Propůjčení přenosné VIP karty Klubu přátel muzea hl.m.Prahy
Vážení přátelé, členové Klubu přátel rozhleden.
Získali jsme členstvím v Klubu přátel muzea hl.m.Prahy (KPM) 1 přenosný VIP průkaz,
který nás opravňuje k volným vstupům (tedy zdarma) do těchto objektů:
1)

Muzeum hl.m.Prahy - Na poříčí 52, Praha 8 – Florenc,
otvírací doba - denně mimo PO 9:00–18:00; GPS: 50°05'24.3"N, 14°26'18.5"E
www.muzeumprahy.cz
> zde se dozvíte více o programech a výstavách ve všech objektech

2)

Podskalská celnice - Muzeum na Výtoni - Rašínovo nábřeží 30, Praha 2,
otvírací doba - denně mimo PO 10:00–18:00; GPS: 50°04'04.3"N, 14°24'55.4"E
http://www.muzeumprahy.cz/podskalska-celnice-na-vytoni/

3)

Zámecký areál Ctěnice - Bohdanečská 1, Praha 9 – Vinoř,
otvírací doba - denně mimo PO 10:00–18:00; GPS: 50°08'56.5"N, 14°33'49.5"E
http://muzeumprahy.cz/1355-zamecky-areal-ctenice/

4)

Petřínská rozhledna - Petřínské sady, Praha 1,
GPS: 50°05'00.7"N, 14°23'42.3"E

5)

Zrcadlové bludiště na Petříně - Petřínské sady, Praha 1
GPS: 50°05'00.9"N, 14°23'46.7"E

6)

Prašná brána - nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
GPS: 50°05'14.3"N, 14°25'40.1"E

7)

Staroměstská mostecká věţ - Karlův most, Praha 1 – Staré Město
GPS: 50°05'10.2"N, 14°24'48.7"E

8)

Malostranská mostecká věţ - Karlův most, Praha 1 – Malá Strana
GPS: 50°05'14.1"N, 14°24'24.6"E

9)

Svatomikulášská městská zvonice - Malostranské nám. 29, Praha 1
GPS: 50°05'15.9"N, 14°24'13.0"E

Vše o těchto věžích najdete na > http://www.muzeumprahy.cz/723-prazske-veze/
otvírací doba je denně takto:
listopad–únor: 10–18 hod.;
březen: 10–20 hod.;
duben–září: 10–22 hod.;
říjen: 10–20 hod.
Kromě těchto objektů je účast na akcích z programu KPM též zdarma
a 20% členská sleva z cen muzejních publikací.

Objednávky rezervace k zapůjčení VIP průkazu výhradně E-mailem na
fabjar@post.cz
(popř. kdo nemá e-mail, tak SMS-zprávou na tel.číslech > 603 503 688 n. 606 592 997).

Výpůjční řád VIP průkazů Klubu přátel muzea hl.m.Prahy v Klubu KPR
1. Průkaz opravňuje k bezplatným vstupům do výše uvedených objektů, na akce
z programu KPM a dále na uplatnění 20% slevy z cen muzejních publikací.
2. Po objednávce rezervace VIP průkazu, a to nejlépe minimálně 14 dní předem, vám
bude tato rezervace potvrzena a v případě již obsazeného termínu budete vyzváni
k výběru jiného. Objednávky budou řešeny v takovém pořadí, v jakém přijdou na výše
uvedený E-mail.
3. Předání průkazu bude určeno domluvou při potvrzení rezervace. Logicky se nabízí
osobní předání některým z členů výkonného výboru. Velmi ale záleží na době, kdy a
kde, tedy jedná-li se o všední den či SO+NE+Sv. Prosíme o návrh místa a času
předání i vrácení průkazu.
4. Za případnou ztrátu průkazu budete povinni uhradit plný roční poplatek za tuto kartu,
tedy 2000 Kč. Průkaz je totiž vydáván na kalendářní rok, nikoliv na jeho poměrné
části.
5. Délka výpůjční doby bude určena individuálně podle zájmu našich členů o tuto službu
tak, aby byly všechny objednávky co nejlépe uspokojeny a průkazka efektivně využita.
ÚSPORA NA VSTUPNÉM JE TEDY ZNAČNÁ:
Ceník vstupného do jednotlivých objektů:
1) Muzeum hl.m.Prahy - hlavní budova - 120 Kč
2) Podskalská celnice - Muzeum na Výtoni - 30 Kč
3) Zámecký areál Ctěnice 100 Kč
4) Petřínská rozhledna 120 Kč
5) Zrcadlové bludiště na Petříně 90 Kč
6) Prašná brána 90 Kč
7) Staroměstská mostecká věţ 90 Kč
8) Malostranská mostecká věţ 90 Kč
9) Svatomikulášská městská zvonice 90 Kč
celkem tedy
820 Kč
POUZE VĚŢE (5x) a BLUDIŠTĚ
570 Kč
nehledě na ceny pořádaných výstav, kam je někdy vstupné zvlášť.

