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LEDEN 2014     ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    
TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE.TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE.TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE.TADY NAJDETE TO, CO SE NEVEŠLO DO TIŠTĚNÉ VERZE ZPRAVODAJE.    
 
Obsah: 

- O.s. NEPOSEDA poslal své pracovníky na stáž do Holandska 
- Mikulášská, pořádaná Maminami z újezdské roviny se zdařila 
- Digibooks má už více než 70 000 publikací 

- Zprávy z KC Nová Beseda v Klánovicích 
- Dům ochránců přírody v Michli přišel s výukovým programem 

pro děti a důchodce o volně žijících zvířatech ve městě  

- Zprávy ze ZOO Praha – Třináctka nebyla jen nešťastná 
 
A co nás čeká v tomto roce? 

 

RRRRok 2014ok 2014ok 2014ok 2014 je tzv. supervolebním rokem v České republice 
(volby do Europarlamentu, do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu)  
1. ledna1. ledna1. ledna1. ledna – Řecko se ujme předsednictví EU 
a nabude účinnosti nový občanský zákoník. 
6. ledna6. ledna6. ledna6. ledna – Přijdou Tři králové. 
1. února1. února1. února1. února – Již 10 let můžeme trávit čas na facebooku. 
7. 7. 7. 7. –––– 23. února 23. února 23. února 23. února – Konají se zimní olympijské hry v ruském 
Soči za mimořádných bezpečnostních opatření. 
29. dubna29. dubna29. dubna29. dubna – Uvidíme prstencové zatmění Slunce. 
20. 20. 20. 20. –––– 21. dubna  21. dubna  21. dubna  21. dubna – Budou velikonoce. 
1. květen1. květen1. květen1. květen – Před 10 lety vstoupila ČR do EU. 
9. květen9. květen9. květen9. květen – Již 40 let budeme jezdit pražským metrem. 
23. 23. 23. 23. –––– 24. května 24. května 24. května 24. května – Konají se volby do Evropského 
parlamentu. 
12. června 12. června 12. června 12. června –––– 13. července 13. července 13. července 13. července – V Brazílii proběhne 
20. mistrovství světa ve fotbale. 
1. července1. července1. července1. července – Itálie se ujme předsednictví EU 
a začnou prázdniny. 
15. srpna15. srpna15. srpna15. srpna – Už 100 let slouží Panamský průplav. 
18. září18. září18. září18. září – Bude referendum o nezávislosti Skotska. 
17. listopadu17. listopadu17. listopadu17. listopadu – Oslavíme 25 let od Sametové revoluce. 
31. prosince31. prosince31. prosince31. prosince – Spojené státy americké a Spojené 
království 
stáhnou své jednotky z Afghánistánu. 
31. prosince31. prosince31. prosince31. prosince – Oslavíme Silvestra, PF2015!  



 
 
 
 

NEPOSEDA NEPOSEDA NEPOSEDA NEPOSEDA BYL BYL BYL BYL NA STÁŽI V HOLANDSKUNA STÁŽI V HOLANDSKUNA STÁŽI V HOLANDSKUNA STÁŽI V HOLANDSKU    
Občanské sdružení Neposeda využilo výzvy "Zvyšování kvality "Zvyšování kvality "Zvyšování kvality "Zvyšování kvality 

nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení Dobré nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení Dobré nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení Dobré nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení Dobré 

praxe ve vybraných zemí EU"praxe ve vybraných zemí EU"praxe ve vybraných zemí EU"praxe ve vybraných zemí EU", kterou vyhlásila Česká asociace 

streetwork, o.s. (zkr. ČAS), jejímž je Neposeda členem. ČAS jako 

odborná organizace podporuje terénní programy, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra. 

Díky úspěšnému výběrovému řízení, se Mgr. Jana Škodová, vedoucí 

Komunitního terénního programu o.s. Neposeda, dostala mezi čtyři 

vybrané uchazeče a zúčastnila se na konci října pětidenní stáže  

v Holandsku za účelem sdílení „Dobré praxe“.  Výjezd byl určen pro 

pracovníky terénních a nízkoprahových sociálních služeb a jeho 

cílem bylo získat nové znalosti a zkušenosti a snažit se je využít 

v našem prostředí. Hostitelskou organizací se stal Trajekt ve 

městě Maastricht, který se věnuje komunitní práci napříč cílovými 

skupinami.  

Během naší návštěvy jsme se postupně seznámili s fungováním 

hostitelské organizace v kontextu holandského sociálního systému, 

dále se systémem vzdělávání pracovníků v sociální sféře  

a s rozsahem a specifiky nabízených služeb. Měli jsme také možnost 

některé služby navštívit a hovořit o nich se zdejšími pracovníky. 

Dozvěděli jsme se tak více informací o terénním způsobu práce 

s mladými lidmi a komunitou, o komunitním centru, programech pro 

dospělé, děti i celé rodiny, o způsobech prevence užívání 

návykových látek nebo o komunitní spolupráci.  

Tuto zahraniční stáž považuji pro sebe za nesmírně přínosnou. 

Přestože situace v České Republice je v mnohém jiná, byla pro mne 

inspirací a novou energií pro další práci našeho týmu. Kromě toho 

byla také krásným zážitkem z návštěvy cizí země a seznámením se 

s novými kolegy z oboru. 

Autor: Mgr. Jana Škodová, vedoucí KAutor: Mgr. Jana Škodová, vedoucí KAutor: Mgr. Jana Škodová, vedoucí KAutor: Mgr. Jana Škodová, vedoucí Komunitního terénního programuomunitního terénního programuomunitního terénního programuomunitního terénního programu    



 

    
    

DĚTI ZDĚTI ZDĚTI ZDĚTI Z    ÚJEZDA ÚJEZDA ÚJEZDA ÚJEZDA PŘED VÁNOCI PŘED VÁNOCI PŘED VÁNOCI PŘED VÁNOCI 
POTĚŠILAPOTĚŠILAPOTĚŠILAPOTĚŠILA MIKULÁŠSKÁ  MIKULÁŠSKÁ  MIKULÁŠSKÁ  MIKULÁŠSKÁ NADÍLNADÍLNADÍLNADÍLKAKAKAKA    
 
Tradiční Mikulášskou besídku s nadílkou pro děti z Újezda n. L. 

připravilo o. s. Maminy z Újezdské roviny za podpory MČ Praha 21. 
Besídka potěšila na 80 dětí a každé z nich ještě provázeli dospělí. 

 

Děti si poslechly písničku z filmu Čert ví proč v podání Aničky, 
tančily čertovský taneček, soutěžily ve sbírání sněhových koulí, 
házely koule do velikých sněhuláků a na pódiu si mohly 

vyzkoušet, jestli mají dobře připravenou básničku nebo písničku 
pro Mikuláše. Aby si na chvíli odpočaly, mohly sledovat taneční 

vystoupení souboru Ambra. Také si na pódiu ozdobily vánoční 
stromek, aby si připomněly nadcházející svátky. 
 
Do zvuků hudby se během zdobení stromečku ozval rachot řetězu, 

který oznámil příchod Mikuláše s jeho družinou. Provázel ho 

nebesky krásný Anděl a strašidelně velký a chlupatý Čert. 
Některé děti měly slzy na krajíčku, ale za chvíli se osmělily  
a ukázaly, že mají pro strach uděláno. Prošly Nebeskou bránou, 
řekly Mikulášovi své básničky nebo zazpívaly písničku. Mikuláš si 
o každém přečetl v knize, zda-li zlobí anebo je hodný. Nakonec se 

ukázalo, že všechny děti byly většinou hodné a každý dostal krásný 
balíček s ovocem, kasičkou a nějakou sladkostí.  



 

 
 
Celé odpoledne všichni společně zakončili vánoční koledou a těšili 
se, až přijde Ježíšek. 
 
O.s. Maminy z újezdské roviny děkují všem dětem i rodičům za 
krásně prožité odpoledne. Také děkují za finanční podporu MČ 

Praha 21 a dalším sponzorům. V neposlední řadě děkujeme všem, kdo 
nám pomáhali celou akci připravit, zejména novým provozovatelům 

restaurace kulturního domu. 

 

Lucie Černá, foto Nikola Pravdová 

 



    

NAŠLI JSTE POD STROMEČKEM NAŠLI JSTE POD STROMEČKEM NAŠLI JSTE POD STROMEČKEM NAŠLI JSTE POD STROMEČKEM 
NOVOU ČTEČKU KNIH? NOVOU ČTEČKU KNIH? NOVOU ČTEČKU KNIH? NOVOU ČTEČKU KNIH?     
MMMMOŽNOŽNOŽNOŽNÁ SE VÁM BUDE HODIT NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZÁ SE VÁM BUDE HODIT NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZÁ SE VÁM BUDE HODIT NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZÁ SE VÁM BUDE HODIT NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ    
 

Digibooks má už Digibooks má už Digibooks má už Digibooks má už vícevícevícevíce než  než  než  než 77770000    000 000 000 000 

publikpublikpublikpublikacacacací prí prí prí proooo    zrakovzrakovzrakovzrakověěěě posti posti posti postiženéženéženéžené    
 
   S velikým potěšením oznamujeme že v digitální knihovně pro 
nevidomé Digibooks (www.digibooks.sk), spravované občanským 
sdružením Infoblind se sídlem v Bratislavě byla dne 31.10.2013 
úspěšně zpracována a zpřístupněna v pořadí již 70 000. publikace. 
Jedná se o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. V čase oslav jubilea 10 
let působení sdružení je to nádherný dárek. Digitální knihovna pro 
nevidomé Digibooks již od konce roku 2003 představuje významnou 
iniciativu v oblasti přístupnosti informací pro občany s těžkým 

zrakovým postižením, otevřená je jak pro členy ze Slovenska, tak  

i občanům České republiky. Újezdský Zpravodaj naší městské části, 
podle sdělení správce knihovny, už dlouhodobě nachází své místo  

v této knihovně pro čtenáře. I čísla letošních přírůstku do 

knihovny ukazují mimořádné výsledky. První čtvrtletí skončilo  

s novým kvartálním rekordem – 5 143 publikací. První pololetí 
skončilo s rekordním pololetním výsledkem – 7 052 publikací.  

22. září byla zařazena v pořadí 10,000 publikace za tento rok a dnes 

jsme velice blízko k dosažení rekordního ročního přírůstku z roku 

2010 (12 166). Tyto mimořádně úspěšné výsledky jsou ukázkou 

poctivé každodenní intenzivní práce, komunikace s vydavateli  

a autory, obětavosti, ochoty dobročinně pomoci a tak napomáhat ke 
zlepšování příležitostí pro občany s těžkým zrakovým postižením. 

Je to projevem důvěry, ochoty a poctivé práce všech lidí, kteří se 

na tomto úspěchu zasloužili.  

Zejména je potřeba poděkovat všem dárcům a dobrodincům za 
každou pomoc, kterou projevili pro realizaci skvělé věci oceňované 
stovkami spokojných čtenářů.  

V případě zájmu o spolupráci se ozvěte na adrese 

robov@digibooks.sk 

    
Program KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda Klánovice    

            PROGRAM leden 

2014 
Výstava m ěsíce                Mgr. MARCELA HRADECKY - TEXTIL TROCHU JINAK  



Obrazy z textilu, jejichž námětem byly skici pro skleněné vitráže. Výstava je prodejní a potrvá do 
konce února. 
                                                                                                                                                        
Kino, filmový klub 6. 1. pond ělí, 20:00                 ŽIVOT ADELE  
Intimní portrét o lásce dvou mladých žen nadchnul diváky i kritiky zejména výkony hlavních hrdinek a 
šokoval otevřeností sexuálních scén. FR/B/ŠP/2013/drama, romantický/do 15 let nevhodné/179 min 
 
Kino 8. 1. st ředa, 20:00       VŠE JE ZTRACENO 
R. Redford v hlavní roli napínavého snímku o boji jednoho muže proti síle přírody. Dle kritiků zde 
podává Redford svůj vrcholný životní výkon! USA/2013/dobrodružný, drama/106 min/s titulky  
 
Koncert 9. 1. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v m ěsíci            BLUES JAM SESSION  
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. 
 
Kino 12. 1. ned ěle, 16:00           PUTOVÁNÍ S DINOSAURY  
Dobrodružný film pro celou rodinu inspirovaný veleúspěšným seriálem o životě dinosaurů. 
GB/USA/Austr./2013/akční, rodinný/81 min/český dabing  
 
Kino 15. 1. st ředa, 20:00               ROZKOŠ 
Příběh mladé úspěšné filmové střihačky Mileny, která je zamilovaná do Vladimíra. Svůj vztah však žije 
na základě iluze, iluze vztahu, kde hlavní slovo má mobilní telefon. ČR/2013/drama/do 15 let 
nevhodné/111 min  
  
Přednáška 16. 1. čtvrtek, 19:00                       KE ŇA A RWANDA  
Naše zkušenosti s pomocí Africe - Afrika je světadíl, který s sebou nese přežívající tradice, vliv 
evropské civilizace, tragedie kmenových válek, ale i vizi obstát v současnosti. Přednáší:  Alena 
Polanecká, Majka a Olda Mikušovi  
 
Přednáška 17. 1. pátek, 18:00            ETIKOTERAPIE - uzdravování bez lék ů 
Přednáška známého představitele alternativní medicíny o změně stávajících zaběhlých názorů na 
podstatu a příčiny nemocí. Přednáší:  MUDr. Vladimír Vogeltanz  
 
STAND UP COMEDY SHOW 21. 1. úterý, 18:00 a 20:00                NA STOJÁKA                                       
Můžete se těšit na řadu sólových i tandemových výstupů a nesmrtelných scének, které mění 
mikrofony v bajonety a drsné slovo ve smích! Účinkují:  Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek  
 
Kino 22. 1. st ředa, 20:00         WALTER MITTY a jeho tajný život  
Ben Stiller jako Walter Mitty je věčně snící fotoeditor, který z jednotvárného života utíká do svého 
vysněného světa. USA/2013/dobrodružný, komedie, drama/114 min/s titulky  
 
Divadlo pro d ěti 26. 1. ned ěle, 16:00 a 27. 1. pond ělí, 10:00       O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ 
Nebojácná princezna Máňa svou chytrostí a pracovitostí vysvobodí Honzíka Bártů z pekla. Pohádka je 
plná písniček s živou muzikou (kytara). Hraje:  Malé divadélko Praha 
 
Kino 27. 1. pond ělí, 20:00        NĚŽNÉ VLNY 
Po Ženách v pokušení a Mužích v naději další film Jiřího Vejdělka o lásce a naději, které se nikdy 
nesmíme vzdát. Píše se rok 1989 a Vojta prožívá svou první osudovou lásku. ČR/2013/komedie/103 
min  
 
Kurz 28. 1. úterý, 19:30 a 20:30                                         SOCIAL CLUB - poklábosení v angli čtin ě 
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Přijďte se přesvědčit, že se 
domluvíte. 
 
Kino 29. 1. st ředa, 20:00       VLK Z WALL STREET 
Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta v podání L. DiCapria o chamtivosti, moci  
a výstřednostech jednoho úspěšného muže na Wall Street. USA/2013/krimi, drama, životopisný/165 
min/s titulky  

 
Rezervace a informace:  www.kcnovabeseda.cz 

tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10:00 a 13:00), e-mail: info@kcnovabeseda.cz 
 

Změna programu je vyhrazena 

KAVÁRNA Nová Beseda  s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00  
So 14:00-22:00 a Ne 14:00-20:00 

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů  
a divadelních představení pro děti i dospělé 



PROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCH    

VVVVYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEK    

VVVV    LEDLEDLEDLEDNU 201NU 201NU 201NU 2014444    
 

1.1.1.1.    st.st.st.st.    TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍNTRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍNTRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍNTRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN. Opět se po roce 
vydáme pokořit petřínský vrch! Pěší procházka na Petřín spojená 
s povídáním o zajímavostech této pražské dominanty. Začátek akce 
ve 14:00 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě (zastávka tram.  
č. 12, 20, 22 „Újezd“). Cena 100/70 Kč (%) (%) (%) (%) + jednotné snížené vstupné 
na rozhlednu 30 Kč. Ing. Bohumil Kocourek    
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém 

jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 
hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka 

figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na 

osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 

osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 

20:30 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). 

Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS)    

    

4. so. 4. so. 4. so. 4. so. VYŠEHRADVYŠEHRADVYŠEHRADVYŠEHRAD. . . . Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, 
podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde 

jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. 

Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. 

Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 
Kč (%) (%) (%) (%) +    vstupné do kasemat 50/30 Kč. Bc. Monika Koblihová 

    

5. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. 5. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. 5. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. 5. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 

Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše 
Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního 
divadla.  V 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtině....    Začátek akce každou 

půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem.    Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS) 
    

8. st. NENAUČILY SE LATINĚ, TY KLEKTAVÉ BEKYNĚ. 8. st. NENAUČILY SE LATINĚ, TY KLEKTAVÉ BEKYNĚ. 8. st. NENAUČILY SE LATINĚ, TY KLEKTAVÉ BEKYNĚ. 8. st. NENAUČILY SE LATINĚ, TY KLEKTAVÉ BEKYNĚ. Kdo vlastně byly 
bekyně? Z dávných časů se nám vynořují obrysy zajímavých 

ženských společenství, která byla v období 13. – 15. století reakcí 

na touhu laiků, v tomto případě žen, účastnit se aktivně 
náboženského života. Bekyně byly ctěny i haněny, v dobách 
husitských se mnohé přiklonily k hlásání radikálních reforem. Co  

o nich doopravdy víme? Proč je nazýváme „bekyně“? Kde v Praze 
žily? Vydejme se v jejich stopách! Začátek akce v 16:00 před 
budovou České spořitelny na Národní třídě (bývalý Albatros, na 



rohu ulic Národní a Na Perštýně, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). 
Markéta Gausová Zörnerová 
EVROPSKÉ MĚSTO A PRAHA VEEVROPSKÉ MĚSTO A PRAHA VEEVROPSKÉ MĚSTO A PRAHA VEEVROPSKÉ MĚSTO A PRAHA VE    20. STOLETÍ 20. STOLETÍ 20. STOLETÍ 20. STOLETÍ –––– PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.         Cyklus 
přednášek nám přiblíží vývoj evropského města od počátku do 
současnosti, tj. jak vypadalo město středověké, renesanční, 
barokní, industriální a moderní. V další z přednášek si 
představíme Prahu v období 20. století. Dozvíme se, jak se zde 

lidem dařilo a jak město v tomto období vypadalo. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek. Začátek přednášky v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, 
Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. Marie Homerová 
 
11. so. 11. so. 11. so. 11. so. CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni známe Týnský chrám 
- ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné  
z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací 
Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout 
dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. 
Začátek akce v 10:00 přímo před hl. vchodem do kostela. Cena 100/70 
Kč (%)(%)(%)(%) + příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal 
DO MÁSLOVIC ZA MÁDO MÁSLOVIC ZA MÁDO MÁSLOVIC ZA MÁDO MÁSLOVIC ZA MÁSLOVÝM BETLÉMEM.SLOVÝM BETLÉMEM.SLOVÝM BETLÉMEM.SLOVÝM BETLÉMEM.    Neradi se loučíte s Vánocemi? 

Tak s námi pojeďte na výlet do Malého máslovického muzea másla. 

Dozvíte se nejen o jeho pozoruhodné historii, ale uvidíte také 
unikátní exponáty a především betlém z másla, který se prezentuje 

již podesáté v řadě. Bude-li nám přát počasí, projdeme se naučnou 

stezkou k Vltavě a svezeme se přívozem do Libčic, odtud vlakem do 

Prahy. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 374 „Máslovice“ 

(odjíždí ve 13:30 od metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + 
vstupné do muzea 30/20 Kč. Eva Sokolová    

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém  

a ruském jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme 

historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme 
do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 

hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka 
figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 

návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na 
osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 

20:20 (v českém jazyce) a ve 20:30 (v ruském jazyce) před věží 

objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. 
(průvodce PIS)    
    
12. ne.12. ne.12. ne.12. ne. ZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. . . .     

Akce pro děti. Podrobné informace naleznete na konci programu. 
OSADA NA BABĚ 1932 OSADA NA BABĚ 1932 OSADA NA BABĚ 1932 OSADA NA BABĚ 1932 –––– 36. 36. 36. 36. V r. 1932 byla zahájena pod vedením arch. 

Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady na Babě, která 
je dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou 
celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Na 
její výstavbě se podílely tři generace architektů. Majiteli byly 

většinou známé osobnosti, např. Pavel Janák, Cyril Bouda, Václav 
Řezáč nebo manželé Paličkovi - s jejich příběhy se během vycházky 



seznámíme. Začátek akce ve 13:00 na zast. aut. č. 131 „U Matěje“ 
(jede od metra A „Hradčanská“ ). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Pavla Lešovská 
      
14. út. 14. út. 14. út. 14. út. EXPOZICE ČESKÉHO UMĚNÍ 19. EXPOZICE ČESKÉHO UMĚNÍ 19. EXPOZICE ČESKÉHO UMĚNÍ 19. EXPOZICE ČESKÉHO UMĚNÍ 19. STOLETÍ. STOLETÍ. STOLETÍ. STOLETÍ. Navštivte s námi 
Veletržní palác s kurátorkou pro vzdělávání Národní galerie  
v Praze, která vás provede čtvrtým patrem stálé expozice českého 
umění 19. století! Uvidíme práce významných českých umělců jako 

např. J. Mařáka, J. Schikanedera, M. Švabinského, J. Preislera a F. 
Bílka. Budeme se věnovat uměleckým směrům na přelomu 19. a 20. 
století a možnostem, jak výtvarná díla interpretovat. Poutavým 
způsobem se dozvíme zajímavé detaily a okolnosti vzniku obrazů  
i soch symbolismu, impresionismu a secese. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! 
Začátek akce v 15:00 v objektu Veletržního paláce (zastávka tram. 
č. 12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + vstupné do 
Národní galerie 180/90 Kč. Monika Sybolová  
    
15. st. 15. st. 15. st. 15. st. PROHLÍDKA BUDOVY PROHLÍDKA BUDOVY PROHLÍDKA BUDOVY PROHLÍDKA BUDOVY SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ SEVANGELICKÉ SEVANGELICKÉ SEVANGELICKÉ S    PROCHÁZKOU KRÁLOVSKÝMI VINOHRADYPROCHÁZKOU KRÁLOVSKÝMI VINOHRADYPROCHÁZKOU KRÁLOVSKÝMI VINOHRADYPROCHÁZKOU KRÁLOVSKÝMI VINOHRADY....    Vycházka nás 
zavede do budovy vinohradského sboru českobratrské církve 

evangelické, kterou navrhl v roce 1907 architekt Antonín Turek. 

Spolu s průvodcem vstoupíme dovnitř a prohlédneme si interiér, 
včetně obrazů Miroslava Rady. Po prohlídce se vydáme směrem do 

Dykovy a Hradešínské ulice, kde si ukážeme honosné vily 

významných osobností. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram.  

č. 10, 16 „Šumavská“.    Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Alexandra Škrlandová 

MASARYKOVY DĚTI MASARYKOVY DĚTI MASARYKOVY DĚTI MASARYKOVY DĚTI –––– PŘEDNÁŠKA PŘEDNÁŠKA PŘEDNÁŠKA PŘEDNÁŠKA. Potomci Tomáše Garrigua Masaryka 
a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, 

umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho 

z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na přednášce.  

POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek. Začátek přednášky v 17:15 v sále PIS, 

Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Mgr. Martina 

Štrachová 
    
16. čt.16. čt.16. čt.16. čt.    VZPOMÍNKA NA JVZPOMÍNKA NA JVZPOMÍNKA NA JVZPOMÍNKA NA JANA ANA ANA ANA PALACHPALACHPALACHPALACHA.A.A.A. Jméno Jan Palach obletělo 

v lednu roku 1969 doslova celý svět.  Touto vycházkou si 
připomeneme 45. výročí sebeupálení Jana Palacha a projdeme se 

místy, spojenými s jeho osobností. Začátek akce v 16:00 před 
budovou FF UK na náměstí Jana Palacha. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. 
Jaroslava Nováková     

    
18. so. 18. so. 18. so. 18. so. ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA.ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA.ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA.ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. Akce pro 

děti. Podrobné informace naleznete na konci programu.    
PROCHÁZKA STARÝMI STRAŠNICEMI SPROCHÁZKA STARÝMI STRAŠNICEMI SPROCHÁZKA STARÝMI STRAŠNICEMI SPROCHÁZKA STARÝMI STRAŠNICEMI S    NÁVŠTĚVOU TRMALOVY VILYNÁVŠTĚVOU TRMALOVY VILYNÁVŠTĚVOU TRMALOVY VILYNÁVŠTĚVOU TRMALOVY VILY....    

Vydejme se spolu na procházku starými Strašnicemi a objevme 
zajímavosti této části Prahy 10. Vycházku odstartujeme  

u moderního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a dále 
budeme pokračovat ke kulturní památce Bečvářovu dvoru. 
Neopomeneme na dobovou vilovou čtvrť starých Strašnic  

a navštívíme interiér Trmalovy vily.  Začátek akce ve 14:00 u 



kostela Neposkvrněné početí Panny Marie (spojení: tram. č. 22, 26 
„Nádraží Strašnice“). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do Trmalovy vily 
40/20 Kč.  Marie Hátleová 
RENESANČNÍRENESANČNÍRENESANČNÍRENESANČNÍ SÍDLA SÍDLA SÍDLA SÍDLA    HRADČAN A HRADČAN A HRADČAN A HRADČAN A MALÉ STRANYMALÉ STRANYMALÉ STRANYMALÉ STRANY S PROHLÍDKOU S PROHLÍDKOU S PROHLÍDKOU S PROHLÍDKOU    
MARTINICKÉHO PALÁCE.MARTINICKÉHO PALÁCE.MARTINICKÉHO PALÁCE.MARTINICKÉHO PALÁCE. Martinický palác je dispozičně pozoruhodná 
stavba své doby a podstatná část renesanční a raně barokní 
výzdoby, kterou během prohlídky uvidíme, se zachovala dodnes. Po 

interiéru Martinického paláce se dále zastavíme u renesančních 
exteriérů paláců Schwarzenberského, pánů z Hradce, Metychů  
z Čečova, aj. a připomeneme si i roli jejich šlechtických vlastníků 
v české historii. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 

Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před Martinickým palácem na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč 
(%)(%)(%)(%) + jednotné snížené vstupné do objektu 50Kč. PhDr. Jarmila 
Škochová. 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém 

jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 
hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, 

kdysi užívaných jako středověké vězení, a prohlédneme si také 

zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je 
zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední 

pohled na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce ve 20:30 před věží objektu (vstup vedle 

Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS)    
    

19. n19. n19. n19. ne. e. e. e. NÁRODNÍ DIVADLO.NÁRODNÍ DIVADLO.NÁRODNÍ DIVADLO.NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 

Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 

hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše 

Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního 

divadla. V 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtiněV 10:30 prohlídka v angličtině....    Začátek akce každou 

půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem.    Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS) 
DOMOVNÍ ZNAMEDOMOVNÍ ZNAMEDOMOVNÍ ZNAMEDOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY A HRADČAN.NÍ MALÉ STRANY A HRADČAN.NÍ MALÉ STRANY A HRADČAN.NÍ MALÉ STRANY A HRADČAN. Zveme vás na vycházku 

volně navazující na putování za příběhy staroměstských domů  
a jejich znamení. Tentokrát si prohlédneme malebná znamení  

a další zajímavé detaily na fasádách malostranských domů  
a připomeneme si některé osudy jejich obyvatel. Projdeme si nejen 
„galerii“ domovních znamení v Nerudově ulici, ale prohlédneme si  

i některé méně známé exempláře v okolních uličkách Malé Strany  
a Hradčan. Začátek akce ve 14:00 u Malostranské mostecké věže na 

konci Karlova mostu. Cena 100/70 Kč (%).(%).(%).(%). Mgr. Bojana Škaroupková 
    

21. út. 21. út. 21. út. 21. út. KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO BŘEVNOVSKÉHO KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO BŘEVNOVSKÉHO KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO BŘEVNOVSKÉHO KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO BŘEVNOVSKÉHO 
PIVOVARU. PIVOVARU. PIVOVARU. PIVOVARU. Pro velký úspěch obnovujeme putování po pražských 

pivovarech! Jako první vstoupíme do areálu Břevnovského 
kláštera, vzpomeneme na jeho bohatou historii a ochutnáme 
břevnovské pivo. Benediktinský klášter si v průběhu mnohých 

staletí budoval rozsáhlé hospodářské zázemí, které zahrnovalo 



také zahrady, mlýn, haltýř a rovněž pivovar. Původní budovu 
pivovaru bohužel dnes obdivovat nemůžeme, protože byla ve 20. 
století zbourána. Roku 1990 se benediktini vrátili do svého 
kláštera, a proto také dnes můžeme ochutnat zlatavý mok 
v obnovených břevnovských stájích. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 25 osob.    Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Markéty v areálu kláštera 

(spojení: tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) (%) (%) (%) + 
jednotné vstupné do objektu 100 Kč (cena zahrnuje ochutnávku 
produkce). Ing. Bohumil Kocourek 
    
22. st. 22. st. 22. st. 22. st. PO SPO SPO SPO STOPÁCH PRAŽSKÝCH POVODNÍ. TOPÁCH PRAŽSKÝCH POVODNÍ. TOPÁCH PRAŽSKÝCH POVODNÍ. TOPÁCH PRAŽSKÝCH POVODNÍ. Jak se ukázalo v době 
nedávné, velká voda je i ve 21. století stále nebezpečná. Jak tomu 
bylo v minulosti? Jak se naši předkové sžili s hrozbou velké vody? 
Utvářely povodně podobu historického jádra Prahy? Na všechny 
otázky naleznete odpověď na  naší vycházce. Začátek akce v 16:00 
před vstupem do kostela sv. Jiljí (ul. Husova, Staré Město, Praha 1). 
Cena 100/70 Kč (%) (%) (%) (%).    Markéta Gausová Zörnerová 
 
23. čt. 23. čt. 23. čt. 23. čt. DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM. DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM. DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM. DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM. Na vycházce zavítáme do 

Arcibiskupského kněžského semináře, v jehož areálu navštívíme 

trojlodní baziliku sv. Vojtěcha. Dozvíme se něco o historii této 
monumentální budovy a projdeme se po okolí dejvického 

studentského kampusu. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 20, 

26 „Thákurova“. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Alexandra Škrlandová.      

    

PROŽIJTE SPROŽIJTE SPROŽIJTE SPROŽIJTE S    NÁMI HUDEBNĚNÁMI HUDEBNĚNÁMI HUDEBNĚNÁMI HUDEBNĚ    ----    DIVADELNÍ VÍKEND!DIVADELNÍ VÍKEND!DIVADELNÍ VÍKEND!DIVADELNÍ VÍKEND!    Rok 2014 je rokem 
hudby a významných výročí. Můžete se vydat po stopách zrodu 

českého divadelnictví, prohlédnout si Národní divadlo nebo 

s naším průvodcem navštívit Muzeum Bedřicha Smetany. 

25. so. 25. so. 25. so. 25. so. ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB PO STOPÁCH PO STOPÁCH PO STOPÁCH PO STOPÁCH 
OBROZENECKÉHO DIVADLA.OBROZENECKÉHO DIVADLA.OBROZENECKÉHO DIVADLA.OBROZENECKÉHO DIVADLA. Vydejme se do míst, kde se v Praze rodilo 

české divadelnictví. Připomeneme si první česká představení 

uváděná na pražských divadelních scénách a osudy slavné Boudy na 

Koňském trhu. Stranou nezůstanou ani přední osobnosti této doby,  
s nimiž jsou počátky českého divadla neodmyslitelně spjaty, např. 
postava Václava Tháma. Začátek akce v 10:00 u Café Tramvaj na 
Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč ((((%)%)%)%). Mgr. Pavla Bartásková 

VEČERNÍ PROVEČERNÍ PROVEČERNÍ PROVEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. HLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. HLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. HLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém 

jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 
hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, 

kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka 
figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 

návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na 
osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 

20:30 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). 
Jednotná cena 160 Kč. (průvodce PIS)    
    



26. ne. NÁRODNÍ DIVADLO.26. ne. NÁRODNÍ DIVADLO.26. ne. NÁRODNÍ DIVADLO.26. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše 
Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního 
divadla. VVVV    10:30 prohlídka v10:30 prohlídka v10:30 prohlídka v10:30 prohlídka v    angličtině.angličtině.angličtině.angličtině. Začátek akce každou 
půlhodinu od 8:30 do 11:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem.    Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS)        

OD KAROLINA KE KLEMENTINU. OD KAROLINA KE KLEMENTINU. OD KAROLINA KE KLEMENTINU. OD KAROLINA KE KLEMENTINU. Univerzita Karlova byla slavnostně 
založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno 
ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů 
artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách 
univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. Začátek 
akce ve 14:00 před  vstupem  do Karolina  z Ovocného trhu. Cena 
100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Marie Hátleová  
MUZEUM BEDŘICHA SMETANY.MUZEUM BEDŘICHA SMETANY.MUZEUM BEDŘICHA SMETANY.MUZEUM BEDŘICHA SMETANY. Letos si připomeneme dvě významná 
jubilea zakladatele české národní hudby - 190. výročí narození  
a 130. výročí úmrtí. Pojďte s námi strávit část zimního odpoledne 
do zajímavé expozice Muzea Bedřicha Smetany, s výkladem  
o významu, tvorbě i pohnutém osobním životě tohoto hudebního 
génia. Budete mít možnost si vyzkoušet laserovou taktovku  

a prohlédnout si výstavu "Jak se u Smetanů malovalo". Začátek akce 

ve 14:00 před vchodem do muzea na Novotného lávce. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + vstupné do muzea 

50/25Kč. Eva Sokolová 

    

27. 27. 27. 27. po.po.po.po.    HVĚZDHVĚZDHVĚZDHVĚZDA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA HANA VÍTOVÁA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA HANA VÍTOVÁA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA HANA VÍTOVÁA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA HANA VÍTOVÁ    ----    PŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKA. . . . 24. 
ledna uplyne 100 let od narození jedné z našich největších 

prvorepublikových hvězd, Hany Vítové. Stejně jako se před 

kamerami objevovala s noblesou, nadhledem a přirozenou elegancí, 

tak žila i svůj soukromý život. Snad nejhorší období pro ni přišlo 

po tragické smrti jediné dcery Bedřišky. O jejím životě soukromém, 

filmovém i divadelním si budeme povídat na přednášce. POZOR! – 

omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Pavla Lešovská 

 
29. 29. 29. 29. sssst.t.t.t. POZORUHODPOZORUHODPOZORUHODPOZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ NÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ NÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ NÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ ----PŘEDNÁŠKA.PŘEDNÁŠKA.PŘEDNÁŠKA.PŘEDNÁŠKA.    

Seznámíme se s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, 
využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, 
středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do 

míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. 
Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí. POZOR! 
– omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo 

nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Milada Racková 
    

    

    



VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI    

V V V V LEDNULEDNULEDNULEDNU 201 201 201 2014444    
    
12. ne. 12. ne. 12. ne. 12. ne. ZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICIZA KRÁLEM JIŘÍKEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICI....     Děti se 
mohou těšit na prohlídku historických sálů Staroměstské radnice, 
kde „spatří“ krále Jiřího z Poděbrad. Dozví se o době jeho panování 
i fungování radnice za časů královských. Prohlédnou si starodávné 
síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly se sladkou odměnou na konci. 

Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – 
omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do 
turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 
100/70 Kč (%)(%)(%)(%). (průvodci PIS) 
    
18. so. 18. so. 18. so. 18. so. ZA SVATÝM NORBERTEZA SVATÝM NORBERTEZA SVATÝM NORBERTEZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. M DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. M DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. M DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. Vydejte 
se s dětmi do historických sálů Strahovského kláštera a poznejte 
zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. Děti se seznámí s 
životem tohoto světce a poznají jeho atributy. Bude jim představen 

život v klášteře, včetně kapitulní síně a křížové chodby. K vidění 
bude také model Strahovského kláštera v dnešní podobě. Vhodné 

pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 

počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek! Začátek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří 

Strahovského kláštera (zast. tram. č. 22 „Pohořelec“). Cena 100/70 
Kč (%) + vstupné do objektu 40/20 Kč. (průvodci PIS) 

 

NOVINKYNOVINKYNOVINKYNOVINKY    
    

HUDBA V PRAZEHUDBA V PRAZEHUDBA V PRAZEHUDBA V PRAZE    
15. 12. 2013 byla spuštěna nová doména Pražské 

informační služby – Prague City Tourism    s interaktivní 
hudební mapou Prahy! wwwwww.hudbavpraze.czww.hudbavpraze.czww.hudbavpraze.czww.hudbavpraze.cz 

    
    
    
    

KALENDÁŘ 2014 | 2015 KALENDÁŘ 2014 | 2015 KALENDÁŘ 2014 | 2015 KALENDÁŘ 2014 | 2015 ---- PRAHA PRAHA PRAHA PRAHA 
PIS vydala elegantní nástěnný kalendář v rozměrech 40 x 
50 cm (š x v). Obsahem je kolekce nevšedních fotografií 

Prahy, fotograf Michal Vitásek. 
Cena 250,-Kč, k zakoupení v recepci PIS (Arbesovo nám. 4)  

nebo v TIC Staroměstská radnice a Rytířská 31. 
    

    



    
    
    

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHOPRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHOPRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHOPRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO 
25. listopadu25. listopadu25. listopadu25. listopadu 2013 2013 2013 2013 byl otevřen zápis do zimní periody 

(leden – březen 2014) 
populárně vzdělávacích cyklů přednášek a tematicky 

navazujících vycházek.     

Bližší informace na tel. č. 221 714 159 nebo na e-mailové 
adrese univerzita@prague.eu 

 
Studijní oddělení Pražské informační služby – Prague 

City Tourism připravilo Kurz průvodce Prahou a Kurz průvodce Prahou a Kurz průvodce Prahou a Kurz průvodce Prahou a 
rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchurekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchurekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchurekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu. Bližší 

informace na tel. č. 221 714 125 nebo studijni@prague.eu.  
    

ZIMNÍ BALÍČEK PRO DVZIMNÍ BALÍČEK PRO DVZIMNÍ BALÍČEK PRO DVZIMNÍ BALÍČEK PRO DVA VA VA VA V    PRAZE OD 1100 KČPRAZE OD 1100 KČPRAZE OD 1100 KČPRAZE OD 1100 KČ    
Pražská informační služba – Prague City 

Tourism připravila ve spolupráci s Národní galerií 
 
 

    
    
    
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve 
skupině (nenískupině (nenískupině (nenískupině (není----li uvedeno jinak nebo neurčíli uvedeno jinak nebo neurčíli uvedeno jinak nebo neurčíli uvedeno jinak nebo neurčí----li průvodce li průvodce li průvodce li průvodce 
jinak). jinak). jinak). jinak). Přednost mají klienPřednost mají klienPřednost mají klienPřednost mají klienti se vstupenkouti se vstupenkouti se vstupenkouti se vstupenkou    zakoupenouzakoupenouzakoupenouzakoupenou    v v v v 
předprodeji.předprodeji.předprodeji.předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami.  Vstupné do objektu si hradí účastníci sami.  Vstupné do objektu si hradí účastníci sami.  Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. 
Snížené vstupnéSnížené vstupnéSnížené vstupnéSnížené vstupné    je poskytováno dětem do 15 let, studentům je poskytováno dětem do 15 let, studentům je poskytováno dětem do 15 let, studentům je poskytováno dětem do 15 let, studentům 
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidůdo 26 let, seniorům nad 65 let, invalidůdo 26 let, seniorům nad 65 let, invalidůdo 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům m m m s průkazem ZTP, s průkazem ZTP, s průkazem ZTP, s průkazem ZTP, 
účastníkům prúčastníkům prúčastníkům prúčastníkům probíhajících kurzůobíhajících kurzůobíhajících kurzůobíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS PIS a průvodcům PIS PIS a průvodcům PIS PIS a průvodcům PIS. . . . 
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V 
případě zrušení akce pořadatelem akce (Pražská případě zrušení akce pořadatelem akce (Pražská případě zrušení akce pořadatelem akce (Pražská případě zrušení akce pořadatelem akce (Pražská 
informační služba informační služba informační služba informační služba –––– Prague City Tourism) je třeba uplatnit  Prague City Tourism) je třeba uplatnit  Prague City Tourism) je třeba uplatnit  Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
náronáronáronárok na vrácení vstupného v místě, k na vrácení vstupného v místě, k na vrácení vstupného v místě, k na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenkakde byla vstupenkakde byla vstupenkakde byla vstupenka    
zakoupena. zakoupena. zakoupena. zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době Uvedená dopravní spojení jsou platná v době Uvedená dopravní spojení jsou platná v době Uvedená dopravní spojení jsou platná v době 
uzávěrky programu.uzávěrky programu.uzávěrky programu.uzávěrky programu. Případné aktuál Případné aktuál Případné aktuál Případné aktuální změny ní změny ní změny ní změny v dopravě lze v dopravě lze v dopravě lze v dopravě lze 
ověřit na tel. 296 191 817 neboověřit na tel. 296 191 817 neboověřit na tel. 296 191 817 neboověřit na tel. 296 191 817 nebona na na na http://www.dpp.czhttp://www.dpp.czhttp://www.dpp.czhttp://www.dpp.cz. 
 

 
Další informace naleznete na www.prazskevychazky.cz 

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu 



NNNNajdete nás na Arbesově náměstí 70/4/ajdete nás na Arbesově náměstí 70/4/ajdete nás na Arbesově náměstí 70/4/ajdete nás na Arbesově náměstí 70/4/Praha 5Praha 5Praha 5Praha 5/150 00/150 00/150 00/150 00    
v těchto dnech: úterý a čtvrtek 13:00 - 17:00,  

středa 9:00 - 13:00,  
tel. 221 714 161, 221 714 714 

    
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA    

Příští program bude k dostání od 24. ledna 201424. ledna 201424. ledna 201424. ledna 2014        
v turistických informačních centrech PIS (viz níže),  
v sídle PIS (Arbesovo nám. 70/4/Praha 5/150 00) a na všech 
pobočkách Městské knihovny v Praze.    

    
OTEOTEOTEOTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS    

(předprodejní místa vlastivědných vycházek) 
    
Turistické informační centrum Staroměstská radniceTuristické informační centrum Staroměstská radniceTuristické informační centrum Staroměstská radniceTuristické informační centrum Staroměstská radnice    
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)   
dedededenně 9:00 nně 9:00 nně 9:00 nně 9:00 ---- 19:00 19:00 19:00 19:00    
Turistické informační centrum RytířskáTuristické informační centrum RytířskáTuristické informační centrum RytířskáTuristické informační centrum Rytířská    
(Rytířská 31, Praha 1 - Staré Město)      
denně 10:00 denně 10:00 denně 10:00 denně 10:00 ---- 18:00 18:00 18:00 18:00 
Turistické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště Praha    
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)    
denně 8:00 denně 8:00 denně 8:00 denně 8:00 ---- 20:00 20:00 20:00 20:00 
Turistické informační centrTuristické informační centrTuristické informační centrTuristické informační centrum Malostranská mostecká věž   um Malostranská mostecká věž   um Malostranská mostecká věž   um Malostranská mostecká věž       
v zimním období zavřenov zimním období zavřenov zimním období zavřenov zimním období zavřeno    
 
(aktuální informace na www.praguewelcome.cz nebo  
tel. 221 714 714)    
    

v Praze a Asociací hotelů a restaurací ČR pro domácí 
návštěvníky hlavního města speciální zážitkový balíček zážitkový balíček zážitkový balíček zážitkový balíček 

za výhodnou cenuza výhodnou cenuza výhodnou cenuza výhodnou cenu.  
 

    
    
    

    

 
 

On-line předprodej vycházek na http://eshop.praguewelcome.cz 
 



 
!!  !!  !!  !!  PŘEDPRPŘEDPRPŘEDPRPŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍODEJ SE VYPLÁCÍODEJ SE VYPLÁCÍODEJ SE VYPLÁCÍ  !!  !!  !!  !!    

Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou 

akci se slevou 50 %. 

Platí na akce označené symbolem (%)(%)(%)(%) při zakoupení vstupenek 

v předprodeji  
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku 

nižší hodnoty. 

 
Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den v TIC v 18:00 

předchozího dne  
a v případě víkendových akcí v pátek v 18:00,  

v e-shopu končí den před konáním akce. 

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání 
akce. 

 

Vyprodané aVyprodané aVyprodané aVyprodané akcekcekcekce budou avizovány na www.praguewelcome.cz 

 
Vždy 25. dne vVždy 25. dne vVždy 25. dne vVždy 25. dne v    měsíci měsíci měsíci měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na 

následující měsíc. 
 

    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto praguecityline.cz 

    

    
    



    

DDDDěti nejvíc milují netopýry, ježky ěti nejvíc milují netopýry, ježky ěti nejvíc milují netopýry, ježky ěti nejvíc milují netopýry, ježky 

a zajícea zajícea zajícea zajíce    
    

Největším rizikem pro volně žijící zvířata ve městech je lidská Největším rizikem pro volně žijící zvířata ve městech je lidská Největším rizikem pro volně žijící zvířata ve městech je lidská Největším rizikem pro volně žijící zvířata ve městech je lidská 
neznalost. Proto Dům ochránců přírody vneznalost. Proto Dům ochránců přírody vneznalost. Proto Dům ochránců přírody vneznalost. Proto Dům ochránců přírody v    pražské Michli přišel pražské Michli přišel pražské Michli přišel pražské Michli přišel 
ssss    výukovým programem a učí děti nebo i důchodce poznávat faunu výukovým programem a učí děti nebo i důchodce poznávat faunu výukovým programem a učí děti nebo i důchodce poznávat faunu výukovým programem a učí děti nebo i důchodce poznávat faunu 
jejich okolí.jejich okolí.jejich okolí.jejich okolí. V V V V    současnsoučasnsoučasnsoučasnosti si mohou zájemci vybrat z pěti programů. osti si mohou zájemci vybrat z pěti programů. osti si mohou zájemci vybrat z pěti programů. osti si mohou zájemci vybrat z pěti programů.     
 
První, nazvaný Divočina ve městě, představí všechny divoce žijící 
zvířata v metropoli. Dozvíte se, v jakých lokalitách žijí a co je 
nejvíc ohrožuje. Navíc i  pracovníci pražské zvířecí záchranky se 
s vámi podělí o své zkušenosti se záchranou zraněných živočichů. 
 
Druhý program Mláďata – potřebují naši pomoc? naučí rozpoznat 
mláďata, která skutečně potřebují naši pomoc. Mnoho mláďat totiž 
úplně zbytečně končí v záchranných stanicích, kde se jim sice 

dostane péče a pozornosti, ta jim ale nikdy nenahradí to, co by 

dostali od svých rodičů. „Dětem se nejvíce zamlouvají netopýři, 
ježci, srnčata nebo zajíci,“ říká David Zítek z Pražské zvířecí 

záchranky. 

 

Zajímá vás co se děje v noci za vašimi okny, když v klidu spíte? Na 

to vám pak odpoví třetí program Noční život. Jen tak se dozvíte, 
jak žijí sovy, netopýři, ježci a ostatní noční živočichové.  

 

Jak dostat život na svou zahradu, tak o tom je čtvrtý program Živá 

zahrada. Ochránci poradí, jak zahradu uzpůsobit, aby se tam volně 
žijícím živočichům líbilo a aby tam nalezli dostatek potravy. 

Ukáží různé typy budek, krmítek a dalších prvků, které  

spolehlivě volně žijící živočichy do vaší zahrady nalákají. 

 
Pátý program Včela základ života ukazuje na důležitost 
přítomnosti včel v naší přírodě. Uvidíte, jak včely žijí i jak je 
můžeme v přírodě podporovat. Dozvíte se zajímavosti  

o včelařském řemesle a čeká vás  ukázka základů včelaření ve 

městě i na venkově. Dům ochránců přírody má k dispozici také 
pozorovací úl, kde je možné vidět život včel přímo v praxi.  
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Programy mohou být prezentovány nejen v ekocentru Domu 

ochránců přírody, ale i  ve školách, domovech důchodců nebo jiných 

prostorách. Délka programů je 45 minut pro děti a mládež (základní 

a střední školy) a 60 minut pro dospělé. V případě zájmu pak 

kontaktujte Dům ochránců přírody tel: 774 155 155 ,nebo pište na  

e-mail: info@csop.cz. 
ČSOP 

 

 
 

 
 
 

 

    
    
    

    

    



Lesy ČR vLesy ČR vLesy ČR vLesy ČR v    pražském Klánovickém pražském Klánovickém pražském Klánovickém pražském Klánovickém 

lese rekonstruují dětská hřiště lese rekonstruují dětská hřiště lese rekonstruují dětská hřiště lese rekonstruují dětská hřiště     

a staví též hřiště pro seniorya staví též hřiště pro seniorya staví též hřiště pro seniorya staví též hřiště pro seniory                                                                                                                                    
    

VVVV    pražsképražsképražsképražskémmmm Klánovickém lese, v Klánovickém lese, v Klánovickém lese, v Klánovickém lese, v    katastrech pražských katastrech pražských katastrech pražských katastrech pražských 

městskýcměstskýcměstskýcměstských částí Praha h částí Praha h částí Praha h částí Praha –––– Klánovice a  Klánovice a  Klánovice a  Klánovice a PrahaPrahaPrahaPraha 21 21 21 21    ---- Újezd nad  Újezd nad  Újezd nad  Újezd nad 

LesyLesyLesyLesy, státní podnik Lesy České republiky , státní podnik Lesy České republiky , státní podnik Lesy České republiky , státní podnik Lesy České republiky postupně postupně postupně postupně 

rekonstruuje a zvelebuje pět lesních dětských hřišť, kterrekonstruuje a zvelebuje pět lesních dětských hřišť, kterrekonstruuje a zvelebuje pět lesních dětských hřišť, kterrekonstruuje a zvelebuje pět lesních dětských hřišť, kteráááá se  se  se  se 

rozprostírají vrozprostírají vrozprostírají vrozprostírají v    celé oblasti Klánovického lesa. Podnik zároveň celé oblasti Klánovického lesa. Podnik zároveň celé oblasti Klánovického lesa. Podnik zároveň celé oblasti Klánovického lesa. Podnik zároveň 

dokončdokončdokončdokončilililil výstavbu vůbec prvního  výstavbu vůbec prvního  výstavbu vůbec prvního  výstavbu vůbec prvního senior parku vsenior parku vsenior parku vsenior parku v    oblastioblastioblastioblasti a na příští  a na příští  a na příští  a na příští 

rok připravuje výstavbu senior parku dalšíhorok připravuje výstavbu senior parku dalšíhorok připravuje výstavbu senior parku dalšíhorok připravuje výstavbu senior parku dalšího. . . . Náklady na zvelebení Náklady na zvelebení Náklady na zvelebení Náklady na zvelebení 

prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky dosahují částky prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky dosahují částky prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky dosahují částky prostředí Klánovického lesa pro jeho návštěvníky dosahují částky     

1,7 milionu korun. 1,7 milionu korun. 1,7 milionu korun. 1,7 milionu korun. Uváděné aktivity Lesy ČR financují z „Programu Uváděné aktivity Lesy ČR financují z „Programu Uváděné aktivity Lesy ČR financují z „Programu Uváděné aktivity Lesy ČR financují z „Programu 

2020 2020 2020 2020 –––– zajištění cílů  zajištění cílů  zajištění cílů  zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který 

slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a 

stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních 

památek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit vpamátek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit vpamátek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit vpamátek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit v    lesích lesích lesích lesích 

včetně aktivit včetně aktivit včetně aktivit včetně aktivit zaměřených na ochranu přírody.zaměřených na ochranu přírody.zaměřených na ochranu přírody.zaměřených na ochranu přírody.    

    

Hřiště Rohožník má nové herní prvkyHřiště Rohožník má nové herní prvkyHřiště Rohožník má nové herní prvkyHřiště Rohožník má nové herní prvky    

S postupnými rekonstrukcemi dětských hřišť Lesy ČR v pražském 

Klánovickém lese začaly již v loňském a pokračovaly také v tomto 

roce.  Letos Lesy ČR za více než 350 tisíc korun zrekonstruovaly na 

území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy dětské hřiště Rohožník. Hřiště 

je osazeno několika novými zajímavými herními prvky, se kterými 

se děti dosud na lesních dětských hřištích v oblasti Klánovického 

lesa nesetkávaly. 

 

Opraveno je i hřiště přímoOpraveno je i hřiště přímoOpraveno je i hřiště přímoOpraveno je i hřiště přímo v v v v    ÚjezÚjezÚjezÚjezdddduuuu nad Lesy nad Lesy nad Lesy nad Lesy    

Po dohodě s městskou částí Praha 21 - Újezd nad Lesy a skupinou 

místních maminek z lokality Blatov Lesy ČR v roce 2012 

zrenovovaly dětské hřiště přímo v Praze 21 - Újezdě nad Lesy  

a instalovaly zde šest nových herních prvků. Tato akce stála 335 

tisíc korun. Dominantním prvkem se stala šplhací sestava 

pavučina, dále vláček Kolejáček, kladina, dvě pružinová houpadla  

a veliké oblibě se těšící malovací tabule Čmáralka.  Dětské hřiště 

je navíc doplněno i o potřebný mobiliář - lavice, koš a infopanel 

s provozním řádem. Nechybí ani zastavení s názvem U sojky 

Strážkyně, kde je rozlehlá lanová opičí dráha a zavěšený lanový 

mostek.  



 

Na hřišti Klánovice Na hřišti Klánovice Na hřišti Klánovice Na hřišti Klánovice –––– Nové Dvory je nejpopulárnější nová šplhací  Nové Dvory je nejpopulárnější nová šplhací  Nové Dvory je nejpopulárnější nová šplhací  Nové Dvory je nejpopulárnější nová šplhací 

sestavasestavasestavasestava    

Nové dětské hřiště v lokalitě městské části Praha    ----    Klánovice - 

Nové Dvory    je vybaveno    sedmi herními prvky. Náklady na jeho 

vybudování dosáhly výše 314 tisíc korun. Mezi nejpopulárnější 

patří šplhací šestiboká sestava, oblíbenými jsou i dvoumístná 

houpačka, vahadlová houpačka a trojitá hrazda. Nejmenším dětem 

slouží houpadla na pružině s motivem zvířat. Pro procvičení je zde 

i šikmá lavice.  

    

Klánovický les má první senior parkKlánovický les má první senior parkKlánovický les má první senior parkKlánovický les má první senior park    

Lesy ČR letos navíc vybudovaly za téměř 200 tisíc korun pro oblast 

naprostou novinku – tak zvaný senior park - malý sportovně 

rekreační areál u Cyrilova, a to v blízkosti ulice Smečkova, 

v katastru MČ Praha – Klánovice, určený převážně pro starší 

spoluobčany. V tomto malém lesním areálu je umístěno několik 

prvků určených k protažení lidského těla.  

 

Hřiště rekonstruována dle českýHřiště rekonstruována dle českýHřiště rekonstruována dle českýHřiště rekonstruována dle českých i evropských noremch i evropských noremch i evropských noremch i evropských norem    

 

Veškerá nově budovaná či rekonstruovaná dětská 

hřiště jsou navrhována a realizována v souladu 

s českými i evropskými normami (ČSN EN 1176-1177), 

prvky jsou doplněny o nezbytné dopadové plochy  

z mulčovací kůry. Většina herních prvků je vyrobena ručně, 

z akátového dřeva s přírodními tvary a kvalitními nátěry na vodní 

bázi. U takovýchto prvků z tvrdého dřeva se předpokládá životnost 

až 20 let.   

 

V roce 2014 navíc Lesy ČR v Klánovickém lese na území MČ Praha - 

Klánovice připravují rekonstrukci dětského hřiště U Koupaliště  

a v MČ Praha 21 – Újezdu nad Lesy výstavbu senior parku. Dle odhadů 

si obě akce vyžádají náklady ve výši více než půl milionu korun. Na 

rekonstrukci hřiště již podnik zpracovává příslušnou technickou 

studii.  

    

    

    

    

    

    



    

    

Vynaložené úsilí přináší kladná hodnoceníVynaložené úsilí přináší kladná hodnoceníVynaložené úsilí přináší kladná hodnoceníVynaložené úsilí přináší kladná hodnocení    

    

Snahu Lesů ČR o zvelebování prostředí Klánovického lesa pro jeho 

návštěvníky oceňují také zástupci radnic příslušných pražských 

městských částí. „Vážím si snahy Lesů ČR    zohledňovat specifika 

klánovických lesů a výstavbou dětských a seniorských hřišť 

umožnit našim občanům aktivní odpočinek v největším pražském 

lese,“ říká starosta městské části Praha – Klánovice Petr Soukup. 

„Obě hřiště zrekonstruovaná Lesy ČR v Újezdě nad Lesy veřejnost 

hojně využívá a to hlavně maminky s dětmi. Použité herní prvky 

jsou pro děti vítaným zpestřením,“ doplňuje Roman Březina, 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části 

Praha 21. 

 

KONTAKT: 

Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: +420 724 813 301 

E-mail: Boublik@lesycr.cz 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACEDOPLŇUJÍCÍ INFORMACEDOPLŇUJÍCÍ INFORMACEDOPLŇUJÍCÍ INFORMACE    

    

Senior Senior Senior Senior park  park  park  park  ---- sportovně rekreační areál u Cyrilova v sportovně rekreační areál u Cyrilova v sportovně rekreační areál u Cyrilova v sportovně rekreační areál u Cyrilova v    Klánovickém Klánovickém Klánovickém Klánovickém 

leseleseleselese - skládá se ze 6 cvičebních prvků: přelízka „Bidýlko“ (vhodná 

na procvičení dolních končetin); prvek „Trojhrazda“ (vhodný na 

procvičení horních partií těla); prvek „Lavice s pedály‘‘ (vhodný na 

procvičení dolních končetin nebo jen pro prostý odpočinek 

uprostřed lesa); prvek „Rotační kotouč“ (vhodný na procvičení 

horních partií těla); prvek „Ručkovadlo“ (vhodný na procvičení 

celého těla); prvek „Protahovadlo“ (vhodný na procvičení horních 

partií těla).    

Mobiliář se dále skládá z jedné lavice na odpočinek a informační 

tabule s plastovou cedulí (provozní řád).  

    

Lesy České republiky,s. p., již téměř dvacet let budují ve 

spravovaných lesích různá odpočinková zařízení -dětská hřiště, 

lávky i jiné drobné stavby a prvky.  

    

    



    

Výrazný objem Výrazný objem Výrazný objem Výrazný objem     finančních prostředků zfinančních prostředků zfinančních prostředků zfinančních prostředků z    Programu Programu Programu Programu 2020 2020 2020 2020 jejejeje vkládán do  vkládán do  vkládán do  vkládán do 

budování zejména odpočinkových zařízení a dětských hřišť na území budování zejména odpočinkových zařízení a dětských hřišť na území budování zejména odpočinkových zařízení a dětských hřišť na území budování zejména odpočinkových zařízení a dětských hřišť na území 

Klánovického lKlánovického lKlánovického lKlánovického lesaesaesaesa, který je svým umístěním mezi městskými částmi 

Praha 21 – Újezd nad Lesy a Praha – Klánovice či městem Úvaly velmi 

frekventovaným místem. Lidé z nejbližšího okolí využívají 

Klánovický les k různým sportovním či jiným volnočasovým 

aktivitám. Potkáte se zde s cyklisty, turisty, lidmi na koních či 

houbaři. Ti všichni hojně využívají odpočinková zařízení, lavičky, 

koše, turistické značení i naučnou stezku ve Škvorecké oboře. 

Vzhledem k prudkému nárůstu bytové výstavby v okolí 

Klánovického lesa přibývá i mnoho mladých rodin, les často 

navštěvují maminky s kočárky a malými dětmi.  

V blízkosti Klánovického lesa se nachází i mnoho základních škol, 

které les hojně využívají i v rámci výuky přírodovědných 

předmětů.   

 

 

• Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního 

majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a 

pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu 

třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR). 

• Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů 

systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je 

dokladem, že Lesy ČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy 

trvale udržitelného hospodaření.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



ZZZZpppprávy ze ZOO  Praha rávy ze ZOO  Praha rávy ze ZOO  Praha rávy ze ZOO  Praha     
 

Třináctka nebyla jen nešťastnáTřináctka nebyla jen nešťastnáTřináctka nebyla jen nešťastnáTřináctka nebyla jen nešťastná    
Rok 2013 byl pro Zoo Praha nejen ve znamení povodně, ale Rok 2013 byl pro Zoo Praha nejen ve znamení povodně, ale Rok 2013 byl pro Zoo Praha nejen ve znamení povodně, ale Rok 2013 byl pro Zoo Praha nejen ve znamení povodně, ale i řady i řady i řady i řady 

dobrých zpráv a úspěchů.dobrých zpráv a úspěchů.dobrých zpráv a úspěchů.dobrých zpráv a úspěchů.    
 Povodeň, která pražskou zoo postihla v prvních červnových dnech 
a zaplavila spodní část areálu, naštěstí nedosáhla takové úrovně 
hladiny a nenapáchala takové škody jako velká voda v roce 2002. 
Díky vysokému nasazení pracovníků zoo a následně také 
dobrovolných i profesionálních hasičů došlo jen ke zcela 
minimálním ztrátám zvířat a podařilo se zachránit podstatnou část 
přemístitelného majetku. Současně povodeň vyvolala ohromnou 
vlnu solidarity. Příznivci pražské zoo jí poskytovali nejen 
finanční prostředky a materiál, ale po opadnutí vody také pomáhali 
při odstraňování škod. 
 Povodeň pochopitelně zásadně poznamenala průběh sezóny  

a zmařila očekávání mimořádně vysoké návštěvnosti. Skutečnost, 

že v roce 2013 přišlo navzdory povodňovým škodám a dlouhodobému 

uzavření spodní části areálu více než 1 100 000 návštěvníků, je 

nutno pokládat za ohromný úspěch a současně i důkaz skutečnosti, 

že Zoo Praha má vždy co nabídnout. 

 Již začátkem roku 2013 se v pražské zoologické zahradě narodilo 
první slůně v její historii – samička Sita. Velmi vzácným  

a současně atraktivním odchovem se později stalo rovněž mládě 

orangutana sumaterského (první po více než 40 letech) a dále 

například tygra sumaterského. Ohromný význam má dosažení 

světového prvoodchovu želv Smithových a mezinárodní zájem 
vyvolalo mládě kakadu palmového. Rok se třináctkou v letopočtu 

však byl i ve znamení ztrát, zejména ve svém závěru. V prosinci 

podlehla pravděpodobně virové infekci mladá slonice Tonya  

a v důsledku onemocnění trávicího traktu uhynul také orangutaní 
samec Padang... 
 Hlavní sezóna pražské zoo začala po znovuzpřístupnění vyhlídkové 

stezky Zakázanky slavnostním otevřením nového Údolí slonů a také 

Pavilonu hrochů. Zejména Údolí slonů se setkává s ohromným 
zájmem návštěvníků a je novou chloubou Zoo Praha. Probíhala 
rovněž výstavba pavilonu velemloků, ale další plány pozměnila 
povodeň: byla odložena přestavba Pavilonu velkých savců (starého 

slonince) a přednost má jednak nový pavilon goril umístěný mimo 
záplavovou zónu, jednak lepší protipovodňová ochrana spodní části 

areálu. 
 Rok 2013 je spojen i s počiny na ochranu ohrožených druhů.  

V Kamerunu zahájil své jízdy Toulavý autobus a do Mongolska se 
letounem CASA podařilo přepravit další čtyři klisny koně 

Převalského. 
Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 



    
 

 

 

 

    

Foto:Foto:Foto:Foto:    

Evakuace batagurů. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 
Nové Údolí slonů v Zoo Praha. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 
Mládě tygra sumaterského. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 
Více fotografií v tiskové kvalitě naleznete na http://www.zoopraha.cz/component/content/article/221-vse-o-zoo/pro-
media/tiskove-zpravy/7764-trinactka-nebyla-jen-nestastna 
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