
praha.eu

*prague.eu/prohlidky

1.  Rezidence primátora hl. m. Prahy 
 Mariánské náměstí 1, Praha 1  
 Nutná rezervace* 
 

2.  Nová radnice 
 Mariánské náměstí 2, Praha 1 
 Bohatý doprovodný program

3.  Škodův palác 
 Jungmannova 35/29, Praha 1 
 Škodovy salonky

4.  Clam-Gallasův palác - nové 
 Husova 158, Praha 1 
 Nutná rezervace* 

Jedinečná přehlídka 
architektury
Den otevřených dveří
28. října 2022 | 9.00–18.00 hodin

1.
2.

3.

4.
STARÉ MĚSTO



DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků: 
lego robotika, jednoduché programování robota z lego stavebnice Boost.

DDM hl. m. Prahy – Karlínské Spektrum: 
připravilo kaštánkohraní (výroba postaviček, zvířátek z kaštanů) a domalo-
vánky T. G. Masaryka.

DDM Praha 2: 
autodráha, deskové hry pro skupiny, rodinu i jednotlivce.

DDM Praha 5: 
malování na obličej a tetování.

DDM Praha 6: 
inovativní technologie jako 3D letecký simulátor, 3D tiskárny a laserová 
gravírka. Tetování technologií airbrush.

DDM Modřany: 
nalepování a vymalovávání puzzle státního znaku Československa.

Planetum: 
představí Družici Planetum-1, českou družici vyslanou na oběžnou dráhu 
Země letos 25. května. Na její palubě cestuje první český loutkonaut Hur-
vínek.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy: 
návštěvníci nahlédnou do „srdce“ záchranné služby - operačního středis-
ka, místa, kam se dovolají po vytočení čísla 155. Pražští záchranáři zájem-
cům také umožní si vyzkoušet, jaké je to resuscitovat, vysvětlí a předve-
dou správný postup.

Oddělení prevence KŘP hl. m. Prahy: 
připravilo pro všechny věkové kategorie zajímavé kvízy a doplňovačky; 
nebude chybět kolo štěstí.

Městská policie hl. m. Prahy: 
„dětský řidičský průkaz“ získaný za test z dopravní výchovy.

Botanická zahrada hl. m. Prahy: 
ponořte se pomocí mikroskopické techniky do fascinujícího mikrosvěta.

Lesy hl. m. Prahy: 
prohlédněte si přírodní ukázky stromů rostoucích v metropoli a případně  
i zvířecí obyvatele.

Muzeum města Prahy: 
informace o připravovaných projektech a programu muzea.

OU Vyšehrad: 
cukrářské a pekařské výrobky studentů.

Smíchovská SPŠ a gymnázium: 
ukázky virtuální reality, robotiky a internetu, součástí expozice bude 
mimo jiné hardwarový akcelerátor Nektone.

SOŠ Jarov: 
výroba květinových šperků.

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy:
desková hra, návštěvníci se dozví více o fungování i historii Evropské 
unie a jejích přínosech pro hlavní město.

ROPID: 
zajímavosti o Pražské integrované dopravě, propagační materiály.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.: 
Fanshop za speciální sváteční ceny. 

Pražské služby, a.s.: 
edukace nakládání s odpadem.

TCP, a.s.: 
představení pražských náplavek.

praha.eu

Program Dne otevřených dveří  
v budově Nové radnice
Prezentace a stánky Magistrátu hl. m. Prahy, pražských domů dětí a mládeže,  
příspěvkových organizací hl. m. Prahy, městských společností a dalších účastníků.

Pražská zastavení: 
promítání videí po celý den.

DDM hl. m. Prahy: 
hudební vystoupení (muzikály a klasika) 13.00-17.00 hodin (každou 
celou hodinu).

DDM Modřany: 
vystoupení mažoretek v 15.30 a v 16.30 hodin.

Zasedací místnost Rady hl. m. Prahy: 
volná prohlídka.

Bistro Mezi řádky, 
které najdete v přízemí u zadního vchodu do Nové radnice, bude ote-
vřené po celý den. 

Městská knihovna v Praze 
nabídne zájemcům možnost prohlédnout si s průvodcem prostory 
Ústřední knihovny na Mariánském náměstí, kam se čtenář běžně ne-
dostane. Sraz zájemců před hlavním vchodem. 

Časy komentovaných prohlídek: 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. 

Přízemí Nové radnice

Možnost zakoupení občerstvení

1. patro - Velký jednací sál:  

1. patro - Nová rada: 

Mimo budovu Nové radnice


