
Tento program byl podpořen v rámci dotace MŠMT pro rok 
2020.

Po stopách Pražského Jezulátka

interaktivní program pro děti s 
doprovodem rodičů

Je Pražské Jezulátko z Prahy? A jak je asi staré? Odkud se v kostele ozývá hudba? Je 
všechno v kostele staré a historické? Jsou kolem hlavní lodi kostela ještě jiné místnos-
ti? Kdo se o kostel stará? Může v kostele někdo bydlet? Co je pod kostelem? 

Život je plný otázek a na ty o kostele bychom vám rádi zkusili odpovědět.

Navštivte se svými dětmi program, který o prázdninách nabízí Klášter Pražského 
Jezulátka. 

Termíny: 
21. 7.
28. 7.
4. 8. 
11. 8. 
25. 8.  vždy v 10:00 a 13:00

Kde: Kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1 
Malá Strana
Délka: 1,5 hodiny
Pro koho: děti od 4 do 12 let
Cena: 100 Kč za dítě (v rámci jedné rodiny platí max.3 děti), 
dospělí zdarma
Velikost skupiny: 15 - 20 osob
Rezervace na tel. 257 533 646 nebo 602 257 096
Mail: mail@pragjesu.cz
web: pragjesu.cz
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Těšíme se na vás v termínech:
21. 7. I 28. 7. I 4. 8. I 11. 8. I 25. 8. 
vždy v 10:00 a 13:00, rezervace nutná

Rezervace na tel. 257 533 646 
nebo 602 257 096
Mail: mail@pragjesu.cz
Web: pragjesu.cz 
 
Kde: Kostel Pražského Jezulátka, 
Karmelitská 9, Praha 1, Malá Strana
Délka: 1,5 hodiny
Pro koho: děti od 4 do 12 let
Cena: 100 Kč za dítě (v rámci jedné rodiny 
platí max.3 děti), dospělí zdarma
Velikost skupiny: 15 - 20 osob

Je Pražské Jezulátko z Prahy?
A jak je asi staré? 
Odkud se v kostele ozývá hudba? 
Je všechno v kostele staré a historické? 
Kam vedou dveře, které v kostele 
najdeme? 
Kdo se o kostel stará? 
Může v kostele někdo bydlet? 
Co je pod kostelem?

Život je plný otázek a na ty o kostele 
bychom vám rádi zkusili odpovědět.
Navštivte se svými dětmi program, 
který o prázdninách nabízí Klášter 
Pražského Jezulátka.
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