O POKLAD LANOVÉHO CENTRA V LODĚNICI VLTAVA
Praha, 2. května 2016 – Třetí květnovou neděli – 15. 5. – se otevře lanové centrum
Loděnice Vltava DDM hl. m. Prahy na Libeňském ostrově všem příznivcům lezení a
milovníkům výšek. Od 10 do 17 hodin se můžete těšit na aktivní den na lanech i na
vodě.
Návštěvníky čeká deset překážek, které prověří každého lezce v osmimetrové výšce.
Instruktoři lanového centra si pro vás připravili hru, která vyzkouší vaše síly, vytrvalost
i kolektivního ducha. Na každé překážce bude zavěšen klíč, na který se budou lezci snažit
dosáhnout a následně si ho zavěsit na svůj svazek klíčů. Majitel největšího množství klíčů
bude mít největší šanci otevřít truhlu s pokladem pevnosti. Úkol nebude jednoduchý,
bude potřeba si vybírat jen správné klíče!
Součástí odpoledne budou i projížďky na kánoích, při kterých se návštěvníkům otevře
zcela odlišný pohled na Prahu – z koryta řeky. Lodě zapůjčují instruktoři vodáckých
oddílů a táborů, kteří ochotně vysvětlí ovládání lodi, případně zájemce svezou.
Během odpoledne v Loděnici Vltava nemůže chybět opékání buřtů – vezměte si svoje,
nebo si za drobný peníz zakupte buřty na místě a opečte si svačinu jako správní vodáci.
Akce probíhá za podpory hlavního města Prahy v rámci Evropského města sportu 2016.
Vstupné: 100 Kč/lezec
Více informací o akci naleznete na webových stránkách: www.vysokalana.cz.

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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