OBČANSKÉ SDRUŽENÍ WILLÍK
SLAVÍ 5. NAROZENINY!
V sobotu 10. prosince 2011 se od 13 hodin koná v Základní
škole v Chýni setkání rodin dětí s Williamsovým syndromem.
Udělejte si výlet do předvánoční Prahy a spojte to se setkáním
Willíka.
Pro děti je od 14 do 16 hodin připravena muzikoterapie pana
Matěje Lipského a možná přijde i Mikuláš …

Potvrďte prosím do konce listopadu svou účast e-mailem na
hana.kubikova@seznam.cz.

Bližší informace:
- DÁRKY PRO DĚTI OD MIKULÁŠE
Prosíme rodiče o donesení drobného dárku pro své dítě, které pak dostane od
Mikuláše. Každé dítě s Williamsovým syndromem jí/nejí něco jiného a bylo by
velmi obtížné to při nákupu zohlednit. Nákup hraček je pak zase mimo
momentální finanční možnosti sdružení.
- OBČERSTVENÍ
Pokusíme se zajistit drobné občerstvení, pokud byste se však chtěli pochlubit
například s vlastnoručně upečeným vánočním cukrovím, určitě to všichni
přivítámeJ
- POPIS CESTY
Chýně se nachází asi 5km od Prahy směrem na Plzeň. Přijet sem můžete přes
Barandov po Jižní spojce směr Plzeň a odbočit na sjezdu směr Chrášťany a po
příjezdu do Chrášťan odbočit vpravo na hlavní silnici směr Praha a po 100m na
křižovatce odbočit vlevo směr Chýně. Po příjezdu do Chýně na křižovatku
(orientační bod po levé straně sklady plzeňského pivovaru) odbočit vlevo a pak
pokračovat po hlavní silnici obcí až do centra přibližně 500m a zde odbočit vlevo
před telefonní budkou 20 m cíl škola rohová budova (ulice Za školou). Parkovat
lze po obou stranách ulice.
Do Chýně se můžete dostat i MHD - autobusem č. 347 ze Zličína (10 minut).
Pokud se ztratíte, volejte Lenku Jamrichovou, tel. 739 65 35 36.

- MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
V případě, že byste potřebovali v Praze přespat a hledáte nějaké ubytování poblíž
Chýně, kontaktujte prosím Lenku Jamrichovou, tel. 739 65 35 36.

-

MUZIKOTERAPEUT MATĚJ LIPSKÝ
Muzikoterapeut, spoluautor knihy Základy muzikoterapie,
spolupracuje s Verunkou Jamrichovou.
Rozhovor s ním najdete zde:
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/rozhovor/matej-lipsky-pohadky-ametal_25343.html

