
               Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

… všemu školnímu lidu i přátelům AG na vědomost se dává …

Naše škola byla přičiněním níže podepsaného kantora      

vtažena do letošní ankety ZLATÝ ÁMOS 2008.             

Finále bude 28.3.2008 odpoledne a jmenovaný doufá, že tak jako ostatních pět 
nominovaných bude mít i on v hledišti houf přátel na podporu, jak pravidla ankety dovolují. 
Více o akci na  www.zlatyamos.cz . 

Naši skupinu bude tvořit vlastní tým (finalista + 5 studentů pro scénku a soutěže), dále 
spoluzpěváci (do scénky, podpora v hledišti) a další diváci – příznivci týmu AG.
Program : od 14,30 vlastní finále (pětiminutové scénky, 3 soutěže/??/, hudební mezihry)

       17,00  vyhlášení výsledků, kolem 17,30 ukončení

Diváci - příznivci týmu  AG

Sraz diváků z     AG: PÁ 28.3. 13,40 přízemí,   přesun na Olšanské náměstí k hotelu Olšanka;
případní další „naši“ diváci se sejdou ve 14,15 před Olšankou (Táboritská 23, Praha 3)

S     sebou   : svačinka+pití, případně povzbuzovací rekvizity, vymyšlené pokřiky apod. 
Dodatek: počet míst omezen, jmenný seznam vede pí.zást.řed. I.Hajičová 
     Všem fanouškům týmu AG moc děkuji za nápaditou podporu!        Z.L.     

Dodatek   pro spoluzpěváky   : sraz u vrátnice  již ve 13,30 – přesun do Olšanky na 14.hodinu.
Všem zpěvákům děkuji za obětavý nácvik a krásné provedení!            Z.L.

Dodatky   pro spolufinalisty   : sraz 28.3. 8,20 před Olšankou; po úvodním infu pro všechny 
začnou zkoušky k rozhlasovému přenosu (po skupinách podle abecedy, my až poslední); 
cca 11-14 přestávka na oběd (finalisté mezitím – přijetí na Pražském Hradě); 
odpolední sraz  14,00 před Olšankou (dovnitř společně se spoluzpěváky)

Moji milí a vážení spolufinalisté! Vy nesete spolu se mnou kůži na trh – 
ať už dopadneme jakkoli, DĚKUJI VÁM MOC hlavně za odvahu a vynaložené úsilí!   Z.L.

24.3.2008 Srdečné díky všem! Zdeněk Lauschmann
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