
 

 
 

Pořadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská Skupina  Kamarádi 
Kejzlarova 1326 Hradec Králové 12, 500 12 

 

ičo: 64810305 č.účtu: 2300661934/2010 Česká spořitelna a.s. Hradec Králové 
 603 183 381 e-mail: info@pskamaradi.cz 

 

zve všechny kamarády 

na jednodenní výlet do Pardubic 
 Čeká nás IQ PARK IDEON, 

návštěva cukrárny a spousta další legrace na hřištích  
dle počasí  

 
termín: 22. 4. 2023 

  

Kontaktní telefon v době konání výletu:  

776 721 898  (Mgr. Karolína Jiráková, Ph.D.) 

733 737 225 (Ing. arch. Klára Pražáková) 
 

poplatek za akci: 150 Kč celodenní vstup do IQ PARKU IDEON  

 
+ v případě zájmu o vyzkoušení virtuální reality 50 Kč/žeton 
více informací zde: https://www.iqparkideon.cz/atrakce 

 
- dopravné dle místa nástupu na akci (rozpočítání hromadné jízdenky) 

 

poplatek za akci zaplatíte až na místě 

 

odjezd: 22. 4. 2023 
 
 

1) Hradec Králové hl. n., VLAK 

Sraz v 9:10 hod. v nádražní hale před prodejnou Knihy 
Odjezd 09:37 hod. (hromadná jízdenka bude zajištěna) 

 
2) Praha hl. n., VLAK 

Sraz v 8:45 hod. v nádražní hale před prodejnou Billa 
Odjezd 09:15 hod. (hromadná jízdenka bude zajištěna) 

 
3) Pardubice hl. n., VLAK 
Dítě je možno přivést mezi 10:00 a 10:15 na hl. n. v Pardubicích, sraz před knihkupectvím 
uvnitř haly   

 
4) Potřebujete se připojit jinde? Zavolejte a domluvíme se. 

 
 

návrat: 22. 4. 2023 1) do Hradce Králové hl. n. (příjezd vlakem v 17:56 hod.).  

 Vyzvednutí dítěte na hlavním    nádraží v 18:00 hod. před prodejnou Knihy. 
 

2) do Prahy hl. n. (příjezd vlakem v 18:48) 
Vyzvednutí dítěte na hlavním nádraží v 18:55 hod. před prodejnou Billa. 
 
3) vyzvednutí dítěte v Pardubicích na hl. n. před knihkupectvím v 17:15 

 
S sebou si určitě vezmi: kartičku zdravotní pojišťovny, kapesné, pohodlné boty, nepromokavou bundu, velkou      

láhev s pitím, velkou svačinu na celý den, propisku a bloček, příp. potřebné léky a samozřejmě dobrou náladu! 

 

Přihlášení probíhá prostřednictvím emailu 

prorubky1turnus@seznam.cz 

(sken přihlášky s podpisem rodiče, originál vezmete k odjezdu  

na výlet) 

 
Přihlášku naleznete také na www.pskamaradi.cz 

 

Přihlášky se přijímají do 17. 4. 2023 

 

         TĚŠÍME SE NA TEBE! 
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