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Čarodějnice v Loděnici Vltava
Praha 27. dubna – zveme všechny, malé i velké, na oslavu čarodějnického veselí ve čtvrtek
30. dubna od 16 hodin do krásného prostředí areálu loděnice a lanového centra na
Libeňském ostrově.
Přijďte s námi oslavit filipojakubskou noc! Ve čtvrtek 30. 4. se v Loděnici Vltava DDM hl. m.
Prahy budou rojit čarodějnice a každý z návštěvníků se k nim může připojit a užít si
odpoledne plné zábavy.
A co bude pro malé čarodějnice a černokněžníky připraveno? Řada kouzelných dílen, ve
kterých si vyrobí třeba čarovný lektvar nebo ruční papír, zábavné soutěže, skákací hrad,
opékání špekáčků na čarodějném ohni a také magické představení černého divadla „Na
kouzelném paloučku“. Program bude probíhat v areálu Loděnice Vltava od 16 do 19 hodin.
Vstupné: 50 Kč (děti do 3 let mají vstup zdarma), rodinné vstupné: 150 Kč.
Vstupenky je možné rezervovat na e-mailu: olan@ddmpraha.cz a telefonním čísle
222 333 888.
DDM hl. m. Prahy připravilo pro děti a jejich rodiče oslavu čarodějnického veselí nejen
v loděnici, ale i na Stanici techniků a v Klubu Klamovka.
Stanice techniků – zde se můžete 30. dubna od 14 do 18 hodin těšit na čáry a kouzla, dílny a
workshopy, bubny a oheň...
Vstup zdarma.
Informace a rezervace: Vít Zelinka, zelinka@ddmpraha.cz / 222 333 879
Klub Klamovka oslaví čarodějnice o den dříve, tedy již ve středu 29. 4. Pro děti jsou
připraveny soutěže v parku, opékání špekáčků a zpěv s kytarou. Podmínkou účasti je
čarodějnický kostým.
Vstupné: 30 Kč (zahrnuje program + set pro opékání: špekáček, chléb, hořčice)
Informace a rezervace: Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, / 222 333 804, 777 751 706

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším volnočasovým střediskem v Praze, jehož
zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci Domu dětí a mládeže pracuje přes 500
zájmových kroužků a 6 otevřených klubů pro mládež. Další jeho činností je pořádání letních,
zimních a příměstských táborů, akcí pro širokou veřejnost, soutěží, mezinárodních a
vzdělávacích aktivit.

