
ZÁJEZD DO PRAHY  
Odjezd do Prahy:  Číhaň náves 11 hod. 

                               

Předpokládaný příjezd do Prahy: 13:30 hod. 

Odjezd z Prahy domů: 23 hod. 

Cena: 250,-Kč 

V ceně je pouze doprava autobusem. 

 

Program: 
od 13-18 hod. Technické muzeum 

přesun do centra  

od 19 - 21:30 hod. rozchod 

22 hod. hasičská světelná vodní fontána Praha, břeh Vltavy Rašínovo a Hořejší nábřeží 

23 hod. odjezd 
 

Technické muzeum 

Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908. Za dobu delší než sto let 

byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních 

a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. 

Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty 

si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých 

výstavách. Zájemci o důkladnější poznání dějin techniky 

a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu 

a archiv dějin techniky a průmyslu. Především školám 

nižších a středních stupňů, ale také předem ohlášeným skupinám návštěvníků, připravuje 

názorné a interaktivní vzdělávací programy oddělení muzejní pedagogiky nazvané ENTER.  

Hasičská fontána - !!VYBRÁNO DRUŽSTVO SDH ČÍHAŇ!! 

Družstvo SDH Číhaň bylo vybráno mezi 200 hasičských sborů ze všech krajů České 

republiky, kteří zamíří do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému státu 

a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší 

hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedme do 

vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy 

se před diváky odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v 

jednom okamžiku. 

Oslavte spolu s nimi a dalšími přáteli významné výročí české státnosti, prožijte slavnostní den 

plný akce, zábavy a odneste si zprávu o tom, že Česká republika je díky svým hasičům v těch 

nejlepších rukou. 
 

 

Přihlásit se můžete na OÚ Číhaň nebo na tel. 736 114 856.  

Přihlášky jsou závazné se zálohou v plné výši zájezdu! 

!!!Přihlášky prosíme do 20. května!!! 

Po naplnění kapacity autobusu (49 míst) nebudou přihlášky přijímány. 

2. 6. 2018 


