MEMORIÁL
JANA TLESKAČE
XII. MISTROVSTVÍ SVĚTA
ve vyjímání hlavolamu „ježek v kleci“

.

sobota 24. listopadu 2012 od 10 hodin
prezentace od 9 h, eliminace od 10 h, finále od 14 h, ukončení v 16 h

SPOLEČENSKÝ SÁL KLÁŠTERA EMAUZY
Benediktinské opatství, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Dopravní spojení: metro B, TRAM, BUS Karlovo náměstí
(asi 3 minuty chůze od stanice metra nebo zastávky tramvaje a autobusu)

Soutěžní kategorie:
Benjamin: do 6 let (nar. 2007 a mladší)
Junior: 7 – 15 let (nar. 1998 – 2006)
Senior: 16 let a starší (rok nar. 1997 a dříve)
Přihlášky a informace:
Mgr. Slavomil Janov, tel.: (+420) 602 686 725, e-mail: jaroslav.foglar@email.cz
_________________________________________________________________________________________________________________
Junák – Pražský kraj A. B. Svojsíka
Akademie Jaroslava Foglara
Junák – Kmen dospělých

www.praha.skauting.cz

www.jaroslavfoglar.eu

www.oldskauting.cz

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Foglarovský magazín Bohoušek.cz

Nashville Agency CZ

www.spjf.cz

www.bohousek.cz

www.nashville.cz

Akce je pořádána za podpory
Hlavního města Prahy

Celodenní doprovodný program:
* Prezentace nových knih Jaroslava Foglara…
Tajemství Velkého Vonta
…3. díl komiksu stínadelské trilogie (J. Foglar-J.Macek-M. Čermák)
Jestřáb kronikářem
…„superkronika“ Pražské Dvojky (P. Kotyk-D. Lábusová)

* Hlavolam roku…
…představení nejlepšího hlavolamu roku 2012 – ježek v kleci GEN

* Rychlé šípy v Africe…
…velká poznávací hra na území Pražské památkové rezervace

* Galerie Milana Tesleviče…
…výstava kreseb významného malíře a ilustrátora díla J. Foglara

* Dílna Jana Tleskače…
…výroba originálního modelu „ježka v kleci“ metodou Udělej si sám!

* Stínadelské azimuty…
…objevuj zajímavá místa v blízkém okolí s mapou pro orientační běh

* Měšec plný zlaťáků…
…charitativní projekt ke skautskému století
ve prospěch zdravotně handicapovaných dětí

* Narozeniny se blíží…
…v roce 2013 oslaví legendární klub Rychlé šípy 75 let

* Vzpomínka na Bobří řeku…
…křest nové turistické známky k odhalení památníku táborů
nejstaršího skautského oddílu se stoletou tradicí u říčky Mastník

* Pro každého něco…
…bohatá nabídka stylových suvenýrů pro všechny účastníky akce

* Překvapení na závěr…
…Jan Tleskač nepřijde, ale létací kolo nesmí v Emauzách chybět!

