
 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 

POZNEJ PRAHU S MÍROU – LETNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠKC ČASPV 

Využijte jedinečnou příležitost, kdy Praha nebude plná zahraničních turistů, a vydejte se do stověžaté metropole 

sami, se svými přáteli či s rodinou. Připravili jsme pro vás výhodný balíček s několika variantami programu. I ten se 

však dá libovolně změnit podle vašeho přání, aktuálního rozpoložení nebo počasí. 

Obsah balíčku: možnost zajištění noclehu v prostorách SŠKC ČASPV na Ohradském náměstí v Praze v předem 

určených termínech, parkování u objektu, několik návrhů programu s itinerářem včetně tras MHD (bez průvodce), 

pomoc s rezervací vstupenek (muzea, památky, divadlo, výstavy, plavby lodí, exkurze, prohlídky…), sportovní zázemí 

(tělocvična, fitness), lekce cvičení dle vlastního výběru, základní diagnostika pohybového aparátu a tělesné 

zdatnosti, prohlídka budovy Sportovního, školicího a klubového centra ČASPV (SŠKC), dobrodružný úkol, odměna 

na závěr. Obsah balíčku se může změnit v závislosti na vašem přání a našich možnostech.  

Druhy noclehu a ceny:  

- lůžko s povlečením v klubových prostorách SŠKC se sprchou na pokoji, WC na chodbě (200,-/dospělá osoba/noc,  

  150,- dítě do 15 let/noc, dítě do 2 let na lůžku s rodiči/zdarma) 

- lůžko s využitím vlastního spacáku v klubových prostorách SŠKC se sprchou na pokoji, WC na chodbě (jednotná 

  cena 150,-/osoba/noc, dítě do 2 let na lůžku s rodiči/zdarma) 

- žíněnka v tělocvičně s využitím vlastního spacáku (80,-/ dospělá osoba/noc, 50,-/ dítě do 15 let/noc, dítě do 2  

  let zdarma), sprcha a WC na chodbě 

Strava vlastní. V objektu SŠKC ČASPV je k dispozici kuchyňka s varnou konvicí a ledničkou, nádobím a příbory. 

V okolí se nacházejí obchody (Albert, Lidl) a restaurace. V nedalekém obchodním centru Nové Butovice jsou další 

možnosti občerstvení a dalších nákupů. Jídlo si můžete objednat také prostřednictvím rozvážkové služby. 

Doprava vlastní. Trasa pro příjezd autem a spojení MHD budou uvedeny v závěrečných pokynech. 

Volné kapacity můžeme nabídnout v následujících termínech (pobyt vždy minimálně na 2 noci) 

13. - 26. 7. 2020, 6. – 16. 8. a 24. – 30. 8. 2020 

Objednávejte telefonicky +420 777 031 450 nebo mailem mothejzikova@caspv.cz (Radka Mothejzíková). Uveďte 

požadovaný termín, počet osob a jejich věk, druh ubytování, programovou představu a další individuální požadavky. 

Po potvrzení rezervace a úhradě pobytu obdržíte další pokyny. 

Tipy na tematické okruhy, které si však můžete sami libovolně upravit, nebo vám je „ušijeme na míru“ podle 

vašich požadavků (věk, genderové složení, zájmy a další parametry): 

- Praha dávných časů. Klasický okruh zahrnující Pražský hrad, Katedrálu Sv. Víta, Karlův Most, Malou 

Stranu, Staré Město, Vyšehrad, Petřín… 
 

- Praha pro zvídavé.  Národní muzeum www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzejni-komplex-narodniho-

muzea, Národní technické muzeum www.ntm.cz/, Botanická zahrada PF UK www.bz-uk.cz/cs nebo 

Botanická zahrada Praha www.botanicka.cz/  
 

- Praha pro objevitele. Náměstí Republiky (Obecní Dům) – Senovážné náměstí (Tančící kašna Čeští 
muzikanti), Jindřišskou ulicí (Muzeum smyslů www.muzeumsmyslu.cz/) na Václavské náměstí (Národní 
muzeum) – dolů na Můstek – Muzeum voskových figurín (Celetná)  http://madametussaudsprague.cz/, 
Pivovar U Supa, Muzeum iluzí/Ilusion Art Museum www.iamprague.eu/cs, Betlémské náměstí (Betlémská 
kaple) Náprstkovo muzeum  www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-
a-americkych-kultur, Neviditelná výstava (Karlovo náměstí) www.prague.eu/cs/detail-
akce/2440/neviditelna-vystava  
 

- Praha pro celou rodinu. Petřín, Muzeum pověstí a strašidel https://mysteriapragensia.cz/muzeum-
povesti/, plavba Čertovkou www.paroplavba.cz/plavby-do-certovky, 
www.prazskebenatky.cz/cz/vyhlidkove-plavby-historickym-privozem, Kampa, Karlův most, Staroměstské 
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náměstí s orlojem 
 

- Praha pro pivní pupíky. Klášterní pivovar Břevnov www.prague.eu/cs/objekt/jidlo/246/brevnovsky-

klasterni-pivovar-sv-vojtecha , Klášterní pivovar Strahov www.prague.eu/cs/objekt/jidlo/321/klasterni-

pivovar-strahov, Andělský pivovar na Smíchově https://zizen.andelskypivovar.cz/, Pivovar a restaurace U 

Fleků www.prague.eu/cs/objekt/jidlo/254/pivovar-a-restaurace-u-fleku, restaurace U Pinkasů 

www.prague.eu/cs/objekt/jidlo/349/restaurace-u-pinkasu, pivovar U Supa 

www.prague.eu/cs/objekt/jidlo/2823/pivovar-u-supa?back=1   
 

- Praha nejen pro děti. ZOO Praha https://www.zoopraha.cz/, komentovaná krmení 

www.prague.eu/cs/detail-akce/13057/komentovana-krmeni, Zrcadlové bludiště na Petříně 

www.muzeumprahy.cz/197-zrcadlove-bludiste-na-petrine/, Muzeum iluzí/Ilusion Art Museum 

www.iamprague.eu/cs, multikino www.cinestar.cz/cz/, restaurace McDonalds, Mašinková kavárna 

www.slevomat.cz/akce/1635862-neomezena-konzumace-v-masinkove-

kavarne?filtersHash=868689&position=6  
 

- Praha dobrodružná. Už jste někdy vyzkoušeli únikovou hru? Například v Mindmaze 

https://mindmaze.cz/cz můžete vyluštit kód Enigma, stát se galaktickým průzkumníkem, plavit se 

v ponorce Nautilus nebo navštívit alchymistovu komnatu. Vyzkoušejte všechno  
 

- Praha pro milovníky umění. www.ngprague.cz/vystavy-a-akce NG Veletržní palác, 

www.museumkampa.cz/ Muzeum Kampa, www.galerietancicidum.cz/ Tančící dům – Bořek Šípek 
 

-  Praha neznámá. Podívejte se na web www.prahaneznama.cz/ a vyberte si prohlídku i s průvodcem a 

různou tematikou. Například Pražské mosty, Slavné vily v Bubenči, Bájný Vyšehrad, Praha astronomická a 

mnoho dalších. 
 

- Praha oficiální, inspirativní. Na stránkách www.prague.eu/cs najdete spoustu inspirace z mnoha oblastí. 

Tento oficiální turistický portál je krásně přehledný a vy si můžete sami program libovolně nakombinovat. 
 

- Praha se slevou. Spousta výhodných nabídek na vás čeká také zde www.slevomat.cz/praha/zabava-a-

volny-cas. Zábava i volný čas, jídlo a pití, nákupy, kultura…  
 

- Praha kulturní. Černé divadlo www.slevomat.cz/akce/1671994-vstupenka-na-predstaveni-cerneho-

divadla-image?filteredCategoryId=530&filtersHash=5d1137&position=21, Divadlo Kalich 

www.divadlokalich.cz/hvezdne-leto/program/, La Putyka www.laputyka.cz/cs/program, Letní 

Shakespearovské slavnosti https://guides.ticketmaster.cz/letni-shakespearovske-slavnosti/  
 

- Praha běžecká a dostihová. www.zlaty-tyden.cz/# Zátopkovy běhy, www.velka-

chuchle.cz/sezona/simsonova-cena dostihy ve Velké Chuchli s doprovodným programem pro děti 
 

- Výstaviště Holešovice  www.vystavistepraha.eu/informace-ohledne-provozu-vystaviste/ dětský park u 

bistra Artyčok, Křižíkova fontána, Mořský svět, Maroldovo panoráma, Cosmos Discovery, Planetárium 

 

NABÍDKA JE PLATNÁ DO VYČERPÁNÍ KAPACITY. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.  

Věřím, že vás nabídka oslovila a těším se na váš zájem. 

Radka Mothejzíková 

Oddělení metodiky a marketingu ČASPV 

+420 777 031 450 

mothejzikova@caspv.cz  
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