


Naše mapa vám pomůže nejen s navigací, 
ale zavede vás i na místa, kde se děti můžou 
pobavit, vyřádit a dokonce se něco zajímavého 
dozvědět nebo naučit. Ale nejdříve pár praktic-
kých tipů pro rodiče.
• Pohyb Prahou s dětmi je nejjednodušší městskou hromadnou 
dopravou. Dopravní síť je hustá a spoje na sebe dobře navazují. 
Děti do 10 let jezdí zdarma, pokud rodiče prokáží jejich věk, děti 
od 10 do 15 let platí snížené jízdné. Více na w dpp.cz.

• Autobusy a tramvaje na hlavních linkách jsou z velké části 
bezbariérové, většinou je možné počkat na nízkopodlažní spoj. 
Některé stanice metra nemají zatím bezbariérové vstupy.

• Ve vestibulu stanic metra jsou veřejné toalety, přebalovací 
pulty na nich najdete jen výjimečně. Ty jsou naopak běžné 
v obchodních centrech a baby-friendly podnicích.

• V objektech mají děti obvykle slevu ze vstupného, ty nejmenší 
neplatí vůbec. Běžné je i rodinné vstupné. Děti a studenti do 
26 let mají vstup do všech stálých expozic Národní galerie Praha 
zdarma.

 Muzea & galerie 
1 DOX – Centrum současného umění q Poupětova 1, Praha 7
w dox.cz
Kouzlo DOXu ocení zejména rodiny se zájmem o současné 
umění a architekturu. Prostory galerie jsou bezbariérové, takže 
se dovnitř dostanete i s kočárkem. Můžete posedět v kavárně 
nebo na terase, obří dřevěná vzducholoď Gulliver na střeše 
zaujme děti i dospělé. V galerii probíhají i workshopy pro rodiče 
a děti od 5 let. D2/E2

2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1 
w ngprague.cz
Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláš-
tera včetně dílničky, kde si děti vyzkouší různé techniky písma 
a tisku. Půvabné klášterní zahrady jsou vyzdobené sochami 
současných umělců; najdete zde i kouzelný domek a vozík od 
Františka Skály určený pro děti. Vstup do zahrad a přízemí kláš-
tera je zdarma. C3

3 Království železnic q Stroupežnického 23, Praha 5
w kralovstvi-zeleznic.cz
Rozsáhlý ráj elektrických vláčků projíždějících realistickými mini-
aturami českých měst vhodný pro milovníky mašinek bez rozdílu 
věku. B5

4 Muzeum Karla Zemana q Saská 3, Praha 1
w muzeumkarlazemana.cz
Muzeum věnované legendě české animované tvorby Karlu Zema-
novi. Děti se „proletí“ na létacím stroji, prohlídnou si ukázky fi lmů 
na obrazovkách se sluchátky nebo nahlédnou do tajů některých 
speciální fi lmových triků. Vhodné od 6 let. B4

5 Muzeum LEGA q Národní 31, Praha 1 w muzeumlega.cz
Muzeum kostek oblíbené dánské stavebnice, mimochodem nej-
větší na světě, zahrnuje 20 tematických expozic s 2500 modely, 
hernu a obchod. Mezi stěžejní atrakce patří model Národního 
muzea nebo pětimetrový Karlův most. Vhodné od 3 let. C4

6 Muzeum MHD q Patočkova 4, Praha 6 w dpp.cz/muzeum-mhd
Děti mohou sledovat vývoj dopravních prostředků od historické 
tramvaje tažené koňmi až po současné typy. K vidění jsou i staré 
vagony metra sovětské výroby. Do většiny vozů lze nastoupit. 
Ideální je přijet do muzea přímo historickou linkou č. 41. A3

7 Muzeum Smyslů q Jindřišská 20, Praha 1 w muzeumsmyslu.cz
Nápaditá a vtipná expozice, při níž skutečně otestujete všech 
5 lidských smyslů, zabaví větší děti i dospělé. Dozvíte se, jak 
vzniká fata morgana, jak fungují různé optické klamy a pocho-
píte, proč mohou fakíři ležet na hřebících. Vhodné pro děti od 
6 let, které už mají lepší prostorovou orientaci. C4

8 Národní muzeum – historická budova q Václavské nám. 68, 
Praha 1 w nm.cz
Nové stálé expozice jsou v přípravě – koncem r. 2019 a v r. 2020 
dojde k otevření expozičních celků Příroda, Zázraky evoluce, 
Dějiny, Lidé a Klenotnice a mincovní kabinet. C5/D5

9 Národní muzeum – nová budova q Vinohradská 1, Praha 1
w nm.cz
Expozice Archa Noemova – Projděte se nitrem bájné archy a pro-
hlédněte si vycpané savce, plazy i ptáky, které praotec Noe podle 
biblického příběhu zachránil před povodní. Koncem roku 2019 se 
zde otevře interaktivní expozice Dětské muzeum. D4/D5

10 Národní technické muzeum q Kostelní 42, Praha 7 w ntm.cz
Muzeum, které nadchne malé i velké. Nejpopulárnější je zde 
impozantní dopravní hala s automobily, motocykly, letadly 
a loděmi. V dětském koutku si malí konstruktéři mohou stavět 
modely strojů z tradiční české stavebnice Merkur. Doporučujeme 
pro děti zhruba od 5 let. C3

11 Národní zemědělské muzeum q Kostelní 44, Praha 7 w nzm.cz
Větší i menší děti zaujme expozice na téma voda a rybářství či 
oddělení věnované nákupům a vaření. Batolata ocení možnost 
jezdit na plastovém traktoru a vyfotit se na skutečném historic-
kém modelu, větší děti si mohou zahrát počítačovou hru nebo na 
simulátoru traktoru ve skutečné kabině. Nezapomeňte se podí-
vat i na střešní zahradu s krásnými výhledy. C3

 Parky a zahrady
12 Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7
w botanicka.cz
Ideální je projít zahradu od horního vchodu směrem dolů k zoo 
a užít si výhled na Trojský ostrov i řeku Vltavu. Při procházce růz-
nými biotopy simulujícími přírodní oblasti na jiných kontinentech 
narazíte na dřevěná hřiště, kovovou rozhlednu, umělecké instalace 
nebo včelí úly. Děti i dospělé pobaví různé sezónní výstavy. Na jaře 
bývají ve skleníku Fata Morgana k vidění nádherní motýli. C1

13 Grébovka – Havlíčkovy sady q Praha 2 w prague.eu
V krásném parku s výhledem na čtvrť Nusle najdete grottu 
s kašnou i fajn hřiště pro menší i větší děti. V kavárně přistavěné 
k historickému Pavilonu Grébovka si dejte kávu nebo skleničku 
výborného vína. D5/D6

14 Královská obora – Stromovka q Praha 7 w prague.eu
V rozlehlém parku lze běhat, jezdit na bruslích, na kole či kolo-
běžce, zacvičit si na venkovním nářadí nebo uspořádat piknik. 
Děti ocení veliké hřiště u vstupu z Letné (jsou zde toalety a pře-
balovací pulty) i hřiště u baby-friendly kavárny Vozovna. Ze všeho 
nejlepší je ale plavba na voru (ručkujete po laně) na malý ostrov 
uprostřed jednoho z jezírek. C2/B2

15 Letenské sady q Praha 7 w prague.eu
V sadech najdete hned několik pěkných dětských hřišť pro 
malé i velké. Můžete si zde také zahrát pétanque nebo se pro-
jet na kolečkových bruslích. Skejťáci mají v oblibě místo pod 
Metronomem, odkud je také nejlepší výhled na město. C3/B3

16 Parukářka q Praha 3 w parukarka.cz
Při procházce Žižkovem nevynechte ani Parukářku. Rodiče si 
užijí výhled na město, děti veliké hřiště. Za pěkného počasí je 
možné využít některý z veřejných grilů a udělat si pohodový 
rodinný piknik. E4

17 Petřín q Praha 1 w prague.eu
Oblíbené místo rodin s dětmi i zamilovaných párů. Na vrchol 
kopce se dá vyjet lanovkou, na kterou platí běžná jízdenka MHD. 
Petřínská rozhledna láká výhledy na Prahu a okolí (k dispozici je 
výtah), jako zábavná atrakce nikdy nezklame zrcadlové bludiště. 
Park je protkán pěšinkami s lavičkami a výhledy; najdete zde 
i několik dětských hřišť. B4/A4/B5/A5

18 Rajská zahrada q U Rajské zahrady 1, Praha 3
w park-rajska-zahrada.cz
Dobře ukrytá zahrada ve svahu je příjemným místem na rušném 
Žižkově. V jezírku plavou ryby a vodní želvy. Rodiče mohou pose-
dět v místní kavárně, zatímco si děti hrají na hřišti nebo v dět-
ském koutku. D4

19 Riegrovy sady q Praha 2 w prague.eu
Pěkné velké hřiště zaujme děti různého věku. Poblíž hřiště se 
nachází restaurace a kiosek s občerstvením, dále v parku i malá 
kavárna. D4/D5

20 Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1 w senat.cz
V barokní zahradě se děti podívají na okrasné kapry v jezírku, 
nahlédnou do grotty (umělé jeskyně) a projdou se mezi pávy, 
z nichž někteří jsou vzácní albíni. B4

21 Vyšehrad q V Pevnosti 5b, Praha 2 w praha-vysehrad.cz
Z dávného sídla českých knížat dnes zbyly sice jen hradby, ale 
místo skýtá nádherný výhled na Vltavu i Prahu. Kromě chrámu 
sv. Petra a Pavla, rotundy sv. Martina či hřbitova slavných čes-
kých osobností zde najdete také několik kaváren a dětské prolé-
začky. C6

22 Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, 
Praha 7 w zoopraha.cz
Má pověst nejhezčí zoo v Evropě, nejspíš i díky své poloze. 
Kromě zvířat sem děti láká také rozsáhlý hrací areál Bororo, 
okružní vláček, lanovka a Dětská zoo, kde mohou pobíhat mezi 
domácími zvířaty a krmit je zakoupenými granulemi nebo se 
povozit na ponících. Na kopci, kam je možné vyjet i lanovkou, 
stojí dřevěná rozhledna. V areálu se nachází hned několik kvalit-
ních restaurací. B1

32 Střelecký ostrov q Praha 1 w prague.eu
Neoplocené hřiště s různými dřevěnými a provazovými balanč-
ními prvky si užijí především děti od 5 let. Z mostu se dá na ost-
rov sejít po schodech nebo sjet výtahem. B4

33 Žluté lázně q Podolské nábřeží 3, Praha 4 w zlutelazne.cz
Sportovně-relaxační centrum je v letních měsících ideálním 
místem pro půldenní i celodenní pobyt s dětmi. Lze se opalovat 
na travnaté pláži, zahrát si beach volejbal nebo pétanque, projet 
se po Vltavě na šlapadlech, kajaku či motorovém člunu. V areálu 
je několik propojených dětských bazénů a brouzdališť a k tomu 
dětský koutek. B7

 Dětská hřiště a areály
34 Dětské hřiště U Vodárny q Slezská 68, Praha 3 w prague.eu
Na velkém hřišti se zabaví všechny děti. Je tu dřevěný prolézačkový 
hrad, pískoviště, několik prolézaček a houpaček pro menší děti, kurt 
na míčové hry i veliká nafukovací vestavěná trampolína. E5

35 Dětský ostrov q Janáčkovo nábřeží, Praha 5 w prague.eu
Areál je vhodný pro děti všech věkových kategorií, kromě velkého 
množství prolézaček zde najdete i hřiště na míčové hry, plácek 
na pétanque a malý skatepark. B5/B4

36 Gutovka q Gutova 39, Praha 10 w gutovka.cz
Sportovní areál je vhodný pro malé i větší děti, které se tu spo-
lehlivě zabaví. K dispozici jsou klouzačky, pískoviště, tobogány, 
lanové stezky, lezecká stěna a potůček s nádržkami na různé 
vodní hrátky.

37 Hřiště u Kinského zahrady q Praha 5 w prague.eu
Hřiště je velmi pěkné, oplocené a otevřené celoročně. Bude se 
líbit spíše menším dětem. Jsou zde i toalety s přebalovacím 
pultem. V nedaleké budově Národopisného muzea naleznete pří-
jemnou kavárnu s hračkami pro děti. B5

38 Kasárna Karlín q Prvního pluku 2, Praha 8 w kasarnakarlin.cz
Vnitroblok bývalých kasáren ukrývá dva bary, letní i celoroční 
kino, pískoviště, hřiště, vyhlídkovou kovovou věž a venkovní boul-
deringovou stěnu. Zabaví se zde děti i rodiče. D4

39 Ladronka q Praha 6 w prague.eu
V parku naleznete hned dvě hřiště. Jedno se nachází nedaleko 
zastávky autobusu, druhé vedle místní kavárny na druhé straně 
areálu. Obě jsou oplocená a jsou v provozu celoročně.

Baby-friendly restaurace,
kavárny a cukrárny
Restaurace
40 Cafe Bistro Pointa q Na Valech 2, Praha 6  CafePointa
Kavárna nabízí dobré jídlo, dorty i kávu. Nechybí ani vegetari-
ánské, veganské a bezlepkové pokrmy či chutné dětské menu. 
Dětský koutek je umístěný v odděleném proskleném výklenku, 
takže děti nepobíhají mezi stoly a mohou zároveň pozorovat dění 
na ulici. B3

41 Food Lab q Haštalská 4, Praha 1 w food-lab.cz
Svěží podnik s pestrou nabídkou jídla, moderním designem 
a nadstandardně vybaveným dětským koutkem s dohledem. Děti 
mohou zdolat lezeckou stěnu, podívat se do dětského kina nebo 
si nerušeně hrát. C4

42 Kočičí kavárna q Vodní 7, Praha 5  kocicicikavarna
Příjemná kavárna plná různých designových prolézaček pro kočky. 
Koček je zde celkem devět, všechny jsou čisté, očkované, kastro-
vané, dobře živené a většinu času prospí. Když k vám přijdou, lze 
se s nimi pomazlit. Vhodné spíše pro klidné děti od 6 let. B5

43 Králík v rádiu q Křižíkova 65a, Praha 8 w kralikvradiu.cz
Podnik je určen vyloženě pro rodiče s dětmi. Zabaví se zde bato-
lata i větší děti do 8 let. Dětská herna je prostorná a místní chůvy 
děti pohlídají a zabaví. E3

44 Pizza Nuova q Revoluční 1, Praha 1 w pizzanuova.cz
Rodinná italská restaurace s chutným jídlem. Pro děti je připra-
ven dětský koutek, který je o víkendech i s hlídáním. C4

45 Výtopna q Václavské nám. 56, Praha 1 w vytopna.cz
Hlavní atrakcí restaurace, která nabízí tradiční české pokrmy, 
jsou elektrické vláčky, které vozí hostům pití na stůl. Pokud 
chcete do restaurace zajít, musíte mít předem rezervaci. Vhodné 
až pro děti od 6 let. C4

46 Záletná q Kostelní 44, Praha 7 w bit.ly/2T4ydTt
Restaurace u Národního zemědělského muzea je oblíbeným 
místem malých dětí. V létě na zahrádce se totiž pod stoly pohy-
buje hejno slepic z místní minizoo a vyzobává drobty z pod stolu. 
V přilehlé malé zoo si děti prohlédnou kromě slepic také kachny, 
kozy, holuby a králíky. C3

Cukrárny
47 Erhartova cukrárna q Milady Horákové 56, Praha 7
w erhartovacukrarna.cz
Cukrárna nabízí výborné dorty a zákusky z kvalitních surovin. 
K dispozici je dětský koutek. C3

 Výhledy

23 Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 
w nm.cz
Monumentální jezdecká socha vojevůdce Jana Žižky jistě 
udělá dojem na leckterého malého chlapce. Výhled z plošiny 
na vrcholu památníku je nezapomenutelný. Děti si však dobře 
hlídejte, a to i na terase kavárny v horním patře. Kavárna je jinak 
příjemná a má dětský koutek. E4

24 Novomlýnská vodárenská věž q Nové mlýny 3a, Praha 1
w muzeumprahy.cz
Kromě netradičního výhledu je zde interaktivní výstava o historii 
a současnosti hasičských sborů, která zaujme zejména dobro-
družnější povahy. C3

25 Petřínská rozhledna q Petřínské sady 1, Praha 1
w muzeumprahy.cz
V podstatě menší kopie Eiffelovy věže. Za pěkného počasí uvi-
díte Prahu a okolí jako na dlani. Vhodné od 5 let; k dispozici je 
výtah. A4

26 Staroměstská mostecká věž q Karlův most, Praha 1
w muzeumprahy.cz
Z věže je krásný výhled na Karlův most a na řeku. Pro návštěv-
níky je připravený animovaný fi lm vyprávějící legendu o stavbě 
mostu. Vhodné od 6 let. B4/C4

27 Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské nám. 1, 
Praha 1 w staromestskaradnicepraha.cz
Zastavte se v celou hodinu před budovou radnice a prohlédněte 
si legendární pražský orloj s pohyblivými fi gurami. Můžete vstou-
pit i do nádherných vnitřních prostor radnice, prohlédnout si její 
podzemí a vystoupat až nahoru do věže (k dispozici je i výtah). 
Z výšky necelých 70 m se vám naskytne nádherný výhled na 
Staré Město i Pražský hrad. C4

28 Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w hrad.cz
Zahrady obklopují Pražský hrad ze všech stran a poskytují pří-
jemné místo k odpočinku po prohlídce Hradu. Historicky nejcen-
nější je Královská zahrada se Zpívající fontánou. B4/B3

29 Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3
w towerpark.cz
Tato 216 m vysoká věž připomínající kosmickou raketu je nejvyšší 
stavbou ve městě a podle několika žebříčků jednou z 10 nejoškli-
vějších staveb světa. Výhled z věže je ovšem úžasný. Nahoru vás 
vyveze výtah. Po její fasádě nezbedně leze 10 laminátových soch 
miminek od výtvarníka Davida Černého. E4

 Řeka, ostrovy a okolí
Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi oběma břehy Vltavy jsou přívozy. 
V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná 
jízdenka MHD. Více na w pid.cz/privozy.

Půjčovny lodiček a šlapadel
Populární šlapadla či lodičky jsou osvěžujícím a skvělým zážit-
kem obzvlášť v letních měsících. Půjčovny jsou na Slovanském 
ostrově či Smetanově nábřeží.

Vyhlídkové a okružní plavby
Plavby historickými parníky i moderními loděmi nabízí např. 
Pražská paroplavební společnost w paroplavba.cz, Prague 
Boats w evd.cz či Pražské Benátky w prazskebenatky.cz. Lodí 
se dostanete třeba do zoo.

Ostatní 
30 Krmení labutí, kachen, racků a nutrií
Na vltavské náplavce, ideálně na Malé Straně, můžete krmit vod-
ní ptactvo, občas se do fronty přidají i nutrie. Ke krmení, prosím, 
používejte pouze obilí, kukuřici, vařenou rýži, nasekanou zeleninu 
nebo granule pro ryby (nikoliv pečivo). B4

31 Slovanský ostrov q Praha 1 w prague.eu
Kromě oploceného hřiště děti potěší elektrický vláček, který je 
v provozu v letních měsících. V létě bývá otevřená také zahrádka 
kavárny Žofín, kde najdete trampolínu a dětský koutek. B5/B4

48 Chocolate Monkey q Havelská 8, Praha 1
w chocolatemonkey.cz
Vyrobte si svou vlastní čokoládu. Za hodinu a půl vás zaměst-
nanci cukrárny v rámci workshopu zasvětí do tajů vybírání 
a míchání jednotlivých ingrediencí. Své výtvory můžete zkon-
zumovat rovnou na místě nebo si je odnést jako suvenýr. C4

49 Myšák q Vodičkova 31, Praha 1 w mysak.ambi.cz
V cukrárně na vás dýchne atmosféra první republiky. Současní 
majitelé se ostatně k tradici zakladatele podniku, cukráře Fran-
tiška Myšáka, stále hlásí. Interiér je nádherný, zákusky výborné. 
C4

 Hračkářství
50 Agátin svět q Sokolovská 67, Praha 8 w agatinsvet.cz
Síť prodejen Agátin svět nabízí alternativnější hračky pro děti 
různých věkových kategorií, knihy, CD, deskové hry, výtvarné 
potřeby, stavebnice i různé edukativní pomůcky. E3

51 Dřevěný svět hraček q Francouzská 140, Praha 10
w drevenysvethracek.cz
Nepřeberná nabídka tradičních českých dřevěných hraček pro 
kluky i holky, školáky i předškoláky. E5

52 Hamleys q Na Příkopě 14, Praha 1 w hamleys.cz
Pražská pobočka londýnského hračkářského impéria. Kromě 
obrovského množství hraček k prodeji zde najdete veliký kolo-
toč, tobogán a spoustu malých herních míst, kde si mohou děti 
hračky a stavebnice vyzkoušet. V suterénu mj. najdete motýlí 
dům Papilonia. C4

53 Hugo chodí bos q Řeznická 12, Praha 1 w hugochodibos.cz
V obchodě najdete tradiční české hračky od klasických vintage 
modelů po různé rafi nované edukativní Montessori pomůcky 
a deskové hry. K tomu je k dispozici pestrý výběr knížek, omalo-
vánek, výtvarných pomůcek. Najdete zde i dětské oblečení od 
českých návrhářů. C5

54 Space 4 Kids q Milady Horákové 105, Praha 6 w space4kids.cz
V této prodejně narazíte na vyloženě cool designové hračky 
z celého světa od kovových retro odrážedel přes plyšáky, fi gurky 
zvířat až po kočárky a dřevěné domečky pro panenky. Dále zde 
najdete knížky, vystřihovánky a výtvarné potřeby. B3

 Ostatní zábavní činnosti
55 Aquapalace Praha q Pražská 138, Čestlice w aquapalace.cz
V akvaparku strávíte s dětmi klidně celý den. V zimních měsících 
využijte atrakce v kryté části (tobogány, divokou řeku), v létě je 
v provozu i venkovní divoká řeka. Starší děti a dospělí si mohou užít 
různé adrenalinové atrakce, vířivky a sauny. Vhodné spíše od 5 let.

56 Historická linka č. 41
w dpp.cz/historicka-tramvajova-linka-c-41
Projeďte se s dětmi historickou tramvají z Výstaviště Holešovice 
až do Vozovny Střešovice. Užijte si okružní jízdu centrem Prahy 
a pak si prohlédněte Muzeum MHD. D2

57 Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1
w dpp.cz/lanova-draha-na-petrin
Výlet pozemní lanovkou na Petřín bude pro děti jistě zážitek, 
zejména pokud ho spojíte s návštěvou velkého hřiště, které se 
nachází u dolní stanice, a s prohlídkou rozhledny, bludiště a hvěz-
dárny nahoře. B4

58 Planetárium Praha q Královská obora 233, Praha 7
w planetum.cz
Děti se mohou projet na simulátoru v Moon Roveru či Mars 
Roveru, zhlédnout záběry z Mezinárodní vesmírné stanice nebo 
se vyfotit ve skafandru kosmonautů NASA. Vhodné od 5 let. C2

59 Pražský motoráček q Hlavní nádraží – Wilsonova 8, Praha 2 
w kzc.cz/vlak/prazsky-motoracek
Historický vláček jezdí vždy o víkendech a státních svátcích. Trasa 
vede přes impozantní hlubočepský viadukt, mezi skalami i přírod-
ním parkem Košíře ze stanice Praha–Hlavní nádraží do stanice 
Praha–Zličín a zpět. Námět na pěkný výlet za málo peněz. D4

p Mnoho dalších inspirativních i užitečných informací naleznete 
na našem tematickém webu w prague.eu/deti.

Text: © Prague City Tourism
Foto: © Prague City Tourism a fotoarchiv institucí

Grafický návrh: Touch Branding
Mapa: © freytag & berndt, Tisk: ALL365 s.r.o.

Praha 4/2019, druhé vydání, neprodejné
Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4

Praha 5 / 150 00 / CZ
praguecitytourism.cz, prague.eu
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Pražská vlastivěda pravidelně nabízí řadu zajímavých 
a poznávacích akcí pro děti. Aktuální program najdete 
na w prazskevychazky.cz.

prague.eu/deti
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