Zažít Hlubočepy jinak 2015
Hlubočepská 49/79 (směrem k viaduktu při vstupu do Prokopského údolí), Praha 5
Přijďte poznat sousedy, okusit domácí speciality, poslechnout muziku,
zhlédnout divadlo či si zatančit v rytmu tanga...
Během sešlosti vás bude čekat:
- pouliční kavárna nabízející rodinné speciality zdejších obyvatel (i vaše, pokud je donesete)
- domácí Creperie
- bleší trh, kde můžete provětrat své komory a skříně
- antikvariát, kam můžete donést své přečtené knihy
- žonglovací workshop pro děti i dospělé
- výtvarná dílna
- výstava historických fotografií Hlubočep a Prokopského údolí
PROGRAM:
14:00POULIČNÍ KAVÁRNA
Kavárna na ulici otevřená jen jediný den v roce! Kávu a guláš vaří dobrovolníci sdružení Prokopovo, pivo
pivovar Chýně, ostatní laskominy, pochutiny a delikatesy hlubočepští obyvatelé vyhlášení svou pohostinností.
14:00
Vernisáž VÝSTAVY HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií z hlubočepské a zlíchovské historie, tentokrát zaměřená na sedmdesátileté výročí konce
války a šedesátileté výročí dostavby hlubočepské školy.
14:15 
POCTA ŠVESTCE
Příjem vzorků do soutěže POCTA ŠVESTCE - soutěž o nejlepší lahůdku ze švestek, vítáni účastníci všech
věkových kategorií, pohlaví, národností i vyznání.
14:00
VÝTVARNÁ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI
Zpestření pouliční šedi v Perském stylu - přijďte se výtvarně vyřádit a trochu vyšperkovat věčně šedivý asfalt,
zkazit se to nedá! Kýble barvy dodáme.
14:00
DRUHÁ, TŘETÍ RUKA
Blešák a antikvariát - obměna obsahu skříní a knihoven v rytmu podzimu
14:00 
KOKO JÓGA
Lekce jógy na ulici pod vedením světoznámé jogínky Jany Koko Kochánkové. Podložky s sebou.
14:30- Improvizační divadlo
Na Vaše témata improvizují členové české improvizační společnosti
15:00DIVADLO T-601
představení pro děti Tajemství jabloně
16:00CÍLENÁ NEJISTOTA
Alternativní hlubočepský rock
17:00TANČÍRNA V RYTMU TANGA
Přijďte si zatančit bez obav tanec, ve kterém je vše povoleno.
17:45
vyhlášení výsledků soutěže POCTA ŠVESTCE
18:00
DJ LUKAS & OHEŇ V POPELNICI
Jako každý rok zažehneme ohně jako lidé popelnicových polí a pokorně vyčkáme příjezdu strážců zákona
Již tradičně pořádá o. s. Prokopovo, 
prokopovo@prokopovo.cz
,
www.prokopovo.cz
ve spolupráci s o. s. Auto*Mat, w
ww.auto-mat.cz

