
P R A H O S
G I D A S

Kastu komanda nuoširdžiai stengiasi, kad ši kelionė tau būtų
pati geriausia, o įspūdžiai išliktų visam gyvenimui.
Paruošėme gidą, kuriame rasi mini žodynėlį, svarbią
informaciją, mūsų siūlomas „Instagramiškas“ vietas, kurias
galėsi aplankyti, maistą, kurį privalai paragauti. Žodžiu,
gidas tam, kad nenuobodžiautum!



Prahoje galėsi atsiskaityti kortele
arba Čekijos kronomis (1 Eur
=25.7230 CZK), tad jei nori
pasiimti grynųjų – teks tuo
pasirūpinti iš anksto!

Svarbu!

Mini čekų kalbos
žodynėlis

Laba diena - Dobrý den 
Kaip sekasi? - Jak se máte?
Ačiū - Děkuji
Prašau - prosím
Atsiprašau (kai nori, kad praleistų) - Promiňte
Ar kalbate angliškai - Mluvíte anglicky?
 
 
 
 

Prahos maisto
gidas

Guliašas su bulvių virtinukais
Taip, guliašas!  Ne tas, kurį ragavai
namuose, o čekiškas!
 

Palačinky – saldūs blyneliai
Su bananais, braškėmis, ledais ar šokoladu –
Prahoje jų rasi pačių įvairiausių!
 
 
 
 
 

Smažený Sýr – keptas sūris
Tai čekų ir slovakų tradicinis patiekalas.
Paprastai patiekiamas su keptomis
bulvytėmis ir salotomis.
 
 
 
 
 
 



Charles bridge (Karolio tiltas)
 
Turbūt žymiausias tiltas Prahoje, pastatytas
viduramžiais, kurio galuose matyti įspūdingi gotikiniai
bokštai, o patį tiltą puošia 30 statulų ir puošnūs žibintai.
 
Adresas: Karlův most, 110 00 Prague 1
 

Prague castle (Prahos pilis)
 
Prahos pilis įsikūrusi ant aukščiausios miesto kalvos,
kairiajame upės Vitavos krante. Pilis įtraukta į
UNESCO paveldo sąrašą, ji skaičiuoja daugiau nei
1000 metų. Turtinga istorija ir išpuoselėta aplinka. 
 
Naudinga informacija: aplink vaikšto gidai ir siūlo
nemokamas ekskursijas po pilį ir jos apylinkes –
pasinaudok proga ir sužinok visą istoriją bei išgirsk
įvairių pasakojimų. Gidams po ekskursijos galima
palikti tips'ų – tiek, kiek nori.
 
Adresas: Hradčany, 119 08 Prague 1
 

Pamatyk!

Lennon wall (Lenono siena)
 
Ši siena yra svarbus kultūrinis paminklas, pasipriešinimo
komunistiniam rėžimui simbolis. 1980 metais, po Džono
Lenono mirties, ant šios sienos buvo nupaišytas jo
portretas, vėliau jauni čekai čia rašė skambius laisvės
idėjos šūkius. Dabar sienos išvaizda nuolat kinta, ant jos
kasdien atsiranda naujų graffiti užrašų ir piešinių. 
 
Adresas: Velkopřevorské náměstí, 100 00 Prague 1



Old Town Square (Senamiesčio aikštė)
 
Sakoma, kad Prahos senamiestis – vienas gražiausių
Europoje.  Senamiesčio aikštėje stovi  gigantiškas
astronominis laikrodis. Šis laikrodis pastatytas dar 1410
metaisu ir yra vienas seniausių ir sudėtingiausių kada nors
sukurtų laikrodžių. 
 
Adresas:  110 00 Staré Město, Prague 1

Letná Park 
 
Tai didelis parkas ant Letná kalvos, nuo kurios atsiveria
nuostabi Prahos senamiesčio panorama.  Tai vieta
norintiems ramiau praleisti dieną, pasivaikščioti žalumos
apsuptyje. 
 
Šiame parke taip pat galima rasti gigantiško dydžio
metronomą , pastatytą nugriovus Josifo Stalino paminklą.
 
Adresas:  170 00 Letná, Prague 7

Jewish Quarter (Žydų kvartalas) –
Josefov
 
Pavadintas imperatoriaus Josef II garbei. Jo reformos
pagerino žydų gyvenimo sąlygas. Čia galima pamatyti
seniausias Europoje žydų kapines (Starý židovský hřbitov), 
 aplankyti Pinko (Pinkasova Synagóga), Klausen (Klausová
synagóga) ir daug kitų sinagogų.
 
Adresas:  U Staré školy, 110 00 Staré Město

David Cerny skulptūros
David Cerny darbai yra provakatyvūs, dažnai turi politinę
potekstę, tačiau visada prikaustantys dėmesį.
 
Adresai:  

„Guns“ – Karlova 187/6, 110 00 Staré Město
„Miminka (babies)“ – U Sovových mlýnů 503/2, 118 00
Malá Strana
„Man hanging out“ – 1, Jilská 361, 110 00 Staré Město


