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NADACE PRAŽSKÉ DĚTI OPĚT
HOSTILA DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA

Malí návštěvníci tak dostali příležitost
od pátku až do neděle prohlédnout si
centrum Prahy, přenocovat na vodě
v botelu Racek a úžasně se pobavit. Sobotu děti strávily na náplavce pražského
Smíchova, kde se zúčastnily probíhajícího závodu dračích lodí a doprovodného programu. V neděli pro ně nadace
připravila zábavné hudební pásmo Škola
písničkou, za účasti známých interpretů
dětských pořadů Káji Maříka a Kristýny
Peterkové, v parku za Staroměstskou
radnicí, a to jako vyvrcholení kulturních
programů v rámci své tradiční akce
„Prázdniny končí, škola začíná...“ Nadšené
děti si poté ještě užily pohádkového filmového přestavení dle vlastního výběru
a po vydatné večeři se s balíčky na cestu
a plny zážitků vracely domů.
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Zajímavý víkend plný
překvapení a pestrého
programu připravila pro
děti z Dětského domova
Krásná Lípa Nadace Pražské děti.

Všichni se dobře bavili.

ČESKÝ ROZHLAS REGINA 92,6 FM PŘINÁŠÍ PRVOTŘÍDNÍ
DOPRAVNÍ INFORMACE V BEZSTAROSTNÉ JÍZDĚ
Je to již šest let, kdy poprvé
zazněla ve vysílání ČRo Regina
znělka Bezstarostné jízdy.
Bezstarostná jízda je aktuální dopravní servis, který si
můžete naladit každý všední
den v dopravních špičkách,
tedy ráno od 6.00 do 10.00
a odpoledne od 15.00 do
19.00 hodin. Během pořadu
moderátoři neustále sledují
situaci prostřednictvím spolupráce s Policií ČR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy
a Global assistance. Redaktor
Reginy je přímo v Dopravním
informačním centru a sleduje
kamerový systém, v terénu
je motohlídka, která podle
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situace vstupuje do vysílání.
Spoluautory pořadu můžete
být i vy. Jednoduše zavoláte
na bezplatnou linku 800 900
500, sdělíte aktuální dopravní
informaci a ta bude během
několika minut zařazena do
vysílání. Naše řidiče – posluchače Reginy – samozřejmě
i odměňujeme. Každý den
obdrží jeden telefonující
poukázku na nákup pohonných hmot, či večeři pro dva
ve vyhlášené restauraci. Vedle
dopravních informací Český
rozhlas Regina přináší i vyvážený mix hudby, zpravodajství
a zábavy. Více informací naleznete na www.regina.rozhlas.cz
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