Setkání generací 2022
4. června 2022
program akce

10:00 - 12:00

bude probíhat příprava návsi - stavba stanů, příprava ohniště,
výstavba dětského dopravního hřiště. Každá ruka dobrá, kdo máte
chuť a čas, přijďte.

13:30

uzavření návsi pro auta, instalace skákacího hradu.

14:00

zahájení Setkání generací na hřišti na návsi u hospůdky u Hasičů.

14:15 - 15:00

vítání občánků a blahopřání jubilantům (v případě deště bude probíhat
ve stanu).

15:00 - 16:00

provoz dětského dopravního hřiště, závody kol, koloběžek, tříkolek a
stavebních koleček. V jednom ze stanů stanu bude autodráha pro
malé i velké.

14:15 - 17:00

pro skotačení dětí bude v provozu skákací hrad.

15:30 - 16:00

ukázka vozidla, techniky a řízení křižovatky příslušníky městské
policie Úvaly. Test znalosti předpisů a značek - vystavení dětského
řidičského průkazu cyklistům, koloběžkářům a dalším.

16:00 - 16:30

ukázka hasičské techniky – profesionální hasiči z Říčan a SDH
Škvorec. Během odpoledne bude dětem i dospělým umožněno
nahlédnout i do vozu Praga RN našich zlatských hasičů.

17:10

zapálení ohýnku, opékání buřtů, písničky s hudebními nástroji, které
si přinesete. Špekáčky budou k dispozici, ale vlastními nic nezkazíte.

18:30

ukončení oficiální části, demontáž stanů a dopravního hřiště. Volná
zábava.

Průběžně po celé odpoledne budou vstupy Živého jukeboxu Honzy Roušara s dětskou
diskotékou.
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Kromě časového harmonogramu Vám chceme v předstihu sdělit i několik praktických
informací:
Můžete si vzít samozřejmě také nějaký hudební nástroj (kytaru, bubínek, tamburínu,
flétničku apod.), během odpoledne a následně také po zapálení ohýnku si zahrajeme
a zazpíváme písničky. Do té doby bude možné si uložit nástroje na vyhrazeném
místě v hospodě, aby nedošlo k jejich poškození.
Před dvěma lety jsme za pomoci sousedů dali dohromady asi 20 metrů kolejí a na
dřevěném kolejišti se v jednu chvíli pohybovalo až 6 vlaků. Letos bychom rádi pro
děti postavili podobně dlouhou autodráhu. Jste ochotní zapůjčit na tuto akci svou
autodráhu? Můžeme pospojovat rovinky a zatáčky z autodráh kompatibilních s
CARRERA GO, nebo zkusit "retro", starou dobrou českou autodráhu ITES s roztečí
75 nebo 90mm? Ozvěte se nám prosím.
Kromě piva a sodovky bude k dispozici i stánek s vínem (www.vinokvam.cz). K jídlu
si můžete opéct špekáček na ohni, nebo si dopřát klobásu z udírny. Sunar nebo jinou
pochutinu pro Vaše nejmenší si, prosíme, přineste vlastní. Sladké odměny pro děti
budou čekat na vítěze jednotlivých soutěží.
Parkování na návsi nebude možné, nezbyl by žádný prostor na dopravní hřiště pro
Vaše děti. Můžete rodinku s dětmi vysadit u vjezdu do návsi (u zrcadla bude před
uzávěrou jedno místo pro zastavení) a pak Váš vůz zaparkovat u Křížku nebo ve
Zlaté III.
Pokud máte nápad, jak nám pomoci s organizací Setkání generací Zlatá 2022, určitě
se nám ozvěte. Na mail, na Facebook, telefonem či osobně. Třeba jen esemeskou
na 605 149 724. Zavoláme Vám zpátky.
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