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Pod názvem Ledová Praha se skrývá dnes již tradiční projekt, na kterém se velkou měrou podílí
Pionýr. A tak jsme ani letos nemohli chybět!

Když se nenašly žádné statečné děti, které by se chtěly vydat do našeho hlavního města, tak
jsme vyrazili my, vedoucí. A ačkoli je akce určena především dětem a dětským kolektivům,
rozhodně jsme se nenudili.
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Do Prahy jsme se vypravili už v pátek dopoledne. Poté, co jsme se ubytovali na základní škole,
jsme vyrazili poznávat krásy města. Naše první kroky vedly do muzea voskových figurín, kde
jsme viděli české i zahraniční velikány: Vladimíra Menšíka, Emila Zátopka, Bedřicha Smetanu,
Antonína Dvořáka, Alberta Einsteina a jiné. Potom jsme dodrželi přísloví: „Kdo si hraje, nezlobí“
a šli jsme si hrát na Interaktivní výstavu do Mánesu. K dispozici jsme měli všechny exponáty,
mezi kterými byly zajímavé hračky a vynálezy. Nejvíce se nám líbila optická harfa či píšťaly
poháněné vzduchem ze šlapacího kola.
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Hlavním bodem pátečního programu byl koncert Děti dětem, na kterém vystupovaly děti a
skupiny z celé republiky. Některé ze souborů byly v průběhu večera za svou činnost oceněny a
převzaly si Pohár předsedy vlády. Na závěr koncertu vystoupila skupina Maxim Turbulenc, se
kterou jsme si na podiu zatančili.

V sobotu jsme vyrazili hned po snídani, neboť v plánu jsme toho měli více než dost Staroměstské náměstí s orlojem, Muzeum útrpného práva, Karlův most, Muzeum pražských
pověstí a strašidel, Petřín spolu se zrcadlovým bludištěm, procházku po Hradčanech a večerní
rozchod, který někteří využili k návštěvě divadla.

Nedělní program byl volnější. Někteří z nás se šli podívali do Židovského města a zavítali mimo
jiné i do Pinkasovy synagogy, na jejíchž zdech je napsáno téměř 80 000 jmen Židů, kteří se stali
oběťmi 2. světové války. Jiní dali přednost pohledu na ranní Prahu z Televizního vysílače
Žižkov. Odpoledne pak bylo ve znamení návštěv muzeí. Jedna skupina se vydala do Národního
muzea, kde probíhá výstava Staré české pověsti. Druhá skupina se šla podívat do Muzea
hlavního města Prahy na expozici věnovanou časopisu Čtyřlístek. Ve čtyři hodiny jsme pak dali
sbohem Praze a vydali se k domovu.

Jako cíl akce jsme si dali závazek, že navštívíme co nejvíc pražských věží a rozhleden.
Můžeme s klidným svědomím říci, že úkol jsme splnili! Zdolali jsme nejen Mosteckou a
Malostranskou věž na Karlově mostě, ale i Staroměstskou věž, Prašnou bránu, Petřínskou
rozhlednu a Žižkovský televizní vysílač.

Můžeme tak celou akci prohlásit za úspěšnou a začít se těšit na další ročník Ledové Prahy,
tentokrát snad i za účasti dětí.
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