
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000043     Rozvojem znalostí k toleranci 

 

 

 

 

Srdečně zveme vaše žáky a učitele  na Multikulturní festival 

        

Program v hlavním sále 

9.30 - Zahájení  

9.50  - Divadlo UTLAČOVANÝCH - je sdružení mladých lidí, kteří se zabývají uměleckou tvorbou a 

pořádáním kulturních akcí a sociálním přesahem. S jejich zvláštními  metodami a dnešním 

představením vás seznámí jejich youker . Kapacita sálu je omezena - hlásit se můžete okamžitě na 

777 187 217 -paní Zajícová 

11.00 – představení projektu Encyklopedie migrace. Encyklopedie migrace je  projekt spolku 

Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK 

a PF UK. Tyto fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. Samotný projekt vám představí Jakub 

Múčka 

11.15 - 11.45 přestávka 

11.45 -  Bláha a Vrchlická -  Komedie, Mezinárodní konzervatoř Praha. Režie Ivana Wojtylová, hru 

napsal Mirko Stieber. Kapacita sálu je omezena - hlásit se můžete okamžitě na 777 187 217 -paní 

Zajícová  

12.30 -  Romská muzika Matiová Pavlína a Tibor Žida 

13.00 – Představení projektu Afrika Africe –projekt představí Phanuel Osweto 

13.20 - Módní přehlídka  ukázka modelů, účesů a líčení napříč časem, sladká tečka Flamengo- 

zatančí Jana Karfusová 

14.20 – Vystoupení  taneční skupiny GITANNE 

14.35 – Vystoupení žáků MOUSŠ – zpěv, přehlídka účesů 

15.00 - Zakončení  

 

  



CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000043     Rozvojem znalostí k toleranci 

 

 

Program v malém sále nebo v učebnách MOUSŠ 

9.30 Worshop RODINA OD VEDLE – pořádá agentura Slovo 21 (hlásit se můžete okamžitě na 777 187 

217 -paní Zajícová) 

10.50 Worshop OSTROV -  pořádá agentura Slovo 21 (hlásit se můžete okamžitě na 777 187 217 -paní 

Zajícová) 

Program ve vestibulu – můžete zkusit vědomostní KVÍZ (za malou odměnu) či ochutnávku exotických 

jídel, worshop výroby vietnamských závitků (zajišťuje MKC Praha) malování, líčení, maskérské práce, 

masáže – netřeba se hlásit, jen přijít 

Program venku v parku – pořádá agentura Wenku – akce pro třídy či skupiny - délka pro skupinu    50 

minut, je třeba se hlásit co nejdříve 777 187 217. Do aktivit agentury Wenku se můžete hlásit  ve 

skupinách při počtu 15-30 žáků, na každou celou hodinu od 10, od 11, od 12 a od 13 hod. 

Vaše žáky  a učitele můžete přihlásit  na celý den nebo jen na jednotlivé akce či doprovodný program. 


