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Strojem času na Lhotku
Praha 11. května – Pražské domy dětí a mládeže vás zvou v sobotu 16. května od 10 hodin
na rodinný výlet plný zábavy do krásného prostředí táborové základny DDM hl. m. Prahy
Lhotka u Mělníka.
Vydejte se s námi na cestu do minulosti a pomozte nám zachránit svět! To je motto dalšího
ročníku oblíbené akce, tentokrát s názvem Strojem času na Lhotku.
Vědci ve švýcarském CERNU došli k významnému objevu. Při sestavování urychlovače částic
přišli také na způsob cestování do minulosti a podařilo se jim tajně vyrobit stroj času!
Vzhledem k technické chybě se ale čas zastavil a nepostupuje dál, uvízl přesně na 16. květnu
2015, 14 hodinách a 59 minutách. Pomozte vědcům vrátit čas do správných kolejí a vydejte
se s námi do našeho laboratorního pracoviště ve Lhotce u Mělníka. Společnými silami se
pokusíme na výpravě do minulosti napravit to, co se pokazilo, a znovu tak rozpohybovat
hodinovou ručičku na stroji času.
Akce Strojem času na Lhotku proběhne v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, letos se ale
netradičně vydáme na místo retro a klasickými autobusy, a to přímo ze stanovišť u pražských
domů dětí a mládeže. Jízdenky v ceně 10 Kč je možné rezervovat a vyzvednout přímo ve
vašem DDM, jejich seznam naleznete na stránkách www.ddmpraha.cz/lhotka/2015. Odjezd
z Prahy je v 8.30, předpokládaný návrat pak v 17 hodin. Můžete se na místo vydat i po vlastní
ose a cestou se zúčastnit tzv. Tajného závodu. Veškeré informace naleznete také na
uvedených webových stránkách, po online registraci se dozvíte místo první zastávky.
Na místě vás pak čeká dvacítka soutěžních stanovišť z různých historických období, skákací
hrady, jízda na koních a také pódiový program. V něm se představí taneční a hudební
soubory, pohádka Zimní příhody včelích medvídků a chybět nebude ani tombola. Na závěr
pak uvidíme, zda se nám podaří zachránit svět a uvést čas zase do pohybu.
Akce je určena pro rodiny s dětmi od tří let a proběhne pod záštitou paní Hany Novákové,
radní hlavního města Prahy pro oblast sportu a volného času.
Kontakt: Jiří Tvrdoň, tvrdon@ddmpraha.cz, 222 333 817, 777 706 697

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.

