
Výstava Světy české
animace

aneb nahlédnutí pod pokličku jak se točily Chobotnice z II.
patra či seriálové večerníčky

sobota 9.4. (termín po přesunuté brigádě)
akce pro světlušky a benjamínky

přihlášení do pátku 8.4. 20 hod přes link: https://forms.gle/aGevcCENfeBcFuuK7

sraz: na nádraží v Roztokách v 9,20 hod
konec : na nádraží v Roztokách ve 12,57 hod

na sebe světlušky skautský kroj, Jitřenky benjamínkovské tričko a oblečení dle počasí
do batohu: svačina (oběd bude doma), pití, kapesné, jízdní doklad, papír, tužka

cena: 100 Kč (částečně budeme vstup hradit 
z oddílového spoření a cestu vlakem do 
Prahy a zpět)

Vzhledem k tomu, že stále nemáme 
vyrobené skautské průkazky (odesláno před 
2 měsíci :-( ), musejí mít děvčata vlastní 
slevou průkazku na dopravu po Praze, 
tím pádem jízdenku nepotřebují. Pokud 
dítě nebude mít doklad, prosíme o dopředu 
zakoupení 2 dětských jízdenek na 30 min.

Petřík

Děti ve věku od 6 do 15 let žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0
Kč. Nárok na tuto přepravu prokazují povinně (kromě vlaků) až od 10 let, a to:

• průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
• průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
• ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum 

narození;
• Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému

ve spojení s osobním identifikátorem
• Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech 

a v Infocentrech.

Na železnici ve vlacích zařazených do systému PID na území Prahy je povinné doložení nároku od 6 let, a to:

• Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému
ve spojení s osobním identifikátorem

• Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě
• pouze od 6 do 10 let průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození

https://forms.gle/aGevcCENfeBcFuuK7

