1) Obřad
(pro všechny:-)
Kdy: 11:30 (máme přijít v 11:15)
Kde:

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/123, Praha 2
(GPS: 50°4'42.625"N, 14°25'15.977"E)

http://www.nrpraha.cz/
Spojení: metro B nebo tramvaje č. 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 23, 24 – zastávka Karlovo náměstí
Pro svatebčany má být k dispozici 6 parkovacích míst před radnicí, ale jen po dobu obřadu (!), proto
doporučujeme přijet raději MHD nebo taxíkem.

2) Focení
(pro všechny:-)
Kdy: bezprostředně po obřadu
Kde: pravděpodobně na nádvoří radnice a v přilehlém parku

Kdo: fotografka Lucie Pešková-Kulichová (Děkujeme, Martine, za kontakt. :-)
http://www.photographypk.com
http://www.jpgmag.com/people/MrsPK

3) Oběd
(pouze pro úzký okruh rodiny a pro svědky)

!!! POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!! POZOR ZMĚNA !!!
Kdy: 13:00
Kde: restaurace Stará doba, Gorazdova 22, Praha 2 (babičky a tetičky tam odvezeme autem,
s ostatními si uděláme malou procházku směrem k nábřeží a k Tančícímu domu, není to daleko)
http://staradoba.cz
Sestavili jsme pro vás menu s výběrem ze tří hlavních chodů. Už teď se můžete těšit na:
předkrm:

Dobrota z moravských luhů (pečené švestky v anglické slanině, flambované
v koňaku)
polévka:
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
hlavní chod: 1. Vepřová kotleta na grilu s americkými bramborami
2. Sen krásné panny (vepřová panenka plněná nivou a vlašskými ořechy)
s americkými bramborami
3. Zemanská žranice (hovězí steak podávaný s pepřovou omáčkou) s americkými
bramborami

Prosíme, abyste nám co nejdříve sdělili, který z hlavních chodů jste si vybrali, abychom mohli v
restauraci nahlásit konkrétní počty. Děkujeme Vám.

4) „Potlucková“ party
(pouze pro přátele)
Kdy: 16:30 – 03:00
Kde:

Klub v Jelení, Jelení 196/15, Praha 1
(GPS: 50°5'33.975"N, 14°23'28.396"E)

http://www.greendoors.cz/klub_v_jeleni/o_klubu
Spojení: tramvaje 22 a 23 – zastávka Brusnice (Klub je přímo naproti zastávce přes silnici.)
Milí přátelé,
počítáme s tím, že zajistíme nějaké chlebíčky a dorty. Namarinujeme zeleninu, maso, ryby a
hermelíny na grilování. Nakoupíme nějaké víno a minerálky. K dispozici bude i zvláštní košer stůl

(mléčný) a ani vegetariáni snad u nás hlady trpět nebudou. Na baru pro vás bude k dispozici pivo,
nějaké jednodušší koktejly, panáky a teplé nápoje.
Byli bychom velice rádi, kdybyste chtěli a mohli i vy na party přichystat a uvařit něco dobrého nebo
třeba přinést lahvinku vínka či nějaké nealko, proto nazýváme party „potluck(ová)“, protože teprve
na místě uvidíme, co se nám sejde za dobrůtky. ;-) Předem Vám za to děkujeme.
Klub má svoje parkoviště s kapacitou 20 míst. Je bezbariérový. Je tu k dispozici otevřený dvorek,
kde se dá tančit a grilovat, a několik místností, kde můžeme být, kdyby pršelo nebo nás to venku
omrzelo.
Ještě důležitá informace: Klub je zapojen do projektu „greendoors“ na pomoc pacientům se
schizofrenií a funguje jako tréningová kavárna. Nechovejte se prosím k barmanům jako k bláznům,
ale přece jen s nimi mějte trochu trpělivosti, protože se vše teprve učí a nejsou to zatím úplně
profesionální barmani, ale snaží se. :-)))
Těšíme se na Vás a samozřejmě i na Vaše drahé polovičky a ratolesti. ;-)
Potvrďte nám prosím včas svou účast (nejlépe na zaneta.prochazkova@centrum.cz).
Žaneta + Vašek

PS: Také sháníme dobrovolníky, kteří by klub připravili a vyzdobili, než vše vypukne (zhruba od
15:30), a/nebo na konci trochu pomohli s úklidem. Také by se nám hodili šikovní „grilovači“.
Najdou se takové dobré duše? Prosíme, dejte nám co nejdříve vědět.

Jakékoli dotazy rádi zodpovíme.
Žaneta: zaneta.prochazkova@centrum.cz, tel. 723 978 393
Vašek: vashek@gmail.com, tel. 731 471 601

