
 

 

 

Předpověď počasí: 1. až 3. 2. bude Praha 100% Ledová 
 

S předpovědí počasí to bývá všelijak, ale tahle určitě vyjde. O pololetních 
prázdninách (1. – 3. 2. 2019) se k Praze přiblíží ledová fronta ovlivněná nabídkou 
zvýhodněných a volných vstupů do muzeí, historických památek a dalších zajímavých 
míst. Výsledkem bude zvýšená koncentrace dětí z celé republiky. Pionýr a Nadace 
Dětem 3. tisíciletí totiž už podevatenácté pořádají otevřenou akci Ledová Praha.  

Co všechno „Ledovka“ nabízí? 
V nabídce je zcela jasno, bez jediného mráčku. Pro děti je připraveno přes čtyřicet volných 
či zvýhodněných vstupů. Jsou mezi nimi zcela tradiční místa jako expozice Národního 
muzea, Muzeum Policie ČR, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, Vyšehrad, Výstava betlémů v Jindřišské věži. Nachystáno je i několik novinek… 

„Úplně poprvé letos účastníci Ledovky mohou navštívit například výstavu Star Dance 
v Galerii Rohlík, Galerii ocelových figurín nebo Muzeum voskových figurín Grévin, je toho 
ale mnohem víc…“ upřesňuje koordinátorka celé akce Irena Černá. 

Místy se, vzhledem k oblibě některých nabízených lokalit, očekává frontální výše. 
Nejpozději v horizontu tří dní se však vrátí do normálu. 

I letos jsou připraveny doprovodné programy. Všichni se mohou zapojit do „Velké ledové 
soutěže“ o deskové hry od firmy Mindok a řadu dalších cen. Pro příznivce geocachingu je 
přichystána hra, jež je provede po místech spojených se zlatem a výrobou peněz.  

Kdo se může zúčastnit? 
Ledová Praha je určena dětským oddílům, rodinám s dětmi, školám i dětem z dětských 
domovů.  

Výstraha s platností od pátku 1. 2. do neděle 3. 2.: Kdo se chce zúčastnit Ledové Prahy, 
musí mít u sebe Ledovou kartu, kterou získají účastníci zdarma. Nabídka je určena dětem 
(dospělí jen jako doprovod). Při nedodržení podmínek hrozí srážky s pravidly akce. 

Ledové karty si mohou zájemci zdarma vyzvedávat od pondělí 28. 1. do pátku 1. 2. 2019 
mezi 9.00 a 17.00 na Ústředí Pionýra, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 – telefon 222 
247 529. 
Další informace na: www.ledovapraha.cz (mj. kompletní nabídka volných a zlevněných 

vstupů). 
 

 

Koncert Děti dětem 

Souběžně s Ledovou Prahou proběhne i tradiční koncert Děti dětem (www.detidetem.cz), 

kde vystupují talentované děti – účastníci hudebních a tanečních kol Pionýrského 

Sedmikvítku. Jako každý rok budou na koncertě předány Putovní poháry předsedy vlády za 

dlouholetou práci s dětmi v oblasti kultury.  

Záštitu nad koncertem převzal Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR.  

Záštitu nad koncertem Děti dětem a Ledovou Prahou převzali:  
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy  
a Mgr. Václava Klaus, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Informaci podává: Jakub Kořínek, jakub@pionyr.cz, 777 745 886, www.pionyr.cz 

Pionýr je spolek  dětí, mládeže a dospělých   

a uznaná nestátní, nezisková organizace  

pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase.  

Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1, tel.: 234 621 299, 777 248 720, fax: 224 215 101, e-mail: pionyr@pionyr.cz 

Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda 

Tisková zpráva: 23. 1. 2019 
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