Festival českého jídla, aneb jak vařily naše
prababičky
Datum: 26.10.2018 - 28.10.2018

Čas:

Místo Náměstí Republiky v Praze Pobočka:

Program slavnostního zakončení projektu 100 let republiky, 130 let
v pohybu

Slavností zakončení celého, téměř dvouletého projektu bude ve dnech

26. – 28. 10. 2018 na Náměstí Republiky v Praze.
(Tam, kde byl podepsán v Obecním domě „Zákon o zřízení samostatného státu československého“.)

Turistická část:
Turistické trasy v délce 4 – 15 km, které povedou kolem kulturních a
turistických památek zapojených do nabídky aktivit v rámci oslav 100 let
republiky. Pro účastníky bude zajištěn vstup do prostor kulturních památek za
výhodných podmínek.
Start popsané trasy bude vždy v dosahu MHD.
Konečný cíl připravovaných pochodů bude vždy na Náměstí Republiky.
Průběžný cíl pochodu bude na stanici metra, nebo tramvaje. Odtud dojedou
účastníci na Náměstí Republiky.
Kulturní část:
Na Náměstí Republiky bude postaveno pódium, na kterém bude kulturní
program:
o V pátek 26. 10. 2018 od 10,30 do 18 hodin. Program připravuje Svaz
obchodu a cestovního ruchu.
o V sobotu 27. 10. 2018 od 10 do 18 hodin. Program připravuje Městská
část Praha 1.
o V neděli 28. 10. od 10 do 18 hodin. Program připravuje KČT a bude
věnován oslavě 100 let republiky a 130 let KČT.

Prezentační část:
na Náměstí Republiky budou připraveny stany s nabídkou informací pro
účastníky
a her pro děti

o Stánek KČT pro start a cíl pochodu a s informacemi pro pochodníky
o stánek s informacemi o Velkém stoletém losování, prodejem map KČT a
dalších produktů
o samostatné stánky obchodních partnerů projektu
o stan pro prezentaci pražských domů dětí a mládeže

Popisy všech tras, kulturní přehled o vystoupení účinkujících na hlavním pódiu a další
potřebné informace o oslavách v Praze budou vydány formu samostatné brožury, kterou
dostane každý zájemce po zaplacení startovného.

Festival českého jídla – aneb jak vařili naše prababičky
Na náměstí Republiky bude souběžně probíhat festival českého jídla, kde budou kuchaři z
Asociace kuchařů a cukrářů připravovat jak jednoduchá jídla chudiny, tak zajímavou
nabídku z jídelníčku bohatého měšťanstva.
Další průběžné informace a upřesňování programu hledejte na
www.100letvznikurepubliky.cz
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