
 

 
 

Pořadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská Skupina  Kamarádi 
Kejzlarova 1326 Hradec Králové 12, 500 12 

 

ičo: 64810305 č.účtu: 2300661934/2010 Česká spořitelna a.s. Hradec Králové 
 603 183 381 e-mail: info@pskamaradi.cz 

 

zve všechny kamarády 

na jednodenní výlet do hlavního města PRAHY 
Čeká nás výstava Okna do pravěku 

(v Historické budově Národního muzea) 
a Mercuria Laser Game v hračkářství Hamleys 

 
termín: 23. 4. 2022 

  

Kontaktní telefon v době konání výletu:  

776 721 898 (Mgr. Karolína Jiráková, Ph.D.) 
 

poplatek za akci: 40 Kč vstup na výstavu + dopravné dle místa nástupu na akci (rozpočítání hromadné jízdenky) 

 400 Kč na 3 týmové hry laser game 

+ Necháme všem přihlášeným zájemcům předem založit kartičku, na kterou každý dostane bonusový 
kredit 50 Kč (na drobnější  atrakce v hračkářství). 

 

- poplatek za akci zaplatíte až na místě 

 

odjezd: 23. 4. 2022 
 
 

1) Hradec Králové VLAK 

Sraz v 8,40 hod. v nádražní hale vlakového hl. nádraží HK 
před prodejnou Knihy 
Odjezd 09,08 hod. (hromadná jízdenka bude zajištěna). 

 
2) Praha, Historická budova Národního muzea 

Dítě je možné přivést v 11,00 hodin přímo před vstup NM. 
 

3) Potřebujete se připojit jinak? Zavolejte a domluvíme se. 
 
 

návrat: 23. 4. 2022 1) do Hradce Králové hl. n. (příjezd vlakem v 19,50 hod.). Vyzvednutí dítěte na 

hlavním  -nádraží v HK v 19,55 hod. před prodejnou Knihy. 
 

2) Vyzvednutí dítěte v Praze u hračkárny Hamleys (Na Příkopě 14) v 17,30. 

 
 

S sebou si určitě vezmi: kartičku zdravotní pojišťovny, kapesné, pohodlné boty, nepromokavou bundu, oblečení 

navíc na laser game (tričko, tepláky, ponožky, sportovní obuv), velkou láhev s pitím, velkou svačinu na celý den, 
propisku a bloček, příp. potřebné léky a samozřejmě dobrou náladu a hodně sil na výlet! 

 

Přihlášení probíhá prostřednictvím emailu prorubky1turnus@seznam.cz 

(sken přihlášky s podpisem rodiče, originál vezmete k odjezdu na výlet) 

 
Přihlášku naleznete také na www.pskamaradi.cz 

 

Přihlášky se přijímají do 17. 4. 2022 

 
Zajímá Tě, kam jedeme? 
Okna do pravěku: 
https://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/okna-do-praveku 
Virtuální prohlídka laser game arény: 
https://tourmkr.com/F1frBCpYyr/12471851p&317.82h&85.31t 
Hračkářství: 
https://www.hamleys.cz/hracky 
  

                           TĚŠÍME SE NA TEBE! 
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