Co všechno mají Pražské

společné?

Tak například je z nich nádherný výhled na město, mají bohatou historii, která se váže ke
dějin… ale v neposlední řadě, když návštěvníci odejdou, věže jsou zamčeny na
odemyká? No přece pražský

! A kdo je každý večer zamyká a ráno

ník! Ještě jste se neseznámili? No tak prosím:

a poctivý pán, sloužící Praze po dlouhá léta. A právě odsloužená léta se už na

ník Pražských věží je velmi vážený
níkovi podepisují, a tak ačkoliv stále

dokáže po večerech bavit společnost historkami a vtipnými příhodami o našich
s pravidelným zamykáním už má jaksi potíže. Někdy zapomene
třeba na prevétu (

)! A to všechno proto, že nosí

připnout třeba k pásku, pak by
opatřila. No dobrá, svazek už
níkovi nevytratí. Na hledání
vetchému

níkovi ani jeho

navštiv pět Pražských
jeden

rodinách, měšťanech i chudině,

v zámku jedné z věží, jindy v hostinci nebo také

volně po kapsách. Kdyby měl pořádný svazek, který by se dal

jistě neztrácel ani nezapomínal, napadlo jeho
ník má, ale teď ještě najít všechny ty
je ale potřeba mladých

. A tak mu takovýto svazek

a na svazek je připevnit! Pak už se jistě

, bystrého myšlení a trocha zručnosti a toho se už

poněkud nedostává. Co kdyby jim ale někdo pomohl? Třeba ty? To by bylo skvělé…
, o které se

po druhém přibydou.

ník stará, v každé z nich zkus splnit úkoly k nalezení

sbírej na Průkaz poctivého

ta je vskutku královská, neboť získáš od

níka vlastní

níka Pražských

a hned na svazek

a odměna tě nemine. A odměna,

, a to přímo od muzea! Tak směle do toho!

A jak přesně hledat ztracené
Na Pražských

ovým událostem našich

?

, spravovaných Muzeem hlavního města Prahy, je pro tebe připravena série úkolů (najdeš

je na pracovním listě v pokladně každé z věží), které když správně vyřešíš, zachráníš tím vždy jeden z pěti
na

níkův svazek.

je v podobě unikátního razítka, a jakmile posbíráš všech pět

, můžeš si otevřít dveře do hlavní

budovy muzea na Florenci, ke kterému získáš vlastní

! Tam se pak zadarmo můžeš podívat nejen na historii Prahy

v průběhu

také

věků,

tak

jak ji

zažil i

ník, ale

na

úchvatný

Langweilův

model města

s většinou

, které jsi navštívil/a, ale i na jeho moderní 3D projekci. Můžeš si i pohrát ve středověkém domě nebo navštívit
jednu ze zajímavých výstav. A na kterých

hledat? Zkus Petřínskou rozhlednu, Svatomikulášskou zvonici,

Malostranskou a Staroměstskou mosteckou věž a Prašnou bránu. A protože za posledních 130 let se
bydlí v pohodlné hlavní budově muzea na Florenci, pravděpodobně se spolu setkáte právě tam!

A pro začátek si tě

ník vyzkouší… Kolik

najdeš v textu?

Více informací na http://www.muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/
Připravilo Lektorské oddělení muzea, 2013

níkovi nejlépe

