídka JM Models
hudební vystoupení ZUŠ (tiché, beseda s paní Veronikou Freimanovouna na radnici)
hudební vystoupení - FRC
vystoupení - Naďa Urbánková (od 19:30 koncert duchovní hudby, jezuit.kostel, v rámci mez.
festivalu duchovní hudby)
promítání filmu

NÁMĚSTÍ - JEZUITSKÝ KOSTEL
14:00 - 15:00

otevřen pro veřejnost

10:30 - 11:30

přednáška Mammocentrum Klatovy, MUDr. Miloš Chroust

CAFÉ JEDNOROŽEC
RADNICE
16:00 - 17:00

beseda s paní Veronikou Freimanovou

NÁDVOŘÍ - cvičení, tanec, dopr.program
čas (hod.)
14:30 - 14:50
14:45 - 14:55
14:55 - 15:15
15:15 - 15:25
15:25 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:30
17:30 - 18:30

název
ACHT KESSL BUNTES (Honza Jirák)
vystoupení ZUŠ
Pavlína Klasnová - výroba růžového oleje
tanec (Centrum španělské kultury a vzdělávání)
Hana Kindelmannová Šebestová - vazba květin
ACHT KESSL BUNTES (Honza Jirák)
Karel Trnavský - cvičení THAJ-ŤI
módní přehlídka JM Models
ACHT KESSL BUNTES (Honza Jirák)
tanec (ZUŠ)

zábava a hry pro děti ve spolupráci s DDM Klatovy, výtvarná dílnička, malování na obličej, líčení
kosm. poradenství, v partnerských restauracích růžová menu a nápoje
změna programu vyhrazena

