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představte si, že existuje

Jaké by mělo být? Zkusím trochu hádat:

Mělo by tam být�SPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮ
a mají pro vás připravený

To zní jistě lákavě, ale 

Měly by tam být zajímavé 
SPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNY
PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“
na památku nebo ně
a DIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVEN
NAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKA
dokola. A nebo vysoká 
na kterou se může lézt jen s

Ještě mám něco př

Nevěříte, že to všechno 

Tak to určitě musíte přijet

který pořádá Salesiánské hnutí mládeže a Sdružení salesiánů 

spolupracovníků V�SOBOTUV�SOBOTUV�SOBOTUV�SOBOTU
abyste to viděli na vlastní oči. Více informací je uvedeno 

na 

Přijeďte s vašimi kamarády, rodiči nebo s babičkami a dědečky. 
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Jaké by mělo být? Zkusím trochu hádat:
�

SPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮSPOUSTA�KAMARÁDŮ,�kteří se na vás těší 

a mají pro vás připravený�BÁJEČNÝ�PROGRAMBÁJEČNÝ�PROGRAMBÁJEČNÝ�PROGRAMBÁJEČNÝ�PROGRAM
lákavě, ale jak by měl takový program vypadat?

 

ly by tam být zajímavé SOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽE? A co takhle ně
SPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNYSPORTOVNÍ�DISCIPLÍNY? A nebo by tam měly být „DÍLNIČKY�„DÍLNIČKY�„DÍLNIČKY�„DÍLNIČKY�
PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“PRO� ŠIKOVNÉ� RUČIČKY“, kde byste si mohli vyrobit n

nebo někomu pro radost? Hm a co KONCERTKONCERTKONCERTKONCERT
DIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVENDIVADELNÍ�PŘEDSTAVENÍÍÍÍ? A určitě by se vám tam líbila také 

NAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKANAFUKOVACÍ�SKLUZAVKA, na které byste mohli jezdit po
dokola. A nebo vysoká NAFUKOVACÍ�HOROLEZECNAFUKOVACÍ�HOROLEZECNAFUKOVACÍ�HOROLEZECNAFUKOVACÍ�HOROLEZECKÁ�STĚNAKÁ�STĚNAKÁ�STĚNAKÁ�STĚNA

ůže lézt jen s opravdovým horolezeckým vybavením?

ěco přidat? To si nechám jako PŘEKVAPENÍPŘEKVAPENÍPŘEKVAPENÍPŘEKVAPENÍ
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Tak to určitě musíte přijet na 
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na vlastní oči. Více informací je uvedeno 

na WWW.SHM.CZ/FESTIVALWWW.SHM.CZ/FESTIVALWWW.SHM.CZ/FESTIVALWWW.SHM.CZ/FESTIVAL. 
 

vašimi kamarády, rodiči nebo s babičkami a dědečky. 
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pořádá Salesiánské hnutí mládeže a Sdružení salesiánů 
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