
Meluzíni a Meluzíňata zase v Praze 
tentokrát v Národním technickém muzeu i jinde ☺☺☺☺ 

 
 

od soboty 25. 2. do neděle 26. 2. 2012 
 
 

Co se bude dít? 
 
V sobotu se v Technickém muzeu pokocháme a pocouráme po nedávno otevřených 
expozicích a protože se nejen rádi kocháme, ale i fotíme, tak se v této oblasti taky něco 
dozvíme a vyzkoušíme 
Možná jste si už někdy položili otázku, jak vlastně fotoaparát funguje, a jak vznikají 
fotografie z našich – vašich akcí. Není jednodušší způsob, než do fotoaparátu nahlédnout - 
a to doslova. Díky workshopu budete moci vstoupit do speciálního modelu fotoaparátu a 
prohlédnout si, jaké procesy se uvnitř po vyfotografování odehrávají. Mimo jiné na vás čeká 
tvorba fotogramů – jde o inspirativní tvůrčí techniku tzv. kontaktní fotografie. 
 
Na neděli Saša navrhla návštěvu v největším aquaparku v republice – divočina by to byla 
dost dobrá, protože se tam prý dá plavat i vedle žraloků – ti jsou pro jistotu odděleni sklem, 
abychom je nejspíš nekousli. Jestli se půjdeme prohánět se žraloky nebo zajdeme do ZOO se 
rozhodne až na místě, ale každopádně PLAVKY S SEBOU ☺ 
 
Kde se bude spát? 
Svůj byteček nám, jako každý rok, poskytnou Lenka s Michalem a my jim za to už teď moc 
pěkně děkujeme ☺  
Karimatka a spacáček je nutností. 
 
Kolik to bude stát? 
Na dopravu, vstupy a případné kino či pizzu si připrav 1 000,- korunek 
 
Jak se tam dostaneme? 
Západní – karlovarská část přijede po své ose – před muzeem je placené 
parkoviště a cestu k Lence s Michalem zná Jindřich 
 
Severní – Ústecká část se dopraví vláčkem – metrem – tramvají 
7:13 Datum  Odkud/P řestup/Kam P říj. Odj.  Pozn.    Spoje 

 
25.2. Ústí n.L.hl.n.  7:07 7:13    R 619 Chomutovka  

    Praha hl.n.  8:26       
    Celkový čas 1 hod 13 min , vzdálenost 106 km , cena 142 Kč / IN50 71 Kč / IN25 107 Kč 

 
Sraz je v 10.00 hod před Technickým muzeem – věci si před tím odvezeme 
do bytečku 
 



Co ještě s sebou kromě věcí, které už byly uvedené v textu 
 

- průkazky na slevu na vstupy i na cestu vlakem – starší 10ti let a 
studenti 

- jídlo na dva dny – v sobotu večer nejspíš půjdeme na pizzu 
- láhev na pití 
- pantofle na přezutí 
- věci na plavání 
- dobrou náladu 

 
Případné další dotazy zodpoví a na všechny se těší Mirka and comp. ☺☺☺☺ 
 
=> Mirka Tržilová 472742938 práce volejte od 14.00 - 20.00,  mirka.trzilova@seznam.cz 


