
 

 

 

 

 

 

16.6. 2018 | 15:00 

NA LETNÍ SLAVNOST 

Milí rodiče, milí členové a milí přátelé spolku, 

letní slavnost se nám blíží, a proto odtajňujeme místo konání a její 

program. 😉 K dispozici máme sál pro ca. 60 lidí s kuchyní a 

venkovní terasou v jedné zahrádkářské kolonii. A co se bude dít?  

od 15 h příjezd hostů a občerstvení 

v 15.30 h oficiální zahájení slavnosti, káva s občerstvením 

od 16:15 h „Ludusákův poklad“ aneb aktivity pro děti 

od 17.30 h česká tancovačka aneb není to jen polka…  

ve 20.00 h ukončení slavnosti, úklid 

Dále budeme grilovat a zbyde i čas na povídání. Pojďme si 

společnými silami připravit pohodové odpoledne! Pokud máte chuť 

zúčastnit se a přispět k akci, napište nám mail, v jakém počtu 

přijdete, a zároveň se zapište do doodlu k jednomu či více 

úkolům ze seznamu. Další informace viz následující strana.  

Spolek zajistí nealko nápoje, kávu & co., kečup, hořčici.  

Každá rodina si sama zajišťuje jídlo na grilování a alkohol. 

Odpolední občerstvení a přílohy ke grilování zajišťují odpovědní 

podle seznamu úkolů na doodlu. 

 

 Prosíme o finanční 

příspěvek - výběr 

na místě: 

 

členové 2 € dosp. / 

1 € dítě od 3 let 

ostatní 4 € dosp. / 

2 € dítě od 3 let 

 

Přihlaste se do 

10.6. 2018 

s udáním počtu 

dosp. a dětí na 

Simona.Hopstock@t-

online.de    

 

Zapište se k 

úkolům na   

doodle   

 

Další dotazy směřujte 

na organizátorky: 

Simonu Hopstock, 

Danu Havlíkovou 

nebo Katku Senf 

  
MÍSTO KONÁNÍ 

 
Kleingärtnerverein 

„Erholung 1“ 

Adresa:  
roh Wernerstraße a 

Columbusstraße, Dresden 
Löbtau 

pod Löbtauer Brücke 
nebo v přilehlých ulicích 

 

 

VÁS ZVE 

mailto:Simona.Hopstock@t-online.de
mailto:Simona.Hopstock@t-online.de
https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3


 
KGV Erholung 1 e.V. 
odkaz: https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchyně je plně vybavená – lednice, mrazák, myčka, kávovary, termosky, nádobí, příbory, mycí 

potřeby atd. 

 

Doodle  

odkaz: https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3 

Seznam úkolů – zapište se do doodlu k jednomu či více úkolům. Níže vidíte přehled všech úkolů. Číslo 

v závorce znamená, kolik lidí je pro tento úkol potřeba. 

nudlovy salat (2x) •  zeleninovy salat mísa (1x) •  1 kg zeleniny (okurky, rajčata, mrkev, 

paprika) (3x) •  2 kg ovoce (jablka, banany, hrozny apod.) (3x) •  Meloun (3x) •  plech 

jednohubek (2x) •  kolac/sladke ke kave (4x) •  příprava prostor od 14.00 h (3 pomocníci) •  

služba v kuchyni (3 pomocníci na střídačku během akce) •  fotografování akce •  odvoz pytlů 

s odpadky •  úklid prostor po skončení akce (3 pomocníci) •  grilmistr (2x) • grilovací uhlí, 

zápalky, podpal (1x) 

 

Pokud budete mít další nápady nebo budete chtít přinést něco, co není na seznamu, napište nám. 

 

Těšíme se na vás! 

Dana, Simona a Katka. 

Vjezd přes Wernerplatz 

z Columbusstraße (pozor 

tato ulice je jednosměrka viz 

google maps) 

https://sites.google.com/site/erholung1/spartenheim
https://doodle.com/poll/rfukx9zqn292hsr3

