
To  nejlepší v Praze pro rodiny s dětmi v únoru 2022 zobrazit v prohlížeči 
 
 
 
 

 

V Praze pro děti - ÚNOR 2022 
 
 
 
 

 

 
 

Kam s dětmi v Praze v únoru? 
 
 
 

Denně od 9 do 18 hodin, Chvalský zámek 
 

Myši patří do nebe 

Myši patří do nebe, ale také na Chvalský 

zámek. Právě tady můžete najít novou 
výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i 

půvabných loutek z tohoto animovaného 
filmu. Nejmenší děti si výstavu užijí i 

díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým 
zákulisím i příběhem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář akcí na FB 

https://www.prazskezkratky.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/mysi-patri-do-nebe-a-take-na-chvalsky-zamek/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
https://www.facebook.com/Prazskezkratky/events?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01


 

Sobota 5. února 2022, Štefánikova hvězdárna 

 
Show s kapalným dusíkem 

Oblíbená zábavná dusíková show plná zajímavých 

experimentů při nízkých teplotách a s překvapivými 
výsledky. Vhodné pro dospělé a děti od 6 

let. Vstupenka na show platí rovněž na prohlídku hvězdárny a pozorování. 
Celková délka programu na hvězdárně je v závislosti na vaší chuti a zájmu 75 – 

150 minut. 

 

 
Sobota 5. února 2022, Kubáň 

 
Opekání špekáčků na Kubáni 

Farmářské trhy na Kubáni budou zahájeny už 
první únorovou sobotu (10.00-13.00). A bude 

oheň, bude dřevo! Opékací dráty vám zapůjčí 
a špekáčky, chléb, hořčici a kečup zajistí. 
Nakoupit můžete zeleninu, vajíčka od slepic ze 
dvora, natočit mléko od kraviček z pastvy v 

biokvalitě, selské máslo a sýry i poctivé uzeniny. 
 

 

Sobota 12. února 2022, Výstaviště 

 
Kutilové XL na Výstavišti 

Máte nápad a základní materiál na 

jeho výrobu, ale nemáte ty správné 

nástroje ani místo, abyste ho mohli 

zhmotnit? Přijďte v sobotu na 
Výstaviště. K dispozici budete mít 
např. přímočarou nebo pokosovou 
pilu, brusky, svářečku, vrtačky, ruční 
nástroje. 

 

 

Sobota 19. února 2022, Horní Počernice 

 
Létající workshopy pro děti i dospělé 
 
 
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, zažijete 
pohyb JINAK. Slibují zábavu při cvičení, špetku 
adrenalinu i relaxu. A rozhodně vás přesvědčí o 
tom, že létat může každý. 

http://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
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Od 19. února - 10. dubna, Výstaviště 

 
Matějská pouť 

Tradiční i nové zahraniční atrakce na 
vás čekají na Matějské pouti. Pobavíte 
se na centrifuze, ve strašidelném 
zámku, domě smíchu, u střelnic, na 
kolotočích, houpačkách, skákacích 
hradech, houpacích lodích i na 

lochnesce. 

 

 

Neděle 20. února 2022, Suchý poldr 

Čihadla 

 

Pomoz zachránit sněhuláka! 

KD Kyje připravil pro děti zimní 
dobrodružnou stezku plnou 
pohádkových postav, která je dlouhá 

1,5 km. Je sjízdná i s kočárkem. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sobota 26. února 2022, EduCorn 

 

 
 
 
 

Únor 2022, Letiště Václava Havla 

 
Prohlídka Letiště Václava Havla 

Během února připravilo Letiště 
Praha exkurze pro rodiny s dětmi 
nejen o víkendu, i ve všední 
dny. Každou exkurzi doprovází 
zkušený průvodce, který vám odpoví 
na různé otázky o letadlech, leteckém 
provozu, ale i o odbavení cestujících. 

 

Chemický ScienceCorn 

Na sobotním ScienceCornu si děti mohou zahrát na 
chemickou laboratoř, každý si vyzkouší proces 
izolace DNA! DNA je dvouřetězcová nukleová 
kyselina, která je takovou naší knihovnou všech 

možných informací. Viděli jste ale někdy tuto 
makromolekulu naživo? Pokud ne, stačí přijít na 
workshop. 

https://www.matejskapout.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
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Neděle 26. února, Národní muzeum 

 
Komentovaná prohlídka 

expozice 

Nechte se provést zcela novou 

expozicí a poznejte, jak vypadal život 
na našem území před mnoha milióny 
let. Národní muzeum připravilo 
komentované prohlídky pro rodiny s 

dětmi od 6 let. 
 

 

Sobota, 26. února 2022, Horní Počernice 

 
Masopustní průvod masek 

Těšit se můžete na tradiční i 
netradiční masky, zastavení na trase 
s programem i letošní novinku, 
kterou bude změna ve volbě 
nejlepších masek. Tentokrát 
masopustní komise vybere ty 

nejzajímavější rodinné masky. 
 
 
 

Sobota 5.2, 12.2.,19.2., Hravá Praha 

 
Rychlovka na Karlově mostě a 
bojovka na Kampě 

Zábavné akce pro rodiče a školní děti 

připravuje pravidelně Hravá 

Praha. Jejich Zimní bojovka má 2 části 
- soutěžní a poznávací část, která se 
odehrává na Karlově mostě. Druhá 
část už je samotná bojovka na 
Kampě. 
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Jak ušetřit v Praze na 

vstupném, výhodné akce pro 

rodiny s dětmi 
 

Chcete v Praze ušetřit? Tipy na slevy, 

výhodné akce i slevové kupóny 

najdete ve Facebookové skupině Jak 

ušetřit v Praze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nepřehlédněte na webu Pražských zkratek 
 
 
 

 

Svatomikulášská zvonice s 
dětmi 

Už jste si prohlédli Malou Stranu a její 

náměstí z výšky? Ještě ne? To je 
škoda. 

 
 
 
 

 
E-book: Ubytování 

 
Hotely pro 2 + 2 

Hledáte ubytování v Praze pro rodinu s dětmi? 
Chcete strávit méně času hledáním? Prošla 
jsem aktuální nabídku ubytování v hotelech v 

Praze a okolí a připravila výběr těch 
nejzajímavějších nabídek. 

https://www.facebook.com/groups/222820322692814?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
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Co číst dětem o Praze? 
 
To je metro, čéče! 

Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů představuje 
pražské metro jako úžasnou stavbu i skvělý 
dopravní prostředek. A protože spojuje populární 
výklad s veselým příběhem, čeká na čtenáře a 
čtenářky pořádná jízda. Ať mě chytí revizor, jestli 
kecám. 

 
 
 
 

 
Novinky v e-shopu Pražských 
zkratek 

 
 

 

 

Omalovánky Knihy  Samolepky Mapy 

Hry 

 

 
 

Tvoříme s dětmi 
 

Omalovánka - plakát 

Prahy 

 
Užijte si čas strávený společně se 
svými dětmi při vybarvování tohoto 
plakátu o velikosti 98 x 68 cm. Ukažte 
jim pamětihodnosti stověžaté Prahy a 
její skrytá zákoutí. Orloj, Karlův most, 
Golem, Krtek, Chobotnice z druhého 

patra a mnoho dalších budov a 

postaviček čeká na váš kreativní 
přístup. 

https://eshop.prazskezkratky.cz/to-je-metro--cece/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=prazske_zkratky_v_praze_pro_deti_unor_2022&utm_term=2022-02-01
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Když v Praze prší 
Ověřené tipy pro malé i 
velké děti, když počasí 
nepřeje venkovním 

aktivitám. 

Zdarma v Praze 

Kam v Praze s dětmi bez 
nutnosti platit vstupné? 

Pražský zážitkový deník 

Pražský zážitkový deník 

nabízí 30 tipů na 
zajímavá místa, kam 

vyrazit společně s dětmi. 

Pražská NEJ 

Pojďte se procházet 
Prahou a hledat pražské 

rekordy s námi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pravidelně přidávám zajímavé akce pro rodiny s dětmi ↓↓↓ 

 

FB kalendář událostí v Praze 

 
Přeji pohodový únor bez izolací a karantén, za plného zdraví doma i na 

výletech. 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
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