e-mail:
lubos.vaculin@ddmpraha5.cz nebo lenka.pavlikova@ddmpraha5.cz

Program Klubu na období duben - červen 2019
Schůzky se budou opět konat první pondělí v měsíci (pokud nebude určeno jinak)
od 16:00 do 18:00 hodin nebo v úterý od 13:30 do 16:30 hodin v DDM Praha 5, Štefánkova 11.

Duben
1.4.

pondělí

Organizační schůzka výjimečně mimo DDM – schůzka se zástupci ROPIDu v Letňanech

6.4.

sobota

Výlet – Žamberk – za poznáním dopravních zajímavostí.

pondělí

Exkurze – Modelové kolejiště Praha Prosek

15.4.

Doprovod vedoucích.
Doprovod vedoucích.

23.4.

úterý

Schůzka na PC v DDM: dopravní hry (13:30 – 16:30 hod.).

Květen
6.5.

pondělí

Organizační schůzka v DDM: (16:00 – 18:00 hod.) - organizační věci, soutěž,
videopromítání.

14.5.

úterý

Schůzka na PC v DDM: dopravní hry (13:30 – 16:30 hod.).

18.5.

sobota

Výlet – Lhotka u Mělníka. Jízdenky si rezervujte u Luboše Vaculína, počet míst je omezen.
Účast dobrovolná – bez vedoucích.

18.5.

sobota

Výlet - Tábor - za poznáním dopravních zajímavostí. V Táboře probíhá den otevřených dveří
COMETT PLUS“ a bude zpřístupněný celý areál a to i ty části, které při běžné exkurzi nejsou
přístupné. Kromě toho zde bude i hodně historických vozidel.
Doprovod vedoucích.

20.5.

pondělí

Exkurze
Doprovod vedoucích.

28.5.

Červen

úterý

Schůzka na PC v DDM: dopravní hry (13:30 – 16:30 hod.).

1.6.

sobota

Den dětí v Braníku - dopravní program na nádraží. Jízdenky na akci si rezervujte předem
Do 28. 5. 2019 u Lenky Pavlíkové.
Účast dobrovolná – bez vedoucích

3.6.

pondělí

Závěrečná schůzka – ukončení školního roku táborákem na nádraží v Braníku. Zhodnotíme
co se nám povedlo, které akce byly nejzajímavější a pochopitelně si přineste náměty na akce
pro nový školní rok.

15.6.

sobota

Výlet – Brno. Zatím v jednání.
Doprovod vedoucích.

První schůzka v novém školním roku 2019/2020 bude 7.10.2019.
Zápis do KDH proběhne od 2. září. Proto, aby jste byli řádně přihlášeni, musíte
vyplnit přihlášku. Tu vám pošleme do vašeho klientského účtu u DDM nebo Vám ji
zašleme dle dohody mailem.
Pro jarně – letní období vyhlašujeme tradiční foto soutěž o nejzajímavější fotky
s dopravním námětem, z nichž nejlepší bude použita pro kalendářík KDH na rok
2020. Uzávěrka 7. 10. 2019.
Poznámky:
-

-

pokud máte kamarády zajímající se o dopravu, přiveďte je do našeho Klubu,
máme klubové internetové stránky: www.kdhddm5.cz , kde jsou různé naše (a dopravní) aktuality a informace
výlety, exkurze: v době tvoření našeho plánu nejsou všechny uvažované objekty povolené, proto změna
programu je možná,
očekáváme vaše náměty k činnosti klubu na další období.
Na setkání se těší:
Luboš Vaculín a Lenka Pavlíková
(mobil: 774 555 300 a 778 545 793)

