BASICOVÁ
MINI NALEJVÁRNIČKA
Datum: 12. - 13. 11. 2016 (s možností příjezdu již v pátek 11. 11. večer a přespáním na místě)
Místo konání: DDM Olomouc, pobočka Jánského 467/1, GPS 49.5773953N, 17.2454011E
Caller: Jiří Rogalewicz
Cena vstupného: 100,- Kč
Co s sebou: spací potřeby, přezůvky, pohodlné oblečení, vlastní občerstvení pro doplňování energie, dobrou náladu a
chuť potrápit své mozkové závity v rytmu hudby.
Další informace: V blízkém okolí se nachází prodejna Albert a Billa a několik barů a restaurací, kde je možné doplnit
zásoby či poobědvat nebo povečeřet. Na místě je malá kuchyňka, kde je možné si uvařit čaj a kávu.
Kontakt: Vlaďka Rohovská, m. 777 553 320, vladimira.rohovska@email.cz.
Na akci je nutné se přihlásit předem nejpozději do středy 9. 11 2016 na uvedeném kontaktu. V případě malého
zájmu se akce ruší!
Program:

Sobota
9 - 12

výuka

12 - 14

přestávka na oběd

14 - 17

výuka

17 - 18

přestávka na večeři

18 - 21

výuka

Neděle
9 - 12

výuka

12 - 14

přestávka na oběd

14 – 16

opakování

Kudy k nám:
1)

Vlakem a tramvají - z vlakového nádraží Olomouc hl. n. tramvají číslo 1, 4 nebo 6 na zastávku Pionýrská, kde
vystoupíte, sejdete do podchodu a dáte se vlevo východem na ulici Jánského, kterou cca po 5 minutách dojdete
k místu konání
2) Autem od Ostravy po dálnici D35 až k exitu 272 Nové Sady, kde sjedete a dáte se vlevo po silnici 435, vjedete
do Olomouce, pokračujete po hlavní silnici ulicí Dolní Novosadská až za železniční přejezd. Hned za přejezdem
odbočíte vlevo na ulici Slavonínská, po cca 850 m odbočíte vpravo na ulici Schweitzerova, po cca 870 m (u
stanice hasičů) vlevo na ulici V Křovinách a po 200 m vlevo na ulici Janského, kde již uvidíte budovu DDM.
3) Autem od Brna po dálnici D46 až k exitu Olomouc – Slavonín, dále vpravo na ulici Zolova. Dále pojedete po
hlavní silnici cca 1,5 km přes ulici Jižní až po křižovatku s ulicí Schweitzerova, kde odbočíte vlevo, po cca 870 m
(u stanice hasičů) vlevo na ulici V Křovinách a po 200 m vlevo na ulici Janského, kde již uvidíte budovu DDM.
4) Autem od Mohelnice po dálnici D35 ke kruhovému objezdu u Globusu, kde odbočíte směrem do centra
Olomouce, dále po hlavní silnici rovně na pátou světelnou křižovatku ulic Velkomoravská a Schweitzerova, kde
odbočíte vpravo a následně druhou odbočkou vpravo (u stanice hasičů) do ulice V Křovinách a následně po
200 m vlevo na ulici Jánského, kde již uvidíte budovu DDM.

