
   Profesný zájazd do Prahy 
 

Program: 
 
Utorok: 29.4.2008 
19.00 - zraz na letisku v Košiciach. 
20.45 - odlet z Košíc. Pristátie na letisku Ruzyně o 22.00 hod. Presun autobusom 119 

  na konečnú zastávku Dejvická, potom metrom trasa A s prestupom na stanici  
  Můstek do stanice trasy B, Florenc. Ubytovanie v A Plus hostel, Na Florenci 33,  
  tel.: 222 314 272. 1 - čísla sú vyznačené na mape 

23.00 - Uvítací dring v bare hotela. 
 
Streda: 30.4.2008 
08.00 - raňajky v hosteli 
08.20 - odchod na návštevu školy 
09.00 - program v Základnej škole, Londýnská 34, Praha 2 2 
12.00 - obed v ich ŠJ (dopláca sa 53 Kč) Info o škole: www.londynska.cz  
14.00 - Žižkovská vyhliadková veža - televízny vysielač. Info: www.tower.cz Vstupné pre 

  skupinu nad 21 osôb 50 Kč. Káva v kaviarni vo výške 100 m. 
19.00 - muzikál Galileo v Divadle Kalich, Jungmannova 9, Praha 1, tel: 296 245 311 3 
22.00 - Stretnutie s predstaviteľmi ZŠ z Třeboně, podpis partnerskej zmluvy 
22.15 - pivo U Pinkasů 4 
 
Štvrtok: 1.5.2008 
08.30 - veľký okruh Pražským hradom 5 - Starý Kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří, Chrám 

  sv. Víta, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, kráľovská 
  záhrada, Letohrádok kráľovnej Anny, Belvedér. Vstupné skupina 150 Kč. 

13.00 - Hradčanské námestie, Loretánske námestie, Úvoz, Strahovské nádvorie, kláštor, 
  Múzeum miniatúr (vstup 50 Kč). 

16,00 - Karlov most 6, Staromestské nám., Orloj 7, Múzeum voskových fig. (120 Kč), 
   Prašná brána, Obecní dům... 8 
19.30 - Non verbálne predstavenie Cabinet v Divadle Image, Praha 1, Pařížská 4 9 
21.30 - pivo U Fleků 10, ďalší nočný život 
 
Piatok: 2.5.2008 
09.00 - Individuálny program. Odporúčania: 
          - Náprstkovo múzeum 11 ázijských, afrických a amerických kultúr, Betlémské n. 
            www.aconet.cz/npm/ vstup v piatok zdarma 

- Mořský svět, Výstavište, Praha 7, Holešovice vstup 240 Kč, zľava 190 Kč. 
- Botanická záhrada, Praha 7, Trója, www.botanicka.cz vstup 120 Kč, skup. 60 Kč 

16.00 - stretnutie pred odchodom na stanici Můstek 12 
17.00 - zraz na letisku v Ruzyni. 
19.00 - odlet z Prahy. Pristátie na letisku v Košiciach o 20.15 hod. 
 
Poznámka:  
* v cene zájazdu je zahrnutá letecká doprava, ubytovanie, raňajky, cestovné poistenie, 
   muzikál Galileo a divadelné predstavenie Cabinet  
* poistná zmluva číslo 4295005148 v UNIQA poisťovni zahŕňa poistenie liečebných 
   nákladov a úrazové poistenie – v núdzi možno volať nonstop: +421 2 544 121 029  
* stravovanie na vlastné náklady, streda – rýchle občerstvenia po celý deň 
* vhodná obuv na celodenné chodenie po dlažbových kockách - hrubšie podrážky, 
* hotovosť na vstupy do múzeí cca 400 – 500 Kč (aj viac, podľa programu v piatok) 
* oblečenie do divadla úplne bežné, v čom chodíme denne  
* pozrite si stránku www.cokdyvpraze.cz, kde si nájdete všetko o múzeách, výstavách... 
* MHD – 20 min/18 Kč, 75 min/26 Kč, 24hodinový/100 Kč 
 
Príjemný pobyt, nezabudnuteľné zážitky a šťastný návrat do každodennej reality Vám 
želá realizačný team 

Ajka, Marika, Palo 
 

http://www.londynska.cz
http://www.tower.cz
http://www.aconet.cz/npm/
http://www.botanicka.cz
http://www.cokdyvpraze.cz


 
Bonus navyše: 
 
Predstavenia: 
19.00 v stredu muzikál Galileo v Divadle Kalich 3 
hudba, libreto, texty: Janek Ledecký 
Hraje: Petr Muk /Janek Ledecký, Ivana Chýlková, Sabina Laurinová, Josef Laufer, Tomáš 
Trapl, Mojmír Maděrič, Ivan Vodochodský, Michal Pleskot, Ladislav Spilka, Petr Kutheil aj. 
Janek Ledecký bezezbytku navázal na úspěch Hamleta svým druhým muzikálem. Galileo 
je opřený o silný dramatický příběh, ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak 
rádi chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti 
společnosti. Muzikál navíc ohromuje netradiční scénografií i výpravnými kostýmy. 
20.00 vo štvrtok „Cabinet„ 9 - Nonverbální představení z prostředí unikátního Musea 
kuriosit a zázraků. Budete svědky demonstrace neuvěřitelných a geniálních vynálezů, 
které bezmála změnily svět. 
Zacatek predstaveni: 20.00 hod. Konec predstaveni: 21.30 hod. Predstaveni je bez 
prestavky. Mista v sale nejsou cislovana. Divadelni sal se otevira 30 minut  pred predsta-
venim. Před zacatkem a po skonceni predstaveni je mozne navstivit divadelni bar. 
 
* Botanická záhrada - Praha 7 - Troja, Nádvorní 134  
www.botanicka.cz  Dopravní spojení: metro trasa C - Nádraží Holešovice, bus 112 do sta-
nice Zoologická zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení. Společ-
né vstupné = Fata Morgana + venkovní expozice: 120 Kč dospělí, 60 Kč - ISIC a 
TEACHER karta. Venkovní expozice: Japonská záhrada a iné, vstupné 50 Kč 
 
* Pivovar a Restaurace "U Fleků" Křemencova 11, Praha 1 10 ufleku@ufleku.cz 
otevřeno: Po-Ne 09.00 - 23.00. Exkurze pivovarského muzea "U Fleků"                                  
V renovovaných výstavních prostorách lze shlédnout ukázky pivovarských strojů, nářadí 
a nádob a zároveň se seznámit s dávnou historií výroby piva v Praze. Pondělí až pátek  
10 – 16:00, (pouze objednávku).  
 
* Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1 - Malá 
www.pmjak.cz Otevírací doba: Út - Ne 10:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00. Vstupné: dospělí 
40 Kč, děti, důchodci a ZTP 20 Kč 
  
* obchodné centrá IKEA na konečných trasách metra C – žlté značenie: 
   1. Zličín, kde sú aj ďalšie nákupné strediská, najmä športové.  
   2. Černý most 
 

http://www.botanicka.cz
mailto:ufleku@ufleku.cz
http://www.pmjak.cz

