ČARODĚJNICE V LODĚNICI VLTAVA
Praha, 25. 4. 2016 – Páteční odpoledne 29. dubna od 15.30 do 18.30 bude patřit
v Loděnici Vltava DDM hl. m. Prahy kouzlení. Mladí čarodějové a čarodějky budou
získávat dovednosti, které potřebují k absolvování Akademie kouzelnických
umění. Atraktivní součástí odpoledního programu bude bezesporu lanové
centrum a projížďky po Vltavě.
Městským ruchem nepoznamenaný Libeňský ostrov je vhodným místem ke strávení
odpoledne s dětmi. Naši mladí čarodějové se pokusí zdokonalit své dovednosti na sedmi
stanovištích, překonat strach z výšek i vody a složit závěrečnou zkoušku. Plnění jejich
úkolů jim bude ztěžovat bohatý program, který si pro ně kouzelníci z Karlínského
Spektra připravili. „Během odpoledne proběhnou dvě divadelní vystoupení O neposlušné
čarodějnici od divadla Žlutý kopec, zhruba v půlce budeme zapalovat hranici a poté si
všichni opečeme buřty,“ popisuje blíže dění jeden z organizátorů, kouzelník Olan.
Po celé odpoledne bude pro děti otevřen skákací hrad, lanové centrum se školenými
instruktory i projížďky po vodě pod taktovkou vodáckých instruktorů. Proč vyrazit právě
do Loděnice Vltava? „Děti si vyrobí vlastní čarodějný sliz,“ uzavírá kouzelník Olan.
Vstupné 50 Kč, rodinné 150 Kč.
Rezervace možná do 28. 4. 2016 na olan@ddmpraha.cz, tel: 222 333 888 a v mobilní
aplikaci Karlínského Spektra.
DDM hl. m. Prahy připravilo pro děti a jejich rodiče oslavu čarodějnického veselí nejen
v loděnici, ale i na Stanici přírodovědců, Stanici techniků, v Klubu Klamovka
a Jezdeckém středisku Zmrzlík.
Stanice techniků si připravila pro děti 28. dubna od 14 do 18 hodin dílny a workshopy,
bubny a oheň, opékání špekáčků a spoustu kouzel a čarování.
V Klubu Klamovka proběhnou čarodějnice rovněž 28. dubna, a to od 16 do 19 hodin.
Od 16 do 17.30 jsou pro děti připraveny soutěže v parku, následovat bude opékání
špekáčků a zpěv s kytarou. Podmínkou účasti je čarodějnický kostým.
Stanice přírodovědců – zde se můžete 30. dubna od 15 do 18 hodin těšit na slet malých
čarodějnic s čarodějnou školou. Na programu budou čarodějné alchymistické dílničky
s pokusy, bylinkové lektvary a samozřejmě opékání vlastních donesených buřtíků.
Jezdecké středisko Zmrzlík – letos poprvé uspořádají pálení čarodějnic i v Jezdeckém
středisku Zmrzlík, a to 30. dubna od 14 do 16 hodin. Na všechny účastníky čeká
čarodějnická stezka, na které s velkou pravděpodobností narazí na koňské kamarády. Na
konci stezky si zájemci budou moci opéct buřta.
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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