Pionýr – občanské sdružení
občanské sdružení dětí, mládeže a dospělých
Uznaná nestátní, nezisková organizace pro oblast
práce s dětmi a mládeží ve volném čase

Ideály Pionýra: pravda, poznání, přátelství, pomoc, překonání, příroda, paměť
Tisková zpráva:

Ledová Praha 2009
V plném proudu

PRAHA – 30. leden 2009
Od dnešního dne probíhá v našem hlavním městě akce Ledová Praha 2009. Nabízí
možnost navštívit řadu více i méně známých pražských památek a zajímavostí zcela zdarma či
se slevou.
Díky sdružení Pionýr a Nadaci Dětem 3. tisíciletí získalo 2400 mimopražských dětí možnost
ubytování na tři dny, celý prodloužený víkend, v některé z pražských škol - mimo jiné Dětský
domov Strážnice, Karlovy Vary, Ostrava-Hrabová a další. Hodně plných autobusů však přijíždí jen
na jeden den – bezmála 1000 dětí (např. ze ZŠ Frýdlant a další).
Akce však není určena pouze organizovaným dětem z celé republiky, ale také rodinám
s dětmi, které tvoří významnou část účastníků akce (dnes již přes 5000). Pokud stále nemáte
vstupenku na tuto akci, lze si ji vyzvednout a strávit alespoň jeden den prohlídkou Prahy.
Vstupenka opravňuje ke slevě či volnému vstupu do řady zajímavých institucí sídlících
v hlavním městě republiky.
Mezi tradiční spolupracovníky a vždy zajímavé svými expozicemi patří bezesporu
Národní muzeum, Pražský hrad a pochopitelně též Muzeum hl. města Prahy.
Zájemci o rozhled mohou vyrazit na Žižkovskou televizní věž, pokud vás láká trochu
dobrodružství, doporučujeme navštívit Muzeum Policie ČR, sídlící nedaleko mostu přes
Nuselské údolí. V nabídce i možnost pobýt na Dětské Portě – hudební soutěži v rámci
Pionýrského sedmikvítku.
Protože Ledová Praha nabízí tolik možností, že je zde nemůžeme uvést všechny, je
tento výčet neúplný, což je vůči řadě dalších zajímavých výstav nespravedlivé, doporučujeme
odkaz www.ledovapraha.cz, kde je celková nabídka i další podrobnosti a informace.
Vstupenky je stále možno vyzvednout na recepci budovy na Senovážném náměstí
977/24, Praha 1.
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