VELIKONOČNÍ DEN S TECHNIKY
Praha, 17. 3. 2016 - V sobotu 19. března od 10.00 do 15.00 se v Podbabě otevřou
dveře Stanice techniků DDM hl. m. Prahy široké veřejnosti. Březnový den
s techniky se ponese ve znamení Velikonoc. Program bude tentokrát připraven
nejen pro děti, ale pro všechny věkové kategorie, včetně seniorů. Ti budou mít
možnost vyzkoušet si aktivity, které jim Stanice techniků plánuje od září
nabídnout v rámci nových kurzů pro dospělé a seniory.
Přijďte si užít příjemný den s pestrým programem: v dřevodílně si budete moci vyrobit
velikonoční řehtačku nebo uplést pomlázku. Zajímavé výrobky si odnesete i z
Velikonoční dílničky. Skvělým zážitkem bude bubenický workshop s Markem Valentou
– Drumbeny.
Výtvarné ateliéry nabídnou dva otevřené bloky akční malby – od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 15.00 hodin.
Železniční modeláři vám předvedou klubové kolejiště budované již od osmdesátých
let, které si budete moci prohlédnout za plného provozu a v celé jeho kráse. V provozu
bude i model města s funkční městskou dopravou - MHD modeláři.
Své řidičské schopnosti si budete moci vyzkoušet na 40 m dlouhé autodráze, kde se
jezdí republikové i mezinárodní závody.
Pro děti bude připraveno promítání pohádek či odpočinkový koutek, kde si budou moci
dosyta pohrát.
Vstup na akci je bezplatný.
Adresa: Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největší volnočasové zařízení v České republice
s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízí přes 500 kroužků, ateliérů,
kurzů a oddílů. Zaměřením pravidelných činností uspokojí i ty nejnáročnější. Poskytuje
také vzdělávání pro předškoláky prostřednictvím center pro předškolní děti.
Další jeho činností je pořádání prázdninových pobytových akcí a příměstských táborů,
akcí pro širokou veřejnost, soutěží, mezinárodních a vzdělávacích aktivit. V neposlední
řadě provozuje DDM hl. m. Prahy vlastní ubytovací zařízení na celkově osmi místech v
Čechách.
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