
VÝLET - sobota 9.10. 2021, Praha - TÉMA: STAŇ SE NA CHVÍLI SLAVNÝM FILMAŘEM! 

ZKUSÍŠ SI OZVUČIT FILM A TAKÉ SI VYROBÍŠ SVŮJ ANIMOVANÝ FILM VE FILMOVÉ DÍLNĚ! A 

NA ZÁVĚR SE POTKÁŠ SE SVÝMI FILMOVÝMI HRDINY V GALERII OCELOVÝCH FIGURÍN!

Výlet do Národního filmového muzea Na Film!

Během  návštěvy  objevíte,  jak  film  funguje,  a  poznáte  jeho  historii  zábavnou  a  interaktivní  formou.  

Promítnete si film postaru pomocí kliky přímo z filmového pásu, nebo si po vzoru světoznámých ruchařů  

ozvučíte film v nahrávacím studiu. Díky virtuální realitě zažijete, jak se na filmy dívalo před 100 lety, a také  

si natočíte svůj animovaný film, který si z muzea odnesete domů!

Výlet do Galerie ocelových figurín!

Galerie je světovým unikátem díky sochám v životní velikosti, které jsou vyrobené z recyklovaného šrotu.  

Expozice je interaktivní, můžete se všeho dotýkat a vše si vyzkoušet! Sochy jsou inspirované sci-fi, fantasy,  

pohádkami, komiksy, auto-moto světem a dalším!

ODJEZD: Podbořany: 7:30, Žatec 8:00, Louny 8:20

PŘÍJEZD: Louny: 16:45, Žatec 17:05, Podbořany 17:35

OBČERSTVENÍ

Najíme se přímo v Galerii ocelových figurín! K nabídce patří domácí pizza, palačinky a domácí limonáda.

Menu zde: https://www.galerieocelovychfigurin.cz/kavarna/

CENA  - v ceně je zahrnuta doprava, vstupné a občerstvení 

500 Kč/dítě pro klienty NRÚK  (1000 Kč/dítě pro ostatní dětské zájemce)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU kontaktujte  paní  Neumanovou  na  tel.č.  778 151 329 nebo  na  emailové  adrese 

neumanova@nruk.cz

POČET DĚTÍ OMEZEN - KAPACITA 15 DĚTÍ - kdo dříve zaplatí, ten má přednost :)

OPATŘENÍ COVID-19

nutné doložit BEZINFEKČNOST dítěte, a to buď očkovacím certifikátem, potvrzením o prodělané nemoci 

nebo antigenním testem, ne starším, než 72 hodin. V případě, že nebude možné výše uvedené splnit, bude 

dítě otestováno samotestem před nástupem do autobusu. V tomto případě bude nutné se dostavit k místu 

odjezdu o 15 minut dříve. Zákonný zástupce rovněž, v tomto případě, podepíše čestné prohlášení.  Bude 

potřeba nezapomenout také na respirátor :)

VÝLET JE SPOLUFINANCOVÁN DÍKY PROJEKTU ENERGIE OPUŠTĚNÝM DĚTEM

Více o projektu naleznete zde: https://www.kolibrik-energie.cz/detail/energie-opustenym-detem

Kdo můžete, zapojte se, nebo o projektu řekněte Vašim známým. Jen díky Vaší podpoře si můžeme dovolit 

financovat akce a výlety pro děti! Děkujeme všem, kteří se zapojili!
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