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Závěrečná konference CO2 ligy 2021/2022 
Podrobnější informace 
           

 

Pěkný den,  

  

píšeme vám popis cesty a prostor, ve kterých bude probíhat konference. 

 

Jak se dostanete do Senátu – Valdštejnský palác, vchod C2 
 

Z hlavního nádraží jeďte metrem červenou linkou C (směr Háje) na stanici Muzeum. Zde 

přestupte na zelenou linku A na stanici Malostranská. 

 

 

 
 

Z metra vyjděte doprava směrem k nádvoříčku s „parčíkem“ s fontánou (foto 1). Vyjděte, 

dejte se doleva. Půjdete kolem dloooouhatánské zdi Valdštejnské jízdárny (foto 2). 

 

Minete první průjezd, vchod do Senátu „A“. Pokračujete dál kolem zdi. Teprve až cesta 

vyústí do náměstíčka (foto 3), tak je vchod do Senátu „C“ (C1 a C2). Tam vejděte na 

prostranství (foto 4) a jděte kolem infocentra (foto 5) ke vchodu C2 (foto 6). 
To je náš/váš cíl  

 

Znalci Prahy mohou jít samozřejmě i přes Valdštejnskou zahradu a vejít pravým rohem 

(v mapce označen jako Průchod do zahrady). 
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foto 1     foto 2    foto 3 

 

       
foto 4     foto 5    foto 6 

 

 

 
Kdy máte přijít a co s sebou 

 

Konference sice začíná v 11 hodin, ale velmi doporučujeme přijít v předstihu, okolo 

10:30, nejpozději v 10:45.  

Na vrátnici Senátu si vás budou zapisovat do seznamů a budete chodit přes ochranku, 

takže to zabere nějaký čas. A celkem vás takto přijede cca 140 osob!! 
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DŮLEŽITÉ: 

 Dospělé osoby i zletilí žáci mají přístup POUZE PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO 

PRŮKAZU! 

 

 

 

 

Program 
 

10:30 – 11:00 Registrace 

 

11:00 - 11:30 zahájení, uvítací slova, představení soutěže 

 

11:30 - 13:00 představení výsledků činnosti jednotlivých týmů  

(školy dostanou/dostaly bližší pokyny) 

Slavnostní poděkování za účast, předání diplomů, foto 

13:00 – 13:30 drobné občerstvení, veganské menu 

 

od 13:30 prohlídky historických sálů Senátu NEBO Valdštejnské 

zahrady.  

 

Budete rozděleni na 3-4 skupiny po maximálně 25 žácích. Nejdříve 

půjdou ty týmy, které přijedou zdaleka a musí co nejdříve 

odcházet kvůli odjezdu domů. Prosíme týmy zblízka, aby jim daly 

přednost.  

 

14:00 – 14:45 focení týmů ve Valdštejnské zahradě. 

 

Budete-li chtít, můžete si nechat udělat společnou fotku například 

u Saly Terreny. 

 

Bude tam na vás čekat kolega 

Petr Ajs Kucka, uvidíte ho i na 

konferenci (bude tam fotit), 

takže budete vědět, koho tam 
hledat  

 

 

 

Pokyny pro účastníky – školní týmy: 
 
Jak to v Senátu vypadá? 
 

Senát sídlí ve Valdštejnském paláci. Jsou to nádherné historické prostory ze 17. století. 

http://www.senat.cz/informace/z_historie/palace/ 

 

Konference proběhne v Hlavním sále: 

http://www.senat.cz/informace/z_historie/palace/
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Občerstvení 
 

V konferenčním sále je STRIKTNÍ ZÁKAZ KONZUMOVAT JAKÉKOLIV JÍDLO I JAKÉKOLIV 

NÁPOJE (ani v PET lahvích). 

Počítejte s tím, že žáci budou na konferenci minimálně 2 hodiny sedět bez jídla a pití. 

 

PROSÍM, ZDA SE MŮŽETE PŘED PŘÍCHODEM DO SENÁTU JEŠTĚ NASVAČIT A NAPÍT. 

V rámci akce nebude přestávka, kdy by byl prostor na jídlo. 

 

Po skončení vás zveme na drobné občerstvení. Bude probíhat hned ve vedlejším sále, 

takže se nikam nebudeme přesouvat. 

 

UPOZORNĚNÍ: vše bude probíhat v historických sálech nesmírné hodnoty. Chtěli bychom 

vás poprosit, abyste podle toho instruovali své žáky… Prosíme o maximální opatrnost, 

především potom při tom jídle.  

Budou připraveny servírovací stolky a prosíme, aby žáci měli talíře na stolcích, nechodili 

s nimi nikam. Totéž platí i o nápojích. 

Prostě – nesmí se nic přihodit .  

 
 
Potřebujete ještě něco vědět? 
Jakékoliv dotazy ohledně vašich aktivit v Senátu prosím směrujte na mail 

hana.machu@veronica.cz anebo na telefon 739 569 264 (i po pracovní době).  

 

Ještě jednou vám gratulujeme, vaše práce po celý školní rok byla úžasná a my 

se moc těšíme, až se s vámi setkáme. 

mailto:hana.machu@veronica.cz

