
VÝLET  DO  PRAHY  30. 4. – 3. 5. 2015 

 

V pátek 1.května je státní svátek - tak využijeme tohle delší volno k poznání našeho hlavního města Prahy. Můžete se těšit na 

Pražský hrad, Chrám svatého Víta, Karlův most, Vyšehrad, Tančící dům, Národní divadlo, Staroměstské náměstí s Pražským 

orlojem, Václavské náměstí, Národní knihovnu, Petřín a Zrcadlové bludiště, Prašnou bránu, Pražskou ZOO a na spoustu dalších 

míst a zajímavostí  

 

Sraz: 16:30 na autobusovém nádraží u Grandu (jedeme Student Agency) 

Návrat: 18:30 tamtéž 

Cena: 1000 Kč (doprava, MHD v Praze, ubytování v centru města, veškeré vstupy) 

S sebou: V2, jídlo na celou dobu (bude jen jeden společný oběd, když budeme celý den mimo ubytovnu, jinak si děti 

vaří sami, k dispozici je lednice, rychlovarná konvice a jednoplotýnkový vařič), kapesné, komu je nad 15 let tak 

nějaký studentský průkaz (kartička, potvrzení o studiu, žákovská knížka, index,…) kvůli slevám na vstupném 

 

Je potřeba dopředu koupit lístky na autobus, proto se přihlaste a doneste závaznou přihlášku se zálohou 200 Kč 

nejpozději ve středu 15. 4. 2015 na schůzku. Pozdější doregistrace nebude možná. 

 

-------------------------------------------------------------------zde oddělte----------------------------------------------------------------- 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlášku odevzdejte spolu se zálohou 200 Kč nejpozději ve středu 15. 4. 2015 na schůzce. 

 

Přihlašuji své dítě na  VÝLET  DO  PRAHY  30. 4. – 3. 5. 2015  pořádaný T.O.M. Kňouři Brno. 

Jméno a příjmení dítěte:____________________________________________ 

Podpis rodičů:____________________ 
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