Ledovec, o.s.
Ledce 1, 330 14
Tel.: 377 958 256
E-mail: info@ledovec.cz
www.ledovec.cz

Ledovecká desítka
upřesňující informace a program
Termín
Pátek 21. ledna 2011 od 19:00 do 02:00, Ledce, Kulturní dům

Vstupenky
Vstupenky v ceně 100 Kč jsou k mání:
- v Terapeutickém centru Ledovec, Ledce 1 (prakticky kdykoli, tel.: 775 725 337)
- v Poradenském centru Ledovec, Plzeň, Mozartova 1 (mezi 8:00 a 16:00, tel.: 776 100 101)
- na místě cca od 18:00 hodin
Součástí vstupenky je překvapení!

Doprava
1) Linkovým autobusem z Plzně do stanice Ledce, kulturní dům.
Plzeň, CAN
17:15
18:45
22:35
Plzeň, Severka
17:22
18:52
22:41
Plzeň, Gerská
17:25
18:55
22:42
Ledce, kulturní dům
17:38
19:10
22:55
S oficiálním začátkem počkáme na autobus, co přijede v 19:10. Žádné linkové autobusy zpět
nejedou!
2) Ledoveckým svozem. Od 18:00 do 19:10 pendlují mezi konečnou tramvaje č. 4 na Košutce
a Ledci dvě označené osmimístné dodávky. Dále pro vás na konečnou kdykoli přijede
dodávka, pokud si ji zavoláte (Jarda Jakoubek 777 187 466). Zpět odváží
dváží opět Jarda Jakoubek
po celou dobu akce i po jejím skončení. Svoz i odvoz je zdarma.

Podmínky na akci
Kulturní sál a přísálí z roku 1974 se vším všudy (topit se bude, šatna se zamyká, ubrusy budou, …).
Stoly jsou nečíslované, ale míst je víc než vytištěných vstupenek.
Místní restaurace nově vaří (předobjednáno nejméně 30 vegetariánských a 30 nevegetariánských
jídel), dále jsou k dispozici palačinky, utopenci, …
Na čepu Gambrinus 10, Prazdroj 12 a nějaké exotičtější pivo, dále standardní hospodská nápojová
nabídka.
Své služby bude nabízet mobilní čajovna SERAF (čaje, káva i tvrdší).
V první půli večera bude otevřený stánek s výrobky terapeutických dílen Ledovce a sociální firmy
Truhlice (svíčky, tkané věci, filcované šperky, …).

Program
Kolem čtvrt na osm zahájení a koncert kapely Ty syčáci.
Kolem deváté vzpomínkový blok a děkování. Vhodný čas na jídlo (po Syčácích vyhládne).
A pak hraje až do noci Repelent, nevylučují se překvapení.
Konec je ve dvě.

Těšíme se na vás!

