
Všechny aktivity jsou ZDARMA

Pátek 24. 6.
13:00 – 18:00 Opravme Česko 

Místo: Dvůr

 ȧ Opraváři elektroniky budou na místě 
připraveni pokusit se prodloužit život 
vašim výrobkům. Přineste si rozbitou 
drobnou domácí elektroniku.

17:00 Squadra Sua Clowns – Bomberos

Místo: Dvůr

 ȧ Rodinné představení hasičské grotes-
ky a ohnivého pouličního slapstick pro 
všechny, kdo kdy chtěli být hasičem.

20:00 Koncert Mário Bihári a Bachtale 
Apsa 

Místo: Dvůr

 ȧ Kapela Bachtale Apsa patří k tomu nej-
lepšímu, co v současnosti naše romská 
hudební scéna nabízí. Ve skladbách se 
prolínají romské melodie a  rytmy s  la-
tinskoamerickou hudbou, tangem, fla-
mencem, swingem a dalšími styly. 

22:00 Laserová struna Davida Vrbíka

Místo: Dvůr 

 ȧ Laserová spektakulární struna Davida 
Vrbíka je největší strunný nástroj na svě-
tě. Multimediální show bude skvělou 
podívanou, ale unikátním zvukovým 
zážitkem.

Sobota 25. 6.
10:00 – 16:00 Cirkulární dílna v kostce 

 ȧ Zajímá vás, jak se vrtá do betonu? Jak 
kotvit chemickou kotvou? To a mnohem 
více si budete moci vyzkoušet v  Cirku-
lární dílně. 

10:00 – 15:00 Workshop decoupage

Místo: Dvůr

 ȧ V rámci workshopu decoupage si bude-
te moci vyzdobit vámi donesený libo-
volný květináč. Na místě budou k  dis-
pozici akrylové barvy, ubrousky, lepidlo, 
štětce a naše lektorka Monika, která vás 
mimo jiné seznámí i s technikou krake-
lování. 

10:00 – 16:00 Zelený swap 

Místo: Dvůr

 ȧ Doneste rostliny, které si myslíte, že po-
těší ostatní, a za odměnu si odnéste ty, 
které potěší vás. Prosíme nenoste více 
než 5 rostlin. 

16:00 Bublinová dílnička 

 ȧ Dvůr Kampusu Hybernská se naplní 
duhovými bublinami. Po krátké ukázce 
bublinářského umění bude následovat 
dílnička, kdy si ho budou moci děti sami 
vyzkoušet.

17:00 BomBarďák 

 ȧ Koncert legendární dětské kapely, která 
však bez problémů roztančí i velké po-
sluchače. Budou divoké písně, ztřeštěné 
tanečky, fórky a mnoho další zábavy. 

19:00 Koncert Terezy Dvořákové 
a Amélie Teršlové 

 ȧ Open air koncert dua vás dovede do 
šansonové Paříže, ale i do jiných koutů 
Evropy.

20:00 Dj Mikuláš Juráček 

 ȧ Mikuláš Juráček aka JUNIOR GADJO CZ, 
absolvent královské hudební akademie 
v Cardifu, si připravil speciální djský dort 
plný francouzských tanečních laskomin. 

22:00 Laserová struna Davida Vrbíka 

 ȧ Laserová spektakulární struna Davida 
Vrbíka je největší strunný nástroj na 
světě. Multimediální show bude skvělou 
podívanou, ale unikátním zvukovým zá-
žitkem.

 ȧ V  rámci celého dne budou pro veřej-
nost zpřístupněny kancelářské prostory 
Kampusu Hybernská, které jsou z  větší 
části vybaveny recyklovaným nábyt-
kem, zároveň si návštěvníci budou moci 
prohlédnout návrh upcyklovaného 
obýváku. 

Neděle 26. 6.
10:00 – 13:00  Cirkulární dílna dětem

 ȧ Workshopy tentokrát zaměřené na děti. 
Nejen že se tak seznámí s principy recy-
klace, ale ještě si odnesou malou ručně 
vyrobenou památku. 

Kampus Hybernská 24. 6.–26. 6. 2022

prahazijeevropou.praha.eu

PRAHA ŽIJE
EVROPOU

 ȧ Po celou dobu trvání programu dostane každé dítě kopeček zmrzliny zdarma. 
 ȧ Událost se koná v rámci akce Praha žije Evropou, která probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy u příležitosti převzetí 

předsednictví v Radě Evropské unie Českou republikou.


