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Novinky v podávání inzerce 
Pro zjednodušení objednávek inzerce jsme zavedli novinku  
Inzerci je možno objednat elektronicky na základě formuláře 
umístěném na adrese  
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/ujezdsky zpravodaj/prijem-inzerce.html 

Podklady pro inzerci v elektronické podobě nadále zasílejte na 

inzerce@praha21.cz. Nově také zavádíme možnost grafického 

zpracování inzerátu dle požadavků inzerentů. Poplatky za grafické 
práce jsou uvedeny přímo v objednávkovém formuláři.   

L. Černá 

 

 

LISTÁRNA  
 

Vyplatí se práce pro obec? 
 
Tuto otázku si položila série článků v Listárně Zpravodaje. 

Pozornému čtenáři doporučuji alespoň poslední dva. Ač na první 
pohled vypadají polemicky, ilustrují, že práce pro obec se opravdu 
vyplatí! Komu? Přeci nám všem. Újezdský STROM od roku 2005 koná 
pravidelné akce na čištění lesa a vybudoval si dobré vztahy s Lesy 

ČR, které mají prostředky, místo i materiál na tvorbu dětských 
hřišť a skýtají i spoustu dalších možností spolupráce. Kde ale 

takové hřiště udělat? Komu a kde lesní hřiště nejvíc pomůže? 
Obnovit lesní hřiště na Blatově, které bylo zvandalizováno? 

Objevují se aktivní maminky a ochotou přinést vlastní práci pro 
obec indikují, kde je potřeba a zájem. Jsou ochotny se postarat  
i o lepší osud hřiště. Spojí se dalším člověkem, který chce 

pracovat pro obec. Panem zastupitelem Duchkem. STROM s radostí 
nechává prostor, aby se projevil, přiložil ruku k dílu a ukázal své 



schopnosti. A hřiště stojí a slouží na svých dvou místech lesa 
našim dětem! Všichni si zaslouží dík! Maminky, Duchek, Lesy ČR  
i desítky dobrovolníků uklízejících les. Drobná práce mnoha lidí 
pro obec, pokud se spojí, nese ovoce. STROM bez aktivních maminek 
nemohl rozhodnout, kde mají Lesy ČR projekty realizovat. Aktivní 

maminky bez pana Duchka nevěděly na koho se obrátit. Pan Duchek 
by také tolik nedosáhl bez Lesů ČR připravených spolupracovat. 

Proč pan Duchek místo poděkování manžela napadá: „bránil svým 
hlasováním“ projednání hřiště? Zapomněl, že vyhlásil boj 
projednávání bodů, které nejsou včas ohlášeny a poskytnuty k nim 

podklady? Nešlo tedy o hřiště, ale způsob předkládání některých 
bodů. Stejně hlasovali i další zastupitelé. Proč všude vidět 
nepřátele a probouzet mezi aktivními občany nevraživost? Práce 
pro obec se vyplatí a spolupráce trojnásob! 

Michael Hartman, zastupitel 
 
 
 
 

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ 
Pražské plynárenské, a.s. 

 

Termíny přistavení : 
 

- dne    19.01.15   od   10,30    do   13,30   hod.           
- dne    25.02.15   od   14,30    do   17,00   hod. 
- dne      2.04.15   od     8,00    do   11,00   hod. 
- dne    13.05.15   od   10,30    do   13,30   hod. 
- dne    18.06.15   od     8,00    do   11,00   hod. 

 
 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, 
Staroklánovická 260.   
 
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.  
a úřadem MČ Praha 21 nabízí odběratelům zemního plynu 
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, 



související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2  a  4. 
 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: 
 

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.)  
- převzetí reklamace 
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu 
- tiskopisy a informační brožury 

 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy.  
 

Bližší informace na tel. číslech 267175366  a  267175202,  
www.ppas.cz 

 
 

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V PROSINCI 2014  

 
5. 12. / pá. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované 
prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené 
cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský 
primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také 
zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka 
je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne 
nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží 
objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná 
cena 160 Kč. (průvodce PIS - PCT) 

 
 
 



 
 
6. 12. / so.  MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního 
šlechtického sídla spojená s výkladem o historii rodu 
Martiniců. Dnes je palác populární i mezi filmaři,  
v poslední době se zde natáčel seriál Borgia. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 100/70 Kč (%) + 
jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč/osoba. JUDr. 
Stanislav Antonín Marchal 
 
6. 12. / so.  ADVENT V DOLNÍCH POČERNICÍCH. Během 
vycházky Dolními Počernicemi zavítáme na hráz Velkého 
počernického rybníka a dozvíme se, čemu se říká 
„broukárna“. Necháme se okouzlit vánoční atmosférou 
v době adventu a zažijeme „Mikulášské odpoledne“ 
v zámeckém parku. Začátek akce ve 14:00 na železniční 
zastávce „Praha – Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku, 
který odjíždí z „Prahy - Masarykova nádraží“ ve 13:45. 
Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika Koblihová  

 
6. 12. / so.  DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na vycházce 
poznáme další zajímavé znamení a zákoutí Malé Strany. 
Představíme si domovní znamení v Karmelitské ulici, 
povíme si něco o pražském Jezulátku a přes Maltézské 
náměstí se vydáme do Mostecké ulice. Následně zamíříme 
na Karlův most, kde si povyprávíme o domu U Tří pštrosů 
a představíme si nejkrásnější sousoší na mostě. 
Spočítáme, kolik na sobě nosí Turek knoflíků, objevíme 
jak krásná je sv. Luitgarda a neopomeneme zmínit ani 
známého pražského mučedníka sv. Jana Nepomuckého. 
Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na 
Malostranském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela 
Smrčinová 

 
6. 12. / so.  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.  
(průvodce PIS - PCT) 
 



 
7. 12. / ne. ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH 
BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici 
v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první 
světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné 
stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu 
J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara,  
E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky 
oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský 
kostelík Panny Marie. Začátek akce v 10:00 před Bílkovou 
vilou (Mickiewiczova ulice 1). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jarmila Škochová 

 
7. 12. / ne. Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT BĚHEM ADVENTU.  Na 
vycházce se projdeme po Pohořelci i Hradčanech  
a vyhneme se turisticky rušným místům. Zabloudíme do 
okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí 
adventní Prahy s jejími křivolakými uličkami. Začátek 
akce v 15:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová 

 
10. 12. / st. VÁNOČNÍ ZVYKY A SVÁTKY V PRAZE - PŘEDNÁŠKA. 
Nejkrásnější a nejznámější svátky na světě si jistě 
zaslouží bližší pozornost. Přesto, že jsou základy 
vánočních oslav na celém světě neměnné, každý kraj  
a každý lid má své vlastní vánoční zvyky. A nejinak tomu 
bylo i v Praze, na jejíž tradice a obyčeje se 
zaměříme. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5,  
v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Martina Štrachová 
 
 

12. 12. / pá. MILENA JESENSKÁ. Významná novinářka, 
překladatelka a statečná žena Milena Jesenská, jejímuž 
dílu a životu věnujeme vycházku, se narodila v Praze, kde 
také poznala významné osobnosti z řad literátů, jakými 
byli např. Max Brod či Franz Werfel, Ferdinand Peroutka  
a Karel Čapek. Jako jedna z prvních odhadla správně 
Kafkův talent a stala se první překladatelkou Kafkova 
díla do češtiny. Po bouřlivém mládí našla smysl svého 
života v novinářské práci, přispívala do Národních listů, 
Lidových novin i Peroutkovy Přítomnosti. Na vycházce si 



ukážeme místa, kde Jesenská bydlela, studovala, 
pracovala nebo žila se svým druhým manželem a dcerou 
Honzou. Dozvíte se, proč byla pronásledována fašista  
a nenáviděna komunisty. Začátek akce v 15:00 u lávky na 
Slovanský ostrov (Žofín). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka 
Mandová 
 
13. 12. / so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka 
vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho 
základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 
Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
- PCT) 
 
13. 12. / so. OD FUNKCIONALISMU K POSTMODERNĚ V CENTRU 
PRAHY. Při vycházce si připomeneme stavby dvacátého 
století v historickém centru města, které se staly pojmy 
v architektuře i díky svým slavným architektům: dům 
ARA, Lindtův domů, obchodní dům Baťa, Dětský dům, dům 
ČKD, Myslbek a další. Začátek akce ve 14:00 u sochy Josefa 
Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 100/70 (%) Kč. 
Jarmila Škochová 
 
13. 12. / so. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v německém jazyce. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.  
(průvodce PIS - PCT) 
 
14. 12. / ne. CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA STAROMĚSTSKÉM 
NÁMĚSTÍ. Komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí nám představí nejen tuto 
významnou barokní stavbu, ale také stavební vývoj 
nejbližšího okolí. Během prohlídky se dozvíme pohnutou 
historii tohoto kostela, jehož autorem není nikdo menší 
než Kilián Ignác Diezenhofer. Barokní kostel i přilehlý 
klášter byly zrušeny za vlády Josefa II. Roku 1871 byla 
stavba pronajata Ruské pravoslavné církvi, od r. 1920 
slouží Církvi československé husitské. Začátek akce ve 



14:00 před vchodem do kostela. Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová 

14. 12. / ne.  OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA 
(nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 
km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním 
vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, 
jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“.  
Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

 
15. 12. / po. HANA BENEŠOVÁ - PŘEDNÁŠKA. Před 40 lety, 
v prosinci roku 1974, zemřela paní Hana Benešová. Na její 
život, šťastné chvíle i nelehký úděl první dámy v exilu 
zavzpomínáme při přednášce věnované ženě, která byla 
svědkem mnoha osudových změn. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jaroslava Nováková  
 
17. 12. / st. CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho  
z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl 
vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava 
Gallase, a od r. 1747  se stal hlavní rezidencí celého rodu 
Clam-Gallasů. Palác je dnes majetkem Magistrátu hl. m. 
Prahy. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale 
vystoupáme i do vyšších pater a prohlédneme si 
reprezentační sály. Začátek akce v 16:00 před vchodem do 
paláce (ulice Husova 20/158, Praha 1, Staré Město). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Milada 
Racková 
 
20. 12. / so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka 
vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho 
základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 
Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
- PCT) 

 
 



 
20. 12. / so. VILA LANNA. Komentovaná prohlídka 
novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou 
samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele  
a sběratele umění Vojtěcha Lanny. Vilu v Bubenči si tento 
vlivný muž nechal postavit roku 1872 jako své letní 
odpočinkové sídlo. Na její výzdobě se podílela řada 
známých umělců, např. fresky v interiéru zpracoval 
Victor Barvitius. Dnes slouží vila jako reprezentační 
zařízení Akademie věd ČR. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily 
Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 100/70 Kč (%) + 
vstupné do vily 50 Kč/za osobu. Milada Racková 
 
20. 12. / so. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.  
(průvodce PIS - PCT) 

 
21. 12. / ne. VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně hřbitova, 
kasemat (podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti) 
a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch 
z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější 
legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + 
vstupné do kasemat 60/30 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková 
 
26. 12. / pá. PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Během tradiční 
vánoční procházky areálem Pražského hradu si budeme 
povídat o nejvýznamnějších stavbách, které se v prostoru 
sídla českých králů a české státnosti nacházejí. Dozvíme 
se nejpodstatnější momenty více než tisícileté historie 
tohoto hradu, které jsou také momenty historie českého 
národa.  Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka  na 
Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%).  Alexandra 
Škrlandová 

 
 
 
 



26. 12. / pá. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.  
(průvodce PIS - PCT) 
 
27. 12. / so. ZE ZADNÍ TŘEBAŇE NA KARLŠTEJN. Vánoční 
vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze 
Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevřou se nám malebné 
pohledy na krajinu, kudy projížděly královské průvody  
i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi 
vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak 
navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme 
nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa 
cca 4 km. Začátek akce cca v 11:00 na zastávce „Zadní 
Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy - Hl. nádraží“ 
v 10:19). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do Muzea betlémů 
45/30 Kč. Pavla Lešovská 
 
27. 12. / so. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč.  
(průvodce PIS - PCT) 
 
28. 12. / ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka 
vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho 
základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 
Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS 
- PCT) 
 
29. 12. / po. NORDIC WALKING – POCHOD PRAŽSKÝMI TUNELY. 
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity  
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí  
a předvede základ správného provozování „Nordic 
Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se  
s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu, 



která nás povede tunelem vrchu Vítkov. Známý pražský 
kopec byl během staletí využíván různě, například pro 
pěstování vinné révy nebo jako místo nedělních 
vycházek. V současné době je doslova prošpikován tunely. 
Na Vítkově a v jeho okolí bylo často rušno a to již od 
roku 1872, kdy byla na jižním úpatí kopce postavená 
jednokolejná železniční trať s tunelem. Napříč vrchem 
bychom dnes našli další tunel pro pěší a cyklisty, který  
z Thámovy ulice propojuje Karlín s žižkovským 
Tachovským náměstím. Cestou poznáme nejen tyto 
technické památky, ale spatříme také zimní krajinu na 
hřebeni vrchu Vítkova s výhledy na dominanty Žižkova. 
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:30 před vchodem do  kostela sv. Cyrila 
a Metoděje na Karlínském náměstí (nejbližší spoj 
zastávka tram. č. 3, 8 „Karlínské náměstí“).  
Cena 100/ 70 Kč. Marie Hátleová 
 
31. 12. / st. STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. 
Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných 
bytostech, které se podle pověstí zabydlely  
v hradčanských a malostranských ulicích. Začátek akce 
v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. 
č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Pavla Bartásková, Bc. Monika Koblihová 

 
31. 12. / st. STAROMĚSTSKÁ STRAŠIDLA. Pojďte se s námi 
v potemnělé Praze bát a vydejte se za strašidly! Bezhlavý 
rytíř, vltavští vodníci, přízraky Židovského Města  
a mnoho dalších se před vámi vynoří ve vyprávění  
o staroměstských strašidlech. Začátek akce v 16:00 před 
Stavovským divadlem na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). 
Ing. Bohumil Kocourek 
 
1. 1. / čt. TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN. Opět po 
roce se vydáme pokořit petřínský vrch. Pěší procházka na 
Petřín spojená s povídáním o zajímavostech této pražské 
dominanty. Začátek akce ve 14:00 u dolní stanice lanové 
dráhy na Újezdě (zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Újezd“). Cena 



100/70 Kč (%), (v ceně vycházky není zahrnut vstup na 
rozhlednu). Ing. Bohumil Kocourek 

 

 

 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
  V PROSINCI 2014 
 
7. 12. / ne. ZA KARLEM ŠKRÉTOU, BAROKEM A POVĚSTMI DO 
KOSTELA SV. MIKULÁŠE. Vstoupíme do malostranského 
kostela sv. Mikuláše a dozvíme se co je to baroko. Na děti 
čeká pátrání po záhadách tajuplného oltáře, vyprávění  
o zázracích, ukrytých pokladech, odhalování iluzí  
i prohlídka obrazů, které Karel Škréta pro tento kostel 
vytvořil. Na závěr děti dostanou kviz a sladkou odměnu. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 před kostelem sv. Mikuláše na Malostranském 
náměstí, Praha 1, Malá Strana. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 
do objektu 70/50 Kč (děti do 10 let zdarma). (průvodci PIS 
- PCT) 

 
14. 12. / ne. ZA POKLADEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti 
se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na 
vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. 
Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do 
hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se 
sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let  
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do turistického informačního centra Staroměstské 
radnice. Cena 100/70 Kč (%). (Průvodci PIS - PCT) 

 
28. 12. / ne. PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ S NÁVŠTĚVOU MUZEA 
HRAČEK. S dětmi projdeme Matyášovou branou do bývalého 
sídla českých králů a královen. Povíme si něco o 
královském paláci a Svatovítské katedrále, kde vyzvání 
zvon Zikmund a procházku zakončíme sladkou odměnou  
a návštěvou Muzea hraček v budově Starého purkrabství. 



POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 a ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do muzea 40 Kč, děti 
20 Kč. (průvodci PIS - PCT) 
 

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA 
Pražská informační služba – Prague City Tourism, 

Arbesovo nám. 70/4/Praha 5/ 150 00  
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu 

 

 

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 

v předprodeji v turistických informačních centrech PIS  
ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, ve vestibulu Hlavního nádraží, na Letišti Praha  

(terminál 2, tranzitní prostor) a v recepci PIS (Arbesovo nám. 4, pouze Po - Čt). 
 

On-line předprodej vycházek na http://eshop.praguewelcome.cz 

 

 

!!  PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ  !! 
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 

Platí na akce označené symbolem (%) při zakoupení vstupenek v předprodeji  

(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku nižší hodnoty. 

 

Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den v TIC v 18:00 předchozího dne  

a v případě víkendových akcí v pátek v 18:00,  

v e-shopu končí den před konáním akce. 

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce. 

 

Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz 

 

Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc. 
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