
   

 

 

             

  Doprovodný program JARNÍHO SEMINÁŘE 2014 
 

 

 VÝSTAVA „VŠECHNY BARVY NEPÁLU“ – 28. 4. 2014 – 13:30h - v rámci pauzy na oběd  

 Zveme vás do prostor Městské knihovny v Klatovech na prodejní výstavu fotografií pod záštitou honorárního 

 konzula Nepálu v ČR. Projekt Všechny barvy Nepálu má za cíl podporovat vzdělání dětí v chudých 

 regionech nepálských hor – získat finanční prostředky na výstavbu nové základní školy v chudé horské 

 oblasti Nepálu.  K vidění více než 60 fotografií z himálajské přírody i ze života obyčejných lidí v Nepálu od 

 autorů:  Zuzana Jeriová, Lukáš Kolísko, Marek Matuštík, Zlata Kolísková (Mrázová), Jan Pradáč, Jaroslav 

 Volšický, Jan Žalud. Více o projektu se dozvíte v odkaze http://vsechnybarvynepalu.cz/cms/?2014-klatovy,92 

 Vstupné – dobrovolné (každý si může koupit fotografii či drobný předmět přímo na místě).   

  

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „VÁŠNIVÝ POLIBEK Z KLATOV“ – 28. 4. 2014 od 19:30 h 

 Stálá divadelní scéna Klatovy uvádí komedii „Vášnivý polibek z Klatov,“ příběh inspirovaný povídkou 

 Karoliny Světlé HUBIČKA a klatovskou historií.  

 Režie: Petr Batěk, hudba: Michal Vejskal, scéna: S. Trigo Tříletý, scénář: Tomáš Javorský, choreografie: 

 Markéta Lukášová, kostýmy: Jaroslava Denková, produkce: Ivona Ivicová.  

 Účinkují: Divadelní spolek ZA OPONOU při SDS, taneční skupina  MODERN, ZUŠ J. Kličky Klatovy a hosté. 

 Vstupné – pro účastníky Semináře, kteří si rezervují předem, jsme získali  zlevněné vstupné 80,- Kč. 

 Vstupenky prosím rezervujte přímo v přihlášce na Seminář. 

 

 FAIR TRADE  – v průběhu celého Semináře 

Stejně jako v minulých letech, kdy jsme propagovali Klokánky a minulý podzim sbírali víčka od PET lahví 

na pomoc postižené holčičce, i letos pomáháme dětem. Pokud ještě myšlenku FAIR TRADE neznáte, získáte 

informace v rámci doprovodného programu Semináře. 

V průběhu obou dnů budete mít možnost ochutnat nejen kávu a čaj PURO, která bude 

servírovaná zdarma v rámci občerstvení, které je v ceně semináře, ale můžete se zúčastnit 

také ochutnávky dalších výrobků ve značce FAIR TRADE a dokonce i vyhrát dárkový 

balíček těchto potravin v hodnotě 500,- Kč. 

    

 KLATOVSKÉ KATAKOMBY  – 28. 4. 2014 – 13:30h - v rámci pauzy na oběd 
Kdo neviděl unikátní katakomby bývalého jezuitského kláštera, jako by ani nebyl v Klatovech .   

http://www.katakomby.cz/katakombyklatovy.aspx 

Vstupné: 90,- Kč 
    

 Těšíme se na Vás na Jarním semináři 2014 v Klatovech 

 

  Za ALFA SOFTWARE, s. r. o.  Bc. Jitka Hejlová, péče oddělení o zákazníky, tel. 376 709 887 

http://vsechnybarvynepalu.cz/cms/?2014-klatovy,92
http://www.katakomby.cz/katakombyklatovy.aspx

