
Neseženete-li na výstavě zboží, kvůli kterému 
jste se na ni vypravili, máte jedinečnou možnost 
navštívit i velké pražské modelářské prodejny 
Houška Modelář v Praze 8 v Křižíkově ulici a Pec-
ka Modelář v Praze 1 ve Zlatnické ulici a v Pra-    
ze 9 v obchodním centru Letňany poblíž výstaviš-
tě. Samozřejmě vás srdečně zveme i do prodejny 
našeho vydavatelství v Praze 3 v Baranově ulici. 

Otevírací dobu prodejen naleznete výše, stej-
nou prodejní dobu jako letňanská mají i prodejny 
Pecka Modelář v Průhonicích-Čestlicích a v OC 
Šestka v Ruzyni.

Pokud se budete chtít vypravit do centra Prahy, 
kde se (kromě prodejen Pecka Modelář v prodej-
ních centrech) prodejny nacházejí, doporučujeme 
spíše použít veřejnou hromadnou dopravu, proto-
že prodejny leží v „modrých“ zónách a navíc jsou 
v husté zástavbě, v níž je ostatně o parkovací   

místa nouze. Nicméně před naší prodejnou v Ba-
ranově ulici 31 se – pokud je místo – na chvilku 
zastavit dá. Auto vám „ohlídáme“.

Z letňanského výstaviště se do centra Prahy 
dopravíte nejsnadněji a nejrychleji metrem – ko-
nečná stanice metra trasy C Let ňany leží poblíž 
výstaviště. Doporučujeme jet do stanice Florenc, 
která přibližně leží v pomyslném středu prodejen.

Do prodejny Houška Modelář, ležící v Křiží-
kově ulici 62, lze buď dojet tramvajemi jedoucí-
mi z Florence do zastávky Urxova (linky 3, 8, 24) 
nebo přestoupit na metro trasy B a jet do stanice 
Křižíkova. K prodejně to pak je v obou případech 
pár minut chůze. 

Pokud se vypravíte do prodejny Pecka Modelář 
ve Zlatnické ulici 4, nejrychleji se do ní z Florence 
dostanete pěšky – za cca 10 minut. Můžete také 
jet tramvajemi z Florence do zastávky Bílá labuť 

(linky 3, 8, 24) a kousek dojít, případně jet metrem 
trasy B do stanice Náměstí republiky a vystoupit 
východem k Masarykovu nádraží.

V případě, že budete chtít navštívit prodejnu 
Pecka Modelář v obchodním centru Letňany, pak 
jeďte z konečné zastávky metra C Letňany kyva-
dlovým autobusem obchodního centra.

Do prodejny našeho vydavatelství v Barano-
vě ulici 31 se nejlépe z Letňan dostanete met-
rem trasy C jedoucím do stanice Hlavní nádraží 
a tramvají jedoucí ze stejnojmenné zastávky do 
zastávky Olšanské náměstí (linky 5, 9, 15, 26). 
Pak stačí jít vpravo podél řady obchodů, na konci 
projít po schodech průchodem v domě a jít cca 
100 m rovně. Také můžete jet metrem trasy C do 
zastávky Muzeum, přestoupit na metro trasy A, jet 
do zastávky Flora a zbytek cesty dojít.

Těšíme se na vaši návštěvu!   

Neuspějete-li na výstavě, přijďte k nám!

Zlatnická 4, 
110 00 Praha 1
Otevřeno: 
čt, pá 9–18 h, 
so 9–12 h, 
ne zavřeno

OC Letňany 
Otevřeno: 
čt až ne 9–21 h

Baranova 31, 
130 00 Praha 3
Otevřeno: 
čt, pá 9.30–18.30 h, 
so 8.30–18.30 h, 
ne 8.30–16.30 h

Křížíkova 62, 
180 00 Praha 8
Otevřeno: 
čt, pá 9.30–18 h, 
so 9–18 h, 
ne zavřeno




