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PRA 4

INFOT PRAHA FOLKLOORIPÄEVADE KOHTA

ESINEMISED
Praha Folklooripäevadel on olemuslikult esmatähtsad esinemised 2 korda (erinevates
kohtades) ja osalemine rongkäigus (võtke Eesti lipp ka kaasa).
Esinemisetel kohtadel vaadake ise, kas esinete laval või lava ees. Kuidas paremini mahute.
Lavale üle 4 paari mahutada on pressimine.
MUUSIKA
Kes kasutavad CD-d, siis pange oma kava ühele plaadile õigesse järjestusse. Et helitehnik ei
peaks midagi enam nuputama või mis alati kõige „jamam“, plaate vahetama. Võib olla lisaks
ka mälupulgal, kuigi infot võimalikkusest pole.
ESINEMISAEG
Arvestage, et teie esinemisaeg kuni 30 minutit sisaldab kõike – valmistumisest lõpetamiseni.
Eelmine grupp võib kasutada lava viimase hetkeni.
Kui eelmine grupp aga ajast üle läheb, siis on teie asi neile selle kohta märkus teha. Kui
eelmine grupp sai nende endi apaatsuse tõttu alustada näiteks 10 minutit hiljem, siis see ei
anna mingit õigust teie ajast osa endale võtta.
Juhul, kui miskil põhjusel aegu muudetakse, siis seda ütleb kohalik korraldaja. Ükski esineja
seda omatahtsi teha ei tohi. Varem võib lõpetada, kuid üle aja minna ei tohi.
RONGKÄIK on pigem kui ühine jalutuskäik vanalinnas. Rahvast on tänavatel palju ja ruumi
liikumiseks päris napilt. Seega pole ruumi ega võimalustki teha mingeid mustreid või erilisi
liikumisi. Kogunetakse ühte alguse kogunemiskohta ja tullakse ringiga samasse kohta tagasi.
EESTI LIPP Ka esinemistel piisab, kui teil on üks Eesti lipp. Igasuguse muu butafooria
kaasavõtmine lisab teile endile tassimisega seonduvat ebamugavust.
LAEVASÕIT on võimalus, mis on välja pakutud. Tõenäoliselt pole enamus varem jõelaevaga
sõitmas käinud. Laevasõidu tellis sel korral enamus ja kõik koos õhtusöögiga.
VABA AEG Siis, kui teil on esinemisajad teada, saate ka mingil päevasel ajal ise omapäi minna
laevaga sõitma. Igale bussigrupile antakse kohalik abiline-vabatahtlik, kes võib-olla oskab ka
lahendusi välja pakkuda. Kuhu vanalinnas minna ja mida uudistada ning kus ise söömas käia
(vahel on abilisteks Prahas õppivad üliõpilased, kes näiteks bussijuhte küll mitte kuidagi
abistada ei osanud ja ka linnast endast suurt miskit ei teadnud).
KAKS PÄEVA PRAHAS on nii lühike aeg, et te ei jõua isegi vanalinnas orienteeruma hakata.
Seega neile, kes küsisid võimalust sõita välja küll ühte või teise linna nende kahe päeva sees
saan vastata – ei, see ei ole võimalik. Piirduge Prahaga.
KOLM PÄEVA - LISAPÄEV PRAHAS Päev varem Prahasse minejate lisapäeva programmi
pakuvad välja giidid. Selleks päevaks on kindlasti giid ja giidi tasu on juba ka ette makstud.
Kutna Hora on igatahes üks külastuskoht. Praha info: We can give you the guide for one day
to visit Kutna Hora&Sedlec - they could also visit the towns Pardubice and Hradec Kralove they have nice historic centre.. Kõike me muidugi ei jõua. Kutna-Hora sissepääs 8 eurot per
isik tuleb veel lisaks koguda ja sularahas tasuda (koguge varakult kokku).
SÖÖGID Mõnedki on üle küsinud lõuna- või õhtusöökide kohta. Kohapeal saate ise
otsustada. Kui soovite ja ajaliselt klapib, võite õhtusöögi võtta ka hotellis. TOP hotellis.
Samas jälle, kui olete vanalinnas, siis on linn söögikohti täis. Pigem on raskem teha valikuid
laste gruppidega (et kuhu õigem minna ja kus piisavalt ruumi ja kus ka hind sõbralikum).
Kindlasti saavad teid selles teie kohalikud abilised kas aidata või siis saavad nad seda infot
teile hankida.
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HOTELL Kõik bussigrupid elavad Top hotellis Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 –
Chodov http://www.tophotel.cz ). See on väga-väga suur hotell, kesklinnast eemal.
Mismoodi omal käel kesklinna või lähedasse kaubakeskusesse saab – selle saate selgeks
kohapeal kohe (buss+metroo). Taksod on odavad, kuid kasutage vaid kahe-kolme või
neljakesi sõites. Üksikuid sõitjaid on kõvasti petetud.
OMA BUSS Igal bussigrupil on oma buss pidevalt kasutatav. Oleme varasemalt ja tavaliselt
teinud nii – kui enamus bussigrupist soovib ekstra sõitu, siis buss seda ka teeb. Kui soovijaid
on aga vähemus, siis bussiga taksot ei asenda. Alati on võimalikud kokkulepped ja muud
otsused. Bussijuhtide jaoks on seaduslikult tähtis, et ei rikutaks töö- ja puhkeaja seadust.
Prahas on seda raske rikkuda. Kui bussijuhid täis vaba päeva soovivad, siis paraku neil selleks
õigustatust ei ole. Nii lühikesel reisil (alla 12 päeva) ei pea tellija bussijuhtidele vaba päeva
tagama. Bussijuhid saavad ise reguleerida omavahel – üks töötab ühel ja teine teisel päeval
tingimusega, et kõik sõidud saavad sõidetud ja bussijuht ei hakka nõudma ühe juhiga
sõitmise ajajaotust (st. et tööpäev võib olla maksimaalselt 21 tundi, millele peab järgnema
minimaalselt 9 tundi bussivälist puhkeaega mõlemale juhile korraga. See 21 tundi võib olla
ka näiteks 12 või kasvõi 8 tundi, kuid puhkeaeg peab olema vähemalt 9 tundi. (Alati võite
mulle arusaamatuste korral helistada +37256459359 ja küsida täpsustust – te ei pruugi ja ei
peagi ise teadma bussijuhtide töö- ja puhkeaegade korraldust).
ILM Vahetevahel kiusab ka vihm. Vihma tõttu lähevad segamini ka esinemisajad ja paljud ei
tulegi vihmase ilmaga esinema. Võimalusel võiks kilekeep siis kaasas olla, kui rahvarõivad
seljas on. Vihm ei hüüa tulles. Vägagi palju tuleb käia. Ka esinema minnes sõidate kõigepealt
jõest üle võimalikku parkimiskohta ja seejärel tulete jalgsi üle jõe esinemiskohta – seega
targem on käia kingades kui pasteldes. Kui esinete pasteldes, siis vahetage enne esinemist.
PARKIMISKOHAD Need, kes esinevad „Alsovo nabrezil“, saavad bussi jätta Vltava
vastaskaldal Edvarda Beneze kaldapealsel Cechuvi (kallis) või Stefanikuvi (odavam) sildade
alla. Teie esinemiskohale kõige lähem on Manesuvi sild, kuid selle all pole parkimisvõimalust.
Seal on vaid kiire võimalus teid bussist välja lasta ja seejärel sõidab buss parkima. Pärast
peate teadma, millise silla all buss ootab. Sinna peate ise minema, sest sealt tagasi buss tulla
ei saa (sest pole kohta mujal, kus teid oodata).
Samuti palju käimist on ka neil, kes esinevad Praha Kindluse ees „Hradcanske namestil“. See
jääb ülalinna. Seal saavad bussid teid vaid kiirelt välja lasta ja hiljem kiirelt peale võtta. Pikalt
seismise võimalust pole. Bussid sõidavad edasi Velky Strahovsky staadioni parklasse
Vanickova 315/7 aadressil. See on 1,9 km esinemiskohast. Kui esinetud, helistage bussijuhile
ja ta tuleb peatuskohta. Lähemal on ka mõned ja kallid parkimiskohad, kuid seal pole
kindlasti vaba kohta.
Kuna 2018.aasta esinemiste kohta veel täpsustusi pole, siis võivad ka esinemiskohad veel
hoopis teised olla. See info saabub tavaliselt alles juulis.
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18.07.-23.07. KAKS PÄEVA PRAHAS
Pääsuke lapsed 28 + 1
Pääsuke NR 20
buss Pärnu Hansaliinid 946 BML (57 kohta)
bussijuhid Vaido Pass 53017351 ja Peeter Raal 53307726
17.juuli
22:00 Viimsi vald, Randvere Kool, G.H.Schüdlöffeli tee, Pääsuke lapsed ja naised, Anli
Soosaar 56671447
18.juuli
(kellaajad on orienteeruvad ja muutuvad vastavalt oludele ± 1 kuni … tundi) )
01:30 Iklas Eesti-Läti piiri ületus, WC peatus
xx:xx Läti-Leedu piiril teemaksu- ja bensukas olmepeatus
07:00 ± 1h, Kaunase „mäel“ bensukas olmepeatus ja hommikueinevõimalus
xx:xx (Poola aeg on 1 tund tagasi) Leedu-Poola piiril
xx:xx Augustowi möödasõidul helistage Piatnica motelli ja teatage, et olete juba
Augustowis ja tulete sööma. Siis jääb sõita veel 100 km. Motell „Zacisze“ +48 86 219 27 77
Piątnica, Ul. Stawiskowska 51,
10:30 kuni 13:00 lõunasöök motelli Zacisze restoranis (supp, praad, mahl).
16:00 (± 1-2 tundi) jõuate Varssavisse hotelli Aramis Mangalia utca 3b Warszawa tel. +48
222078100, +48 222076750, GSM +48 606960110. Majutus kolmestes tubades (kahene
bussijuhtidele). Aramise juures võite rahulikult kogu pagasi jätta bussi. Turvalisus on tagatud
100%. Vaba aeg ka vanalinna minekuks (linna transpordiga, näiteks liinibuss 116). Õhtusöök
Aramises on hinna sees õhtul ca kell 19:00 -20:00. Küsige Receptionis üle õhtusöögi kellaaeg!
NB! Bussi parkimise eest on tasutud. Kviitung tuleb esitada hotelli registratuuri
tembeldamiseks ning hommikul valvurile.
19.juuli Varssavi-Praha 640-690 km
06:15 tooge pagas bussi. Hommikusöögil võib olla järjekord pikk. Olge aegsasti siis valmis,
sest lisaks on veel ka igasugu muid gruppe ja turiste.
06:30-09:00 hommikusöök buffee.
07:30-08:30 ärasõit (pigem varem, kui et hiljem)
Prahasse sõidate ca 10 tundi. Kudowa Zdroj kaudu 640 ja Zawidowi kaudu 684 km. Ajakulu
on sama või isegi pikema tee kasuks.
19:00-ks peaksite jõudma TOP Hotelli Prahas.

TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE, Blažimská 1781/4, 149 00 Prague 4
Loodetavalt ootab teid seal juba ka teie giid. (kui ei oota, siis on ta järgmisel hommikul
kohal). Kohapeal saate kohe ka uurida õhtusöögi hinda ja võimalust, eriti just lastega (hotell
on suur ja ka toitlustuskohad on suured).
Hotelli kõrval on väike pood.
Ostukeskus Centrum Chodov asub 1,8 km kaugusel (jalgsi ka 1,8 km ehk ca 20 min). Sinna
saab sõita ka bussiga nr 115 hotelli juurest. Samuti saab tagasi sama bussiga. Bussi intervall
on tihe, tippaegadel iga 7 minuti järel. Centrum Chodovis on ka metroojaam „Chodov“.
Metrooga saab kesklinna kõige kiiremini. See on punane C liin.
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Kaubakeskuses on ka erinevaid söögikohti. Väiksemas grupis saate kasutada ka taksot.
Üksinda ei soovita taksoga sõita – võite sattuda väga halba situatsiooni ja pole vahet, kas
mees või naine (muidugi võib olla, et senised 2 väga halba juhtumit olidki sajandi ainukesed).
Bussijuhid peavad tasuma hotelli parkimistasu. Selle summa liidetakse pärast arvele. Sama
käib ka kõigi teiste parkimistasumistega linnas.
20. ja 21.juulil Prahas
PRAHA FOLKLOORIPÄEVAD/PRAŽSKÉ FOLKLORNÍ DNY/PRAGUE FOLKLORE DAYS 2018
07:00-09:00 hommikusöök hotellis
Kus ja mis kell esinete, see info saabub vast alles juulis.
20.juuli õhtul on laevasõit koos õhtueinega kõigile, kes tellisid.
Tõenäoliselt 20.juulil toimub linna Raekojas grupijuhtide vastuvõtt. Seal vajate ka kahte
kingitust, mida anda festivali korraldajale Stanislavile ja linna esindajale. Vastu saate ühe.
esinemispaigad/performances time schedule/program vystoupení
esinemisajad hommikul kella 10:00-st kuni 19:30-ni.
REEDEL 20.7.2018
Alšovo nábřeží – před Rudolfinem (in front of Rudolfinum)
Malostranské náměstí (Lesser Town Square)
LAUPÄEVAL 21.7.2018
10:00–12:30 Kõigi gruppide rongkäik vanalinnas sel marsruudil: Staroměstské náměstí,
Celetná ulice, Ovocný trh, Havířská, Na Příkopě, Na Můstku, Rytířská, Železná, Staroměstské
náměstí
esinemispaigad/performances time schedule/program vystoupení
esinemisajad hommikul kella 11:00-st kuni 19:30-ni.
Alšovo nábřeží – před Rudolfinem (in front of Rudolfinum)
Malostranské náměstí (Lesser Town Square)
Náměstí Republiky /Square of Republic Stage, Old Town
22.juulil
peale hommikusööki sõidate tagasi Varssavisse Aramisesse, kus ootab ka õhtusöök.
23.juulil
06:15 tooge pagas bussi. Kuna teid on korraga lahkumas 4 bussitäit, siis hommikusöögil võib
olla järjekord pikk. Olge aegsasti siis valmis, sest lisaks on veel ka igasugu muid gruppe ja
turiste.
06:30-09:00 hommikusöök buffee.
07:30-08:30 ärasõit (pigem varem, kui et hiljem)
Hinna sees on:
bussiga seonduv; kõik majutused; kõik hommikusöögid
➢ lõunasöök minnes Piatnicas;
➢ õhtusöögid minnes ja tulles Aramises Varssavis
➢ kõik teede- ja linnade maksud; kõik parkimistasud;
➢ Praha laevasõit (neile, kes tellisid)
➢ kõik bussijuhtidega seonduv; kõik asjaajamis- ja korralduskulud;
Hinna sees ei ole:
➢ võimalikke ekskursioone või sissepääsukulusid
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➢ ei ole tervise- ega muid kindlustustasusid.
➢ Lõunasööke (välja arvatud esimene päev)
➢ Õhtusööke (välja arvatud Varssavis Aramises ja kes tellisid, ka laeval)
➢ Linnatranspordi ja metroo pileteid;
Võimalikud ekskursioonide hinnad, mis tuleb koguda ja kohapeal ka tasuda:
➢ 25 €
laevasõit (makstud, kes ette tellisid)
Märkmed:
Rahvarõivaid saab bussi pagasis riputada (riidepuud olgu metallkonksudega)
Võtke võimalikult väiksem kohver, mitte vastupidi (pagas pole kummist)
Bussi salongi sisse võtke minimaalselt tarbeid (igas peatuses saate pagasile ligi)
Bussis on vee soojendaja, kuid mitte suure kubatuuriga (mõni liiter korraga) – seega saate
peatuskohtades kasutada veega lahustatavaid toite.
Võtke kaasa väike padi ja õhuke tekike, et enda olemist reisi ajal parandada
Kõik istmed on jalatugedega ja turvavöödega
Võimalikud lisakulud:
➢ Lõunatamised ja õhtusöögid Prahas,
➢ kohalik transport, jm. taoline,
➢ ka tasulised WC-d minnes-tulles.
Võtke kaasa:
➢ Väike padi (bussis mugavam)
➢ Väike tekike (bussis mugavam)
➢ Tsehhi kroone, sest seal on kõik vaid kohalikus rahas või pangakaardiga.
Parimat õnnestumist parima reisiseltskonnaga!
Teie bussigrupi juhtmeeskond on iga kollektiivi esindaja + bussijuhid.
NB! Kõikide parkimiste eest nii Prahas, Praha hotellide juures kui ka mujal (Varssavis) peavad
tasuma bussijuhid. Peale reisi esitavad bussifirmad arve Eesti Europeade Komiteele. Mitte
mingeid piiranguid pole, kuid muidugi, võimaluse korral valige odavam parkla.
Bussijuhid teavad oma töö- ja puhkeaja reegleid (kaks juhti võivad maksimaalselt olla tööl
kuni 21 tundi, millele peab järgnema vähemalt 9 tunnine pidev katkematu puhkeaeg
väljaspool bussi). Kuna keskmiseks läbisõiduks kujuneb tööaja jooksul kuni 60 km tunni
kohta, siis maksimaalne distants kahe bussijuhi arvestuses saab 21 tunni jooksul olla 1260
km. Tihti (kui tehakse venivaid peatusi) kujuneb aga läbisõiduks keskmiselt ca 55 km tunni
kohta või alla sellegi. Vahel, sõites kiirteid, võib keskmine ka 70-ni tõusta.
Igaks juhuks tuletan meelde või teavitan, et bussijuhtide puhkeaeg algab hetkest, mil nad
lukustavad bussi ja lõpeb uste taas avamisega. Nende kahe tegevuse vahe peab olema kahe
bussijuhi korral minimaalselt 9 tundi. Seaduse järgi katkestab iga tegevus bussis (keegi tahab
midagi võtta) bussijuhtide puhkeaja ning seda peab hakkama otsast peale uuesti arvestama
(välja arvatud juhul, kui bussijuht teeb seda omaenda puhkeaja sees – kuigi sedagi teha ei
tohiks).. Kui bussijuhid ise omast vabast ajast ja isiklikust tahtest tegelevad bussis, siis see ei
ole aluseks bussijuhtide puhkeaja pikendamiseks (tegelikult nad ei tohiks oma puhkeajal
bussi minna, sest see annab nende puhkeaja olemusest vale signaali).
Koostas:
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Valdo Rebane
56459359
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