
 

    

 

Carneval(e) v Pražských Benátkách 

Praha, 21. 1. 2014 – Letos poprvé se Pražské Benátky zapojí do obnovených 

masopustních slavností, které v Praze vypuknou v rámci osmého ročníku Carneval(e) 

Praha 2014. Italské Benátky zaplaví barevné reje masek a bujaré veselí, stejně tak 

Pražské Benátky dostojí svému jménu a během masopustních slavností, v období od 

20. února do 4. března, nabídnou karnevalovým příznivcům bohatý program na 

palubách svých lodí a v prostorách Muzea Karlova mostu. 

22. února ve večerních 

hodinách se masopustní dění 

přesune ze Staroměstského 

náměstí, kde bude probíhat 

otevírání města Carnevalu, na 

palubu lodí Pražských Benátek. 

Zde se uskuteční Plavba za 

barvami kontinentů s ochutnávkou 

pěti různých kuchyní.  

1. března připravily Pražské 

Benátky ve spolupráci s Muzeem 

pražských pověstí a strašidel program pro děti. Od 17:00 do 19:00 budou pro děti a jejich 

doprovod připraveny plavby Čertovkou s maskovaným průvodcem na palubě. Děti, které 

přijdou v maskách, poplují zdarma. Lodě budou vyplouvat v pravidelných intervalech z místa, 

kde se kříží Karlův most s Čertovkou, v ulici U Lužického semináře. 



 

4. března, tedy na tučné úterý, se na nejstarší vltavské lodi Nepomuk uskuteční symbolické 

ukončení karnevalových slavností. Na lodi kotvící na nejkrásnějším místě v Praze pod 

Karlovým mostem s výhledem na osvícené panorama Hradčan bude připravena rybí hostina, 

která nechá svým hostů tušit nadcházející postní čas.   

Kromě těchto plánovaných událostí bude během 

celých masopustních oslav v Muzeu Karlova mostu 

probíhat unikátní výstava karnevalových masek a 

kostýmů z dílny ateliéru Franzis Wussin, dvorního 

dodavatele kostýmů a masek pro pražský Carnevale. 

V průběhu masopustu je také možno využít 

jedinečných plaveb na pravé benátské gondole a 

celodřevěné patentní lodi Vodouch.  

 

Ceny vstupného na jednotlivé akce a plavby 

k dohledání na webových stránkách:  

www.carnevale.cz 

www.muzeumkarlovamostu.cz 

www.prazskebenatky.cz 

 

Datum konání: 20. 2. – 4. 3. 2014 

Místo konání: přístaviště Pražských Benátek, Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, 
Praha 1  
 
Kontakt: Lucie Turnerová, lucia@prazskebenatky.cz, 608 099 688 
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