
PODROBNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA AKCI 

 
Kdy:   2. – 4. 3. 2022 
 

Odjezd:   ve středu 2. 3. 2022 v 7.45 hodin na vlakovém nádraží v DKnL, společný odjezd vlakem do 

Prahy v 8.03 hod        
 

Návrat:  v pátek 4. 3. 2022 v cca 15.00 - 16 hodin (bude upřesněno) na vlakové nádraží v DKnL, 

odtud rozchod 
 

Program:  Návštěva výstavy Světy české animace, Muzea Karla Zemana a pokud to opatření dovolí, bude 

nám umožněna návštěva studia FTV Prima nebo ČT (Déčko svět). Dále se děti zúčastní besedy 

s moderátorem FTV Prima Josefem Mádle, čekají je filmařské aktivity vedoucí k natočení 

vlastního filmu (skupinová práce) – scénář, výběr hereckého obsazení, natáčení filmu, 

postprodukce, hry a další aktivity. Chybět nebudou procházky Prahou a natáčení v exteriérech 
 

Stravování: středa – večeře 

  čtvrtek – snídaně, oběd, večeře 

 pátek – snídaně, oběd 

 Pozor – na středu prosím připravte dětem oběd formou balíčku s sebou, ihned po příjezdu do 

Prahy a odložení zavazadel se budeme přesouvat na objednaný program, proto nebude prostor a 

čas na řádný oběd. Během pobytu bude dětem umožněno zakoupit si drobné občerstvení a 

nápoje, proto dejte dětem kapesné dle vlastního uvážení) 
 

Ubytování: v hotelu MeetMe 23 v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí ve více lůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením 
 

Doprava: společná vlakem a MHD po Praze 
 

S sebou: oblečení na převlečení, pyžamo, přezůvky, hygienické potřeby + ručník, láhev na pití, věci 

osobní potřeby, léky (pokud pravidelně užívají), kapesné, kartičku VZP, kapesné 
 

Upozornění:  děti ve věku 10-15 let potřebují pro bezplatnou přepravu po Praze kartičku (průkazku, 

dětskou občanku a podobně), kde bude fotografie, datum narození a adresa. Bez této 

kartičky bude před odjezdem nutné doplatit 370 Kč na jízdenky. Děti 15-18 let rovněž 

potřebují kartičku pro využití slevy na jízdné 
 

    
Uzávěrka přihlášek a plateb: 25. 2. 2022 
 

Storno poplatky: při zajištění vhodného náhradníka              0,- Kč 

        neúčast nahlášena více než 2 dny předem     1 000,- Kč  

      neúčast nahlášena 2 dny předem a méně      1 300,- Kč 
         

Bližší informace a přihlášky v DDM Jednička u Mgr. Ivety Hanušové, E-mail: info@ddmdvurkralove.cz,  

Tel: 499 320 353, 775 320 353 
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