
Svatováclavský den rodin  

Sobota 27. září (den před svátkem sv. Václava) 2014 

Výborná příležitost, jak trávit čas s vlastní rodinou i společně s ostatními rodinami, 

popovídat si, seznámit se, možnost být spolu. Výprava kolesovým parníkem Vltava 

do Troje, procházka k Salesiánskému centru, tam bude připraven guláš k obědu 

a opékání špekáčků, hry pro děti atd. atd. 

Sraz v 9.10 u Vltavy na Rašínově nábřeží, přijďte 

včas, loď odplouvá bezpodmínečně v 9.30!  

Prosíme, ohlaste nám co nejdříve, v jakém počtu se 

chystáte přijít, kolik dospělých a dětí!!! – na mail  

ms@familia.cz (viz příloha). 

Přímo na palubě bude možné si zakoupit jednoduché občerstvení. Parník přistane 

v Troji v cca 10.45.   

Dále se nabízejí dvě trasy – kratší procházka (cca 35 minut) končí u tramvajové 

zastávky Trojská (odtud jsou to čtyři stanice tramvají č. 37 na Kobyliské náměstí). 

Delší procházka bude trvat asi hodinu a vede až k Salesiánskému centru na 

Kobyliském náměstí. Na cestu bude v obou případech připraven úkolový list, aby se 

zabavili předškoláci a mladší školáci, kteří si budou chtít zahrát… 

 

Areál je oplocen a bude uzavřen pro naši společnost. Vezměte si s sebou deku, 

abyste se mohli usadit na trávníku. 

K obědu bude připraven guláš, který ovšem není v ceně akce – do 15.9. musíme 

ohlásit počet porcí, proto je důležité, abyste do přihlášky napsali, kolik porcí si 

zaplatíte!!! K dispozici budou špekáčky k opékání na ohni a vše k nim, nealko pití 

pro děti, čaj a káva. Lahvové pivo si budete moci na místě koupit.  

Po občerstvení budou od cca 13.30 do 15.30 hod připraveny hry pro děti. Tatínkové 

si pak s dětmi mohou zahrát fotbálek. Areál je zamluven až do 17.00, můžeme tedy 

i s dětmi strávit vzácný rodinný čas v příjemném prostředí. 

Cena je 300 Kč na rodinu (příspěvek na plavbu parníkem, 

pronájem Salesiánského centra, občerstvení a hry).  

Po celou dobu akce zodpovídají za své děti rodiče!!! 
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