To nejlepší v Praze pro rodiny s dětmi v listopadu 2021.

zobrazit v prohlížeči

V Praze pro děti - LISTOPAD
2021

Zdravím,
nenechte se zaskočit rozmary počasí a pojďte si společně užít barvami hrající
podzim v Praze. Připravila jsem pro vás celou řadu tipů, jak si společně s dětmi
užít listopad v Praze.

Kam s dětmi v Praze v

Kalendář akcí na FB

listopadu?

7. listopadu 2021, Golf Club Praha

Motolské Jamky (běžecké
závody)
Součástí Motolských Jamek jsou
každoročně i dětské a žákovské
terénní běhy. Závodí se na tratích 100
m, 300 m, 600 m, 1200 m a 2500 m. Registrace je možná předem i až na
místě.

11. listopadu 2021, Vyšehrad

Svatomartinský lampionový průvod
Skautské středisko Maják a jeho oddíly
tradičně pořádají Svatomartinský lampiónový

průvod na Vyšehradě. Začíná v 17,00 hod., ale
již od 15,00 je možné si prohlédnout nejstarší
rotundu sv. Martina.

Neděle 14. listopadu 2021, Chvalská tvrz

Počernická světýlka
V neděli 14. listopadu chvalské

podskalí opět ožije světýlky! Užít si je
tentokrát můžete formou

individuálních procházek pohádkovou
stezkou. Stačí přijít kdykoli v čase
mezi 17,00 až 18,30 hod. k ohništi na
Chvalské tvrzi, kde obdržíte další
instrukce. Délka trasy je cca 30
minut.

21. listopadu 2021, Kampa

Za vodníkem Kabourkem na Kampu
Navštívit vodníka Kabourka, poslechnout si, zda
klapají mlýnská kola, a podívat se, zda v
Sovových mlýnech žijí sovy můžete v rámci
procházky pro rodiče s dětmi (od 6 let), kterou
pořádá Pražská vlastivěda.

od 27. listopadu, Staroměstské náměstí

Vánoční trhy
První adventní neděle v tomto roce je 28.
listopadu 2021. Vánoční strom se poprvé
rozsvítí v sobotu 27. listopadu v 16,30 hodin
na titulní skladbu z Krkonošských pohádek,
kterou složil Vadim Petrov.

Zdarma v Praze pro děti - listopad 2021

Zavzpomínat na euforii, která po pádu komunistického režimu panovala ve

společnosti a přiblížit školákům listopadové události můžete prostřednictvím
kina či procházky.
Na den výročí sametové revoluce se zastavte ve venkovním Kinu Příběhů
bezpráví, které najdete na Jungmannově náměstí.

17. listopadu se Národní třída promění v otevřenou galerii plnou uměleckých
instalací. Chybět nebudou ani zajímavé přednášky a diskuze s odborníky,
zábavné workshopy pro děti a v 17:11 zazní ikonická Modlitba pro Martu.

Skryté příběhy - Sametová revoluce
Trasa přesně kopíruje studentský pochod, který 17. listopadu roku
1989 vedl z Albertova na Slavín na Vyšehradě a poté dolů na
nábřeží a na Národní třídu. Doplňuje ji pak cesta na Staroměstské
náměstí.

Geofun - 17. listopadu 1989
Zažij pátek 17. listopadu 1989 na vlastní kůži! Staň se přímo jedním
z demonstrantů a zúčastni se akce, která vedla k pádu
komunistického režimu!

Šifrovačky pro rodiny s dětmi
dostupné zdarma v Praze

Baví Vás procházet městem podle

plánku a nechat děti řešit zapeklité
úkoly? Na webu najdete pravidelně
aktualizovaný seznam procházek s
úkoly.

Pravidelně přidávám zajímavé akce pro rodiny s dětmi ↓↓↓

FB kalendář událostí v Praze

Vstupenky jsou již v prodeji!

Vánoční představení pro děti
Pojďte se inspirovat, které divadlo v
Praze navštívit s dětmi v prosinci.
Prodej vstupenek již začal a některá
představení budou brzy vyprodána.

Botanická zahrada - rezervace
nutná!

Džungle, která nespí
Víte, jak vypadá prales, když se setmí?
Zažijte tropický skleník Fata Morgana
jinak. Zaposlouchejte se do zvuků
džungle, která nikdy nespí.
Listopadové termíny jsou již obsazeny,
rezervovat právě teď můžete
prosincové termíny.

Kam pro oběd či večeři?

Autentické mexické bistro
Malé bistro Chille y Limón najdete
jen pár kroků od Anděla. Odnést si
můžete to nejlepší z mexické

kuchyně – kukuřičné tortilla chipsy s
guacamole a omáčkou dle výběru,
burrito nebo quesadilla či nachos.
Výběr máte nejen z hovězího,
kuřecího, vepřového masa, ale v

nabídce je i vegetariánská varianta.
Obsluha je rychlá, rozvoz je možné si

objednat přes Dámejídlo.cz, Wolt nebo
Vyzvednisi.cz

Nepřehlédněte na webu Pražských zkratek

Čtete dětem o Praze?

Vyberte pro své děti jen to nejlepší!
Pojďte se podívat na můj výběr
nejkrásnějších dětských knih o Praze.

Jen pro čtenáře a čtenářky zpravodaje

Soutěž o rodinnou vstupenku
Třetí vydání zpravodaje o Praze pro děti bylo odesláno na více než 1000 emailových adres. Děkuji za důvěru.
Rozhodla uspořádat jen pro čtenáře zpravodaje soutěž o rodinnou
vstupenku na Neviditelnou výstavu v hodnotě 800 Kč.

Stačí jen do 10. listopadu do 22.00 hod. napsat "soutěžím" a vyplnit svou emailovou adresu.

Ano, chci soutěžit!

Víte kolik dní zbývá do Štědrého dne?

dní

hodin

minut

vteřin

Přemýšlíte nad vánočními dárky? Obdarujte děti pod stromečkem krásnou
knihou, omalovánkou, puzzle či mapou o Praze. Pomocí společného čtení, hry
nebo malování se vám podaří zapojit do plánování výletu děti v každém věku.
To nejkrásnější o Praze nejen pro děti najdete v e-shopu Pražských
zkratek.
Dárkové tipy pro prarodiče:
Panoramatická mapa Prahy
Podrobný obrazový průvodce - Praha
Co v průvodcích nebývá

Pro děti, rodiče i prarodiče

Více her o Praze

Poznávejte Prahu společně s dětmi i z tepla domova.

Společný dárek pro celou rodinu

4D City Puzzle Praha
Pojďte společně s dětmi přehledně

Pro děti od 8 let

Desková hra - Náplavka

zrekapitulovat nejznámější stavby a

místa, které jste už společně v Praze
navštívili.
Postavte si mapu Prahy včetně
mnoha známých staveb a

Konečně pražská hra!
Původní deskovka z prostředí
náplavek pro 2–4 osoby, vyrobená v
Česku.

Přeneste si Náplavku domů a

pomocí časového plánu objevujte,

dopřejte si zábavu a poučení za

jak tato metropole rostla a měnila
svůj vzhled od roku 1736.

každého počasí. Pro všechny od 8 let.

Akční cena 600 Kč

Akční cena 689 Kč

Omalovánky

Knihy

Pro děti od 7 let

Mapy

Kvízy o Praze

Samolepkové album

Více info

Více info

Více info

Novinka v e-shopu Pražských zkratek

Dárkový poukaz
Darujte nákup na e-shopu Pražských
zkratek!
Udělejte radost dárkem, kterým se
vždy trefíte.

250 Kč, 500 Kč, 1000 Kč

Hry

Samolepky

Dárkové poukazy

Nepřehlédněte na blogu
Když v Praze prší

Zdarma v Praze

velké děti, když počasí
nepřeje venkovním

nutnosti platit vstupné?

Ověřené tipy pro malé i

Kam v Praze s dětmi bez

aktivitám.

Lampionové průvody

Nakoukněte do seznamu

Kam s puberťáky v
Praze?

Praze.

zážitky v Praze, které
ocení i dospívající

lampionových průvodů,
které se letos konají v

Pojďte se inspirovat

potomci.

Přeji krásný listopad a pevné zdraví.

Pražské zkratky
Růžena Jeleneková
Sedmikrásková 833/1
Praha 10 - Kolovraty

Tuto zprávu vám posílám na adresu ,
protože jste projevili zájem o zpravodaj či
hledačku Najdi a spočítej! na webu

Pražských zkratek. Toto je obchodní
sdělení.
Odhlásit se

Pořádáte zajímavou akci v Praze pro rodiny s dětmi? Máte jakékoli dotazy či
nápady na spolupráci? Neváhejte mě kontaktovat.

