
Galerie hl. m. Prahy 
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy, vzdělávací přednášky a další bohatý program v centru Prahy. 

KRESBA • MALBA • GRAFIKA • FOTOGRAFIE  
FILM – PŘIJĎTE SI K NÁM VYZKOUŠET ROZLIČNÉ  

UMĚLECKÉ AKTIVITY A TECHNIKY! 

Pořádáme akce pro všechny věkové kategorie za symbolické ceny.
Těšíme se na Vás!

Kde nás najdete?
Edukační centrum GHMP Colloredo-Mansfeldský palác (přízemí)
Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
Budova má bezbariérový přístup.



Hlavní aktivity edukačního centra:
1) Víkendové umělecké workshopy pro děti 

– rodiny – rodiče na mateřské – dospělé – 
seniory – znevýhodněné

2) Pravidelné středeční výtvarné kroužky 
pro děti 

 • Registrace na celé pololetí

3) Odborné přednášky pro dospělé a seniory

4) Workshopy s umělci

5) Setkání odborné veřejnosti

Aktuální přehled aktivit najdete na webu 
GHMP v sekci Doprovodné programy:
www.ghmp.cz/doprovodne-programy, 
nebo můžete kontaktovat naše edukační 
oddělení (viz kontakt níže).

Čemu se v našich aktivitách  
věnujeme?
Naše aktivity se věnují rozličným uměleckým 
oblastem jako je film, grafika, kostýmy  
a masky, světelný design, street art aj. 
Naši návštěvníci mohou experimentovat 
s množstvím výtvarných technik z oblasti 
kresby, malby, grafiky či fotografie.

Vstupné a registrace:
Účast na většině aktivit je zdarma či za  
symbolické vstupné. Na některé akce je 
potřeba se předem registrovat (online).

Nemluvíte česky?
V současné chvíli je většina našich informací 
dostupná pouze v češtině, případně ang-

ličtině. Nebojte se nás ale navštívit – naše 
výtvarné aktivity nevyžadují mnoho slovního 
vysvětlování – vše Vám rádi ukážeme  
a určitě se bez problému domluvíme. 

Asistence a tlumočení:
Pro zprostředkování kontaktu s GHMP  
můžete využít bezplatných služeb  
interkulturních pracovníků, kteří vám rádi 
pomohou zorientovat se v nabídce aktivit 
galerie, s registrací i dalšími potřebnými 
kroky. Seznam s kontakty interkulturních 
pracovníků najdete na webových stránkách 
Praha – Metropole všech:  
www.metropolevsech.eu.

Kontakt na edukační centrum GHMP  
a další užitečné odkazy:

Telefon: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987

E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz

Aktuální přehled aktivit edukačního cent-
ra: www.ghmp.cz/doprovodne-programy

Více informací o edukačních aktivitách: 
www.ghmp.cz/edukace/

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeld-
ském paláci: www.ghmp.cz/edukace/
edukacni-centrum/

Web GHMP: www.ghmp.cz

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy na  
podporu integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 
2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Jak se k nám nejlépe dostat?
Metrem A (stanice Staroměstská)
Tramvají č. 2, 17, 18 (stanice Karlovy lázně/Staroměstská)
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