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Obsah: 
 

- Pomozte vybudovat nové hřiště pro děti 
 

- Program KC Nová Beseda v Klánovicích 
 

- Představujeme nový JURTA KLUB v Běchovicích 
 
- Vlastivědné procházky pro děti i dospělé v červnu 

 

- Praha slaví 125 let Klubu českých turistů aktivně 
Přinášíme program aktivního víkendu 14. – 16. června 2013 

 

- Albert Triatlon Tour 2013 závod pro děti od 8 – 15 let 
Informujeme o výsledcích pražského závodu ze 14. 5. 2013 

 

- Zprávy z Letního domu – pomáhá mladým lidem z dětských 
domovů hledat zaměstnání 

 

- VI. DEN S POLICIÍ 

 

- Pozvánka na 2 akce na hřbetu koně od sdružení Zajíček na koni 
 

- Prázdninová nabídka denního stacionáře pro uživatele 

sociálních služeb - Ruka pro život 

 
- 2. Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením  

ze ZŠ Ružinovská 
 

- Den otevřených dveří v Archivu hlavního města Prahy 

 
- Návod hasičů na bezpečnou dovolenou 

 
- Zprávy ze ZOO 

 
- SPORŤÁČEK V HAMRU slaví 3 roky! 

 

    

    



PPPPOMOZTE VYBUDOVAT NOVÉ HŘIŠOMOZTE VYBUDOVAT NOVÉ HŘIŠOMOZTE VYBUDOVAT NOVÉ HŘIŠOMOZTE VYBUDOVAT NOVÉ HŘIŠTĚ TĚ TĚ TĚ     

V ÚJEZDĚ NAD LESYV ÚJEZDĚ NAD LESYV ÚJEZDĚ NAD LESYV ÚJEZDĚ NAD LESY    
    

Na území MČ Praha 21 mezi ulicemi Druhanická, Oplanská a Dražická Druhanická, Oplanská a Dražická Druhanická, Oplanská a Dražická Druhanická, Oplanská a Dražická 
o rozloze 711 m² máme záměr vybudovat hřiště pro starší i mladší  vybudovat hřiště pro starší i mladší  vybudovat hřiště pro starší i mladší  vybudovat hřiště pro starší i mladší 

děti.děti.děti.děti. StudiiStudiiStudiiStudii si můžete prohlédnout na www.maminy.infowww.maminy.infowww.maminy.infowww.maminy.info nebo 
www.praha21.czwww.praha21.czwww.praha21.czwww.praha21.cz. Tato studie vznikla na základě přání občanů, kteří 
se zúčastnili veřejného projednávání přímo na místě, ke má hřiště 
vzniknout.  
 

V současné době musíme připravit pozemek na budoucí výstavbu 
hřiště a také připravujeme projektprojektprojektprojekt. . . . Zároveň    sháníme finanční finanční finanční finanční 
prostředkyprostředkyprostředkyprostředky na jeho realizaci. 
 

Budeme velice rádi, pokud se zapojíte i Vy a společně tak 
vybudujeme hřiště pro naše děti. V Újezdě nad Lesy žije okolo 10 000 
obyvatel, z toho 2 000 dětí do 15 let a míst, kde by si mohly děti 
hrát je málo. Výstavba je nákladná, celkové náklady jsou ve studii 
vyčísleny na 1 500 000 Kč. (pro názornost ceny některých prvků: 

lanová pyramida cca 400tis. Kč, herní dřevěná sestava cca 150tis. 
Kč, lanová dráha cca 100tis. Kč atd.) 
 

Pokud budete mít Vy, Vaši sousedé či Váš zaměstnavatel zájem 

zapojit se finančně do výstavby hřiště, můžete přispět 

prostřednictvím občanského sdružení Maminy zprostřednictvím občanského sdružení Maminy zprostřednictvím občanského sdružení Maminy zprostřednictvím občanského sdružení Maminy z    újezdské rovinyújezdské rovinyújezdské rovinyújezdské roviny. 
Každá koruna se počítá.  
 

Děkujeme Vám všem! 
 

RNDr. Pavel Roušar          Nikola Pravdová 
starosta MČ Praha 21                         Maminy z újezdské roviny o.s. 

www.praha21.cz              nikola.pravdova@centrum.cz  

                                                      mobil: 604 324 281 
                                                            www.maminy.info 
 
 

Zprávy z KC Nová Beseda Klánovice 
 

     PROGRAM červen 2013 

  
 Výstava m ěsíce:  „Proměna je věčné téma“ říká Petr Fidrich, který představí své malby, reliéfy  

a sochy, které zachycují proměny života, energie i přírody. Vernisáž se koná 3. 6. od 19:00,  
zahraje skupina BluesKlan.  
 
Kino pro d ěti  2. 6. neděle, 18:00                                              JACK A OB ŘI 
Starověká válka znovu ožívá. USA/2013/dobrodružný, fantasy/114 min/mládeži přístupný/český 
dabing 
 



 
Koncert 3. 6. pond ělí, 19:00 KAŽDÉ PRVNÍ POND ĚLÍ v m ěsíci     BLUES JAM SESSION 
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. 
 
Přednáška 4. 6. úterý, 19:00 ZAPOMENUTÉ KOUTY JIHOAFR ICKÉ REPUBLIKY A LESOTHO 
Jihoafrická republika se stala naším druhým domovem. JAR jsme procestovali křížem krážem,  
ale nejvíce se nám do naší mysli zapsaly její zapomenuté kouty. Přednáší:  Olda a Majka Mikušovi 
 
Akce m ěsíce 6. 6. čtvrtek, 19:30                        Wolfgang Amadeus Mozart - DON GIOVANNI                      
1. záznam opery z Metropolitní opery New York v KC Nová Beseda! 144 min/italsky s českými titulky  
 

Tvořivé dílny 9. 6. ned ěle, 14:00-17:00                                                    FIMO - základní vzory  
Na kurzu se naučíte základní techniky práce s polymerovou hmotou. Lektorka:   A. Janotová  
 

Kino 10. 6. pond ělí, 20:00                                                    BIG LEBOWSKI   
Jedna z nejlepších komedií bratrů Coenů! USA/UK/1998/komedie, krimi/117 min/přístupný od 12 
let/české titulky 
 
Kino 13. 6. čtvrtek, 20:00                                                        TENKRÁT NA ZÁPAD Ě  
Obnovená premiéra kultovního westernu v digitálně upravené kopii. USA/It/1968/western/166 
min/české titulky  
 
Akce 14. 6. pátek, 18:30     LADIES NIGHT II - POZO R!!! VSTUP POVOLEN POUZE ŽENÁM!!!  
Po velkém úspěchu je tu opět večírek s doprovodným programem pouze pro ženy. Rezervace nutná!  
 
Tvořivé dílny 16. 6. ned ěle, 14:00-16:30                                           HOJNOST A PROSPERITA  
Letní kresba po ose mandal a intuice (suchý pastel). Lektorka:  R. Kudrnová  
 

Divadlo pro d ěti 16. 6. ned ěle, 16:00 a 17. 6. pond ělí, 10:00             POHÁDKA O SNĚHURCE         
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Hrají:  divadelní soubor 
Pruhované panenky 
 
Divadlo 19. 6. st ředa, 18:00           DIVADLO NÁHODA (dramatický kro užek ZŠ Klánovice) 
Mladší divadelní skupina vystoupí s představením Houbi čky  a starší skupina předvede hru Piráti 
z Kokofiku . 
 
Kino 20. 6. čtvrtek, 20:00                                                                                     VELKÝ GATSBY                      
Nová adaptace slavného románu F. S. Fitzgeralda. AUS/USA/2013/drama/142 min/přístupný 
 od 12 let/české titulky  
 
 
 
Přednáška  21. 6. pátek, 19:00              ZELENÉ POTRAVINY NEJSOU LÉKEM A P ŘECE LÉČÍ   
Živá strava: fenomén, výživa, zdraví, energetické sladění s přírodou. Přednáší:  Ing. Renata 
Unbereitová 
 
Kino 24. 6. pond ělí, 20:00                                                                                         ŠMEJDI               
Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory.ČR/2013/dokumentární/78 
min/přístupný  
 
Přednáška 26. 6. st ředa, 19:00                                         VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH  
aneb Co v ěděli už sta ří Římané   Proč a jak zdravě jíst, včetně praktických doporučení.  
Přednáší:  Margit Slimáková a Kateřina Jacques.  
 
Kino 27. 6. čtvrtek, 20:00                                                                           VELKÁ SVATBA              
Missy a Alejandro jsou mladí, krásní a chtějí se vzít. USA/2013/komedie/90 min/přístupný od 15 
let/české titulky  
 
Akce 28. 6. pátek, 15:00             HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - zahradní slavnost s programe m            
Přijďte s námi opět oslavit začátek prázdnin. Můžete se těšit např. na kapelu Bedřich & Zoufalci  
a soutěže pro děti.  

 
Rezervace a informace:  www.kcnovabeseda.cz 

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

Změna programu je vyhrazena 

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena  Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 
14:00-22:00. 

 

Děkujeme m ěstské části Praha-Klánovice za pomoc a finan ční 
podporu divadelních p ředstavení pro d ěti i dosp ělé. 



PŘEDSTAVUJEME NOVÝ PŘEDSTAVUJEME NOVÝ PŘEDSTAVUJEME NOVÝ PŘEDSTAVUJEME NOVÝ JURTA KLUBJURTA KLUBJURTA KLUBJURTA KLUB    

V BĚV BĚV BĚV BĚCHOVICÍCHCHOVICÍCHCHOVICÍCHCHOVICÍCH        

Jurta klub je rodinným klubem s výukovými programy i cvičením 
pro všechny členy rodiny. Nachází se v klidné části Prahy 
Běchovice. Primárním cílem našeho projektu je přivést děti  
a dospělé opět blíž k přírodě i k sobě navzájem. Chystáme pro Vás 
otevření mnoha pestrých kurzů, seminářů i přednášek. Např. kurz 
muzikálové školičky pro děti, pilates, indoor Strollering, cvičení 
pro těhotné, kurz zdobení dortů, cvičení pro seniory  

s fyzioterapeutkou, kurz košíkaření a výroby šperků, ženský kruh, 
afro tance, cvičení pro děti, ayurjoga, angličtina pro děti i pro 
dospělé, francouzština pro dospělé, papírové modelářství pro děti 
i dospělé a další.  

Exkluzivita výuky v jurtě je podpořena příjemnou atmosférou 
použitých přírodních materiálů, navíc kruhový půdorys působí 
příjemně i na Vaši duši. Ačkoliv se učíte, či cvičíte, uvolňuje se 
intenzivněji vnitřní stres a jiné napětí způsobené náročnými 
požadavky současné doby.  

Další výhodou je omezená kapacita prostor, dbáme na individuální 

přístup lektorů včetně důsledné péče nutné ke správnému osvojení 

si požadovaných dovedností. Za pár dní budou všechny potřebné 

informace včetně možnosti rezervovat si místo na kurzy v rámci 
prázdninového provozu i do následujícího školního roku 2013-2014 
na webových stránkách www.jurtaklub.cz. 

Tento projekt vznikl za výrazné pomoci generálního partnera firmy 

Stavební a klempířské práce Jirsík&Varta.Stavební a klempířské práce Jirsík&Varta.Stavební a klempířské práce Jirsík&Varta.Stavební a klempířské práce Jirsík&Varta.    Veškeré stavební práce 
byly provedeny touto spolehlivou firmou, kterou můžeme jen 

doporučit. Na českém trhu je již více než 20 let. Pořízení samotné 
jurty proběhlo za velmi příjemné partnerské spolupráce s 
osvědčenou firmou RENTS. RENTS. RENTS. RENTS.  

Slavnostní otevření Jurta klubu je plánováno na  konec 

června 2013. Přesné datum bude upřesněno na stránkách klubu. 

Těšíme se s Vámi na viděnou! 

 

 

 

 

 

 

Text i ilustrační foto: Veronika Kropáčková 



PROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCH    

VVVVYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEK    

VVVV    ČERVNUČERVNUČERVNUČERVNU 2013 2013 2013 2013    
 
1. so. PRAHA SECESNÍ I. 1. so. PRAHA SECESNÍ I. 1. so. PRAHA SECESNÍ I. 1. so. PRAHA SECESNÍ I. Pocit ošklivosti z pronikajícího 

průmyslového braku, který zaplavil Evropu 2. poloviny 19. století, 
dal vzniknout stylu, jenž je u nás označován jako secese. Blíže se 
seznámíme s pražskou secesní architekturou, která přizdobila tvář 
hlavního města. Od Obecního domu Starým Městem a zpět. Začátek 
akce v 10:00 před Prašnou bránou na náměstí Republiky. Cena 100/70 
Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. (průvodce PIS) 
Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Procházka rezervací Chuchelský háj 
k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého, kolem přírodního útvaru 
Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim Barrande, do Velké 
Chuchle. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce cca ve 14:00 na zastávce 
aut. č. 129 „Malá Chuchle“ (jede ze „Smíchovského nádraží" ve 13:51). 

Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Pavla Lešovská    
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém 

jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédnete historické 
interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáte do míst, 

kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 

hlavního města, sestoupíte do jedinečných podzemních prostor, 

kdysi užívaných jako středověké vězení, a prohlédnete si také 

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

pohled na nasvícenou 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)  
    
2. ne. JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA.2. ne. JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA.2. ne. JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA.2. ne. JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA.    Komentovaná prohlídka pražské 

synagogy, která je zajímavým příkladem secesní stylizace 

tvarosloví maurského slohu. Zaujme také bohatou malířskou 
výzdobou a interiérem doplněným tepanými lustry. Představíme 

vám historii místa a jeho spojitost s pražským židovským ghettem. 
Zároveň si prohlédneme výstavy    „Židovská obec v Praze od roku 
1945 po dnešek“ a „Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 

1989“.    POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.    Doporučujeme 

využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před objektem 
synagogy (ul. Jeruzalémská 1310/7, Praha 1). Cena 100/70 Kč  

+ jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská    
PREZIDENTSKÉ REZIDENCE V PRAZE.PREZIDENTSKÉ REZIDENCE V PRAZE.PREZIDENTSKÉ REZIDENCE V PRAZE.PREZIDENTSKÉ REZIDENCE V PRAZE. Kde bydleli prezidenti počínaje 
T. G. Masarykem až po současného pana prezidenta? Povíme vám na 

vycházce, která nás povede od současné prezidentské vily  

u Brusnice, přes Masarykovu vyhlídku nad Jelením příkopem, na II. 
hradní nádvoří až do severní části Královské zahrady  
k prezidentskému domečku. Začátek akce ve l4:30 na zastávce tram. 

č. 22 „Brusnice“. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Milada Racková 



    
4. út. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. 4. út. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. 4. út. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. 4. út. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. Vycházku zahájíme  
u Rothmayerovy vily se slavnou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“, 
projdeme kolem Janákovy vily pro sochaře Josefa Mařatku, kostela  
sv. Norberta, Sboru církve českobratrské od arch. B. Kozáka a vily 
od manželů Oehlerových. Pak přejdeme do starých Střešovic, jejichž 
idylická atmosféra nás nečekaně překvapí v uličkách s vesnickými 

domky a názvy Na Kocourkách, Na Viničce. Začátek akce v 17:00 na 
zastávce tram. č. 1, 18 „Vojenská nemocnice“ (směr z centra). Cena 
100/70 Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. Jarmila Škochová 

    

5. st. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.5. st. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.5. st. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.5. st. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka. 
Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, 
získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky 
své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života 
ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější –  
v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na 
němž pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 30 osob.    Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 15:30 v objektu Veletržního paláce (zastávka tram. 

č. 12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené 

vstupné do objektu 90 Kč. Marie Hátleová    
    

8. so. STAVOVSKÉ DIVADLO.8. so. STAVOVSKÉ DIVADLO.8. so. STAVOVSKÉ DIVADLO.8. so. STAVOVSKÉ DIVADLO. Povídání o historii Stavovského divadla 

spojené s prohlídkou vybraných prostor stavby na Ovocném trhu  

i budovy divadla Kolowrat. Začátek akce v 9:00 před hlavním 

vchodem do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. (Průvodce 
PIS)    

VYŠEHRAD A JEHO TAJEVYŠEHRAD A JEHO TAJEVYŠEHRAD A JEHO TAJEVYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY.MNÉ LEGENDY.MNÉ LEGENDY.MNÉ LEGENDY.    Prohlídka areálu včetně 

hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. 

Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným 
Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova 

sloupu. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek akce ve 
14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč 
(%) (%) (%) (%) + vstupné do kasemat 60/30 Kč. (průvodce PIS) 
                
9. ne. RUDOLFINUM.9. ne. RUDOLFINUM.9. ne. RUDOLFINUM.9. ne. RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor významné 

novorenesanční budovy konce 19. století. Impozantní budova při 
vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné 

hudby nebo k návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme 
s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou 
v počátcích Československé republiky. Připomeneme si také 

historii České filharmonie a působení jejích slavných dirigentů. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do 

Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. (průvodce PIS)    
PRAHA SECESNÍ II. PRAHA SECESNÍ II. PRAHA SECESNÍ II. PRAHA SECESNÍ II. Vycházka volně navazuje na první díl Prahy 
secesní a zaměří se na tvorbu architektů Josefa Fanty a Osvalda 

Polívky. Od reprezentačního domu spolku Hlahol se vydáme 
procházkou kolem výstavných domů na Národní třídě a Václavském 
náměstí až dojdeme k Fantově kavárně na Hlavním nádraží. Začátek 



akce ve 14:00 před budovou Mánes na Masarykově nábřeží (zastávka 
tram. č. 14, 17 „Jiráskovo náměstí“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). (průvodce 
PIS)    
    

10. po. ČESKÝ KRÁL VÁCLAV 10. po. ČESKÝ KRÁL VÁCLAV 10. po. ČESKÝ KRÁL VÁCLAV 10. po. ČESKÝ KRÁL VÁCLAV ---- PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA. Přednáška k 650. výročí 
korunovace. Vyprávění nám přiblíží českého krále Václava, toho 
jména čtvrtého, a jeho pestré životní osudy. POZOR! – omezená 

kapacita sálu na 30 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. Jaroslava Nováková    
    

12. st. 12. st. 12. st. 12. st. KAMENNÁ PRAHA ANEB Z JAKÉHO KAMENÍ JSOU PRAŽSKÁKAMENNÁ PRAHA ANEB Z JAKÉHO KAMENÍ JSOU PRAŽSKÁKAMENNÁ PRAHA ANEB Z JAKÉHO KAMENÍ JSOU PRAŽSKÁKAMENNÁ PRAHA ANEB Z JAKÉHO KAMENÍ JSOU PRAŽSKÁ    

STAVENÍ. STAVENÍ. STAVENÍ. STAVENÍ. Velmi netradiční pohled na pražskou architekturu očima 
geologa nám nabídne vycházka z Klárova na Palachovo náměstí  
a odtud po pravém břehu vltavském až pod Emauzy. Zhruba 3 km 
dlouhá trasa nám zabere minimálně 2 hodiny naplněné jedinečnými 
informacemi o stavebních a sochařských materiálech v této části 
Prahy. Začátek akce v 17:30 na rohu ulic Klárov a U Bruských 
kasáren přímo pod nepřehlédnutelným výchozem skalních vrstev. 
Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Barbora Dudíková & Filip Stehlík 

    

13. čt. SOCHAŘSKÁ VÝ13. čt. SOCHAŘSKÁ VÝ13. čt. SOCHAŘSKÁ VÝ13. čt. SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA KARLOVA MOSTU. ZDOBA KARLOVA MOSTU. ZDOBA KARLOVA MOSTU. ZDOBA KARLOVA MOSTU. Pojďte    se projít krok za 

krokem po Karlově mostě a udělejte si čas na prohlídku sochařské 

galerie pod širým nebem. Dozvíte se, proč je na jednom ze sousoší 

rakev s číslovkou čtyřicet, co dělá na barokním podstavci klobouk, 
odkud se vzal na soše řád zlatého rouna, která socha je na mostě 

nejmladší, či proč jednu z barokních váz zdobí rybičky. Začátek 

akce v 16:00 u pomníku Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 

100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Markéta Gausová Zörnerová    
    
15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURI15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURI15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURI15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURISTY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. STY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. STY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. STY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. 

Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Podrobné 
informace naleznete na konci programu. 
VRTBOVSKÁ ZAHRADA VRTBOVSKÁ ZAHRADA VRTBOVSKÁ ZAHRADA VRTBOVSKÁ ZAHRADA ---- BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA. Jedna  

z nejkrásnějších středoevropských zahrad nabízí nejen krásnou 
zahradní architekturu, výzdobu M. B. Brauna a V. V. Reinera, ale také 

jedinečný výhled na Prahu z terasy umístěné na jejím nejvyšším 
místě. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Vrtbovského paláce 
(ul. Karmelitská 25, Malá Strana).    Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + vstupné do 

zahrady 60/50 Kč. Eva Sokolová 
TEČE VODA TEČE... PO PRAŽSKÝCH ULICÍCH. TEČE VODA TEČE... PO PRAŽSKÝCH ULICÍCH. TEČE VODA TEČE... PO PRAŽSKÝCH ULICÍCH. TEČE VODA TEČE... PO PRAŽSKÝCH ULICÍCH. Vycházka po stopách 

povodní v Praze. Jak se ukázalo v době nedávné, velká voda je i v 21. 
století ještě stále nebezpečná. Jak tomu bylo v minulosti? Jak se 
naši předkové s hrozbou velké vody sžili? Utvářely povodně podobu 
historického jádra Prahy? Začátek akce v 16:00 před vstupem do 

kostela sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě.  
Cena 100/70 Kč (%) (%) (%) (%).    Markéta Gausová Zörnerová        
    



16. ne. ZE LHOTKY K ČERNÉMU KONI. 16. ne. ZE LHOTKY K ČERNÉMU KONI. 16. ne. ZE LHOTKY K ČERNÉMU KONI. 16. ne. ZE LHOTKY K ČERNÉMU KONI. Vycházku zahájíme nejprve 
prohlídkou kostela P. Marie Královny míru, který byl vybudován 
jako symbolická náhrada za stržený mariánský sloup na 
Staroměstském náměstí    a poté se vydáme poznávat zajímavosti  
a pamětihodnosti Braníka. Začátek akce ve 14:00 na zastávce 
autobusů č. 121, 139, 150, 157, 197 „Lhotka“.  
Cena 100/70 Kč (%).(%).(%).(%). Ing. Bohumil Kocourek        

KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. Ačkoliv nás tato 
vycházka zavede mimo historické jádro Prahy, přesto dojdeme 
k jednomu ze sídel českého panovníka - obklopeni zelení se 
projdeme podél Kunratického potoka, v jehož blízkosti si 
prohlédneme zbytky zřícenin Nového hradu. Ten roku 1411 přikázal 
vystavět král Václav IV., jenž také na tomto hradě skonal. Pěší 
trasa cca 5 km. Začátek akce ve 14:00 u výstupu z metra C „Roztyly“ 
(směr Kunratický les). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Pavla Lešovská 

    

18. út. KINSKÉHO ZAHRADA. 18. út. KINSKÉHO ZAHRADA. 18. út. KINSKÉHO ZAHRADA. 18. út. KINSKÉHO ZAHRADA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo 
pražských zahrad a parků“ přiblíží krásnou zahradu z botanického 
hlediska. Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady z náměstí 
Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 

100/70 Kč (%). (%). (%). (%). Ing. Věra Válová 

    
19. st. OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU. 19. st. OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU. 19. st. OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU. 19. st. OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU. Při vycházce 

mezi usedlostmi i vilami této části Prahy 5 se zastavíme u vily 

Karla Teigeho od arch. J. Gillara, u vily na Cihlářce od arch.  

F. Zelenky. Poznáme druhé pražské dílo arch. A. Loose, 

Winternitzovu vilu, Pickovu vilu od E. Wiesnera s nezvyklou 
bazilikální břidlicovou střechou, funkcionalistickou vilu 

architektů E. Mühlsteina a V. Fürtha, secesní Kordovu vilu, vilu  

Na Klavírce od F. Kavalíra. Půjdeme okolo kostelů Československé 

církve husitské i Českobratrské církve evangelické s památníkem 

Milady Horákové, členky sboru. Na Santošce si povíme i o osudu 

kdysi slavné, ale dnes už málo známé operní pěvkyně Henrietty 
Sonntagové. Začátek v 17:00 na zastávce aut. č. 137 „Malvazinky“ 
(směr z „Knížecí“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. Jarmila Škochová  
    
22. so.22. so.22. so.22. so.    NORDIC WALKING SNORDIC WALKING SNORDIC WALKING SNORDIC WALKING S    VYCHÁZKOU PARKEM CIBULKA. VYCHÁZKOU PARKEM CIBULKA. VYCHÁZKOU PARKEM CIBULKA. VYCHÁZKOU PARKEM CIBULKA.     

Na vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou parku 
Cibulka. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity  

v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak 
správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby  
a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se 

s „holemi“,  průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Bývalé 
honosné sídlo Cibulka a přilehlý anglický park vybudoval po roce 

1817 biskup Leopold Thun - Hohenstein. Dnešní podoba Cibulky dává 

pouze tušit někdejší krásu celého komplexu. Přesto zde najdeme 
romantickou rozhlednu, drobné stavby a sochy. Na park navazuje 
přírodní památka Vidoule, jedna z posledních tabulových hor  

v Praze. Doba vycházky včetně instruktáže cca 3h. Vlastní speciální 
hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem 



přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00 u sochy Jana Nepomuckého v ulici Nad Hliníkem 
(zastávka tram. č. 9, 10 „Poštovka“). Vycházka bude zakončena  
u zastávky autobusu č. 123 „Průchova". Cena 100/70 Kč.  
Marie Hátleová    
POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození 

Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků 

na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené vstupné do objektu 100 Kč. 
(průvodce PIS)    

    
23. ne. STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA.23. ne. STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA.23. ne. STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA.23. ne. STAROMĚSTSKÉ KAŠNY, FONTÁNY, STUDNY A PÍTKA. Vycházka, 
během které se zastavíme u kašen a fontán známých  
i pozapomenutých. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, 
ale také jako bývalá centra společenského života prostého lidu  
a zdroje pitné vody obyvatel města. Začátek akce ve 14:00 před 
hlavním vstupem do Karolina na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). 
Zdeňka Kobylková    

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHBAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHBAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHBAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚRADĚRADĚRADĚ. Komentovaná prohlídka 

chrámu, který byl založen již za vlády knížete Vratislava II., ale my 
jej dnes obdivujeme v podobě, kterou mu vtiskly plány arch. Josefa 

Mockera. Kapitulní chrám byl povýšen na papežskou „baziliku 

minor“ a také je ochraňován Pannou Marií tzv. Dešťovou a Pannou 

Marii Šancovskou. Neméně poutavá je historie zvonů a zvonkohry, 

jejichž hlas se dnes rozeznívá z Vyšehradu. Začátek akce ve 14:00 
před vchodem do objektu. Cena 100/70 Kč (%) (%) (%) (%) + vstupné do objektu 

30/10 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal 

ZE STŘÍŽKOVA NA KOLČAVKU. ZE STŘÍŽKOVA NA KOLČAVKU. ZE STŘÍŽKOVA NA KOLČAVKU. ZE STŘÍŽKOVA NA KOLČAVKU. Vycházka se zastaveními u obnovené 

střížkovské kapličky, na vyhlídce E. Destinnové, dále kolem 

proseckých skal, vinice Máchalka a bobové dráhy do Podviní a podél 

Rokytky ke staré usedlosti Kolčavka. Pěší trasa cca 2,5 km. Začátek 
akce v 15:00 na nástupišti ve stanici metra C „Střížkov" (ve směru 

do Letňan). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Eva Sokolová 
    
24. po. MLADOTŮV DŮM. 24. po. MLADOTŮV DŮM. 24. po. MLADOTŮV DŮM. 24. po. MLADOTŮV DŮM. Prohlídka sálu býv. kapitulní knihovny  

v Mladotově domě na Pražském hradě. Prohlédneme si bohatou 
malířskou barokní výzdobu s mnoha symboly a povíme si o osudech 

jedné s nejcennějších knihoven u nás. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob.    Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 15:00 u kašny před bazilikou  
sv. Jiří na nádvoří Pražského hradu. Jednotná cena 100 Kč. Milada 

Racková 
    

27. čt.  IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 27. čt.  IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 27. čt.  IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 27. čt.  IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. Komentovaná prohlídka výstavy.    
Jedinečná možnost vidět téměř všechny originální plakáty Alfonse 

Muchy pohromadě. Svou unikátní kolekci vystavil v Obecním domě 
tenista a český patriot Ivan Lendl, který sbírá tato díla již třicet 
let. Na 122 děl je k vidění kompletně vůbec poprvé. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 25 osob.    Vstupenky pouze v předprodeji 



vycházek! Začátek akce v 16:00 před Prašnou branou na náměstí 
Republiky. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené vstupné na výstavu 
90 Kč. Marie Hátleová    
    
28. pá.28. pá.28. pá.28. pá.    VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédnete 
historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáte 

do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky 
hlavního města, sestoupíte do jedinečných podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení, a prohlédnete si také 
figury apoštolů staroměstského orloje zblízka. Prohlídka  
je zakončena návštěvou radniční věže, která vám nabídne nevšední 
pohled na nasvícenou 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)  

    
29. so. NA LEVÝ HRADEC.  29. so. NA LEVÝ HRADEC.  29. so. NA LEVÝ HRADEC.  29. so. NA LEVÝ HRADEC.  Za legendou a historií Levého Hradce se 
vydáme na přemyslovské hradiště, které bylo založeno někdy na 
počátku 9. století a po prohlídce akropole také vstoupíme do 

kostelíka sv. Klimenta, který stojí na základech přemyslovské 

rotundy stejného zasvěcení. Poté se vydáme přes vrch Řivnáč do 
Úholiček. Začátek akce cca v 10:00 na železniční stanici „Roztoky – 

Žalov“ po příjezdu vlaku (jede z „Masarykova nádraží“ v 9:40; návrat 

do Prahy možný autobusem nebo vlakem). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%)  

+ vstupné do objektu 40/20 Kč. Ing. Bohumil Kocourek    

ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ.ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal 

mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své 

originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale 

spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější –  
v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na 

němž pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob.    Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 10:00 v objektu Veletržního paláce (zastávka tram. 
č. 12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené 

vstupné do objektu 90 Kč. Marie Hátleová    
KLÁŠTER NA SLOVANECHKLÁŠTER NA SLOVANECHKLÁŠTER NA SLOVANECHKLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI V NEBOLI V NEBOLI V NEBOLI V    EMAUZÍCH.EMAUZÍCH.EMAUZÍCH.EMAUZÍCH.    Celková prohlídka 

zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře, 
Císařské kaple a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských 
patronů. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do objektu (ul. 

Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) +  vstupné do 
objektu 50/30 Kč. Alexandra Škrlandová 

    
30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! Akce pro děti. Podrobné informace 

naleznete na konci programu. 
POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA.POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození 

Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena 



100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené vstupné do objektu 100 Kč. Mgr. 
Bojana Škaroupková    
OD MARIÁNSKÉ VYHLÍDKY K MALOSTRANSKÉMU TRŽIŠTI. OD MARIÁNSKÉ VYHLÍDKY K MALOSTRANSKÉMU TRŽIŠTI. OD MARIÁNSKÉ VYHLÍDKY K MALOSTRANSKÉMU TRŽIŠTI. OD MARIÁNSKÉ VYHLÍDKY K MALOSTRANSKÉMU TRŽIŠTI. Pojďte s námi 
přes Strahovskou zahradu k Nemocnici pod Petřínem, nahlédněte 
s do jejího areálu, zastavte se u „trabanta na    nožičkách“ a seznamte  
se s bývalou čtvrtí pražských Vlachů na Jánském vršku.    Začátek 
akce v 15:00 na zastávce tram. č.  22 „ Pohořelec“. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). 

Marie Hátleová     

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

V ČERVNU 2013V ČERVNU 2013V ČERVNU 2013V ČERVNU 2013    
    
15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURISTY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. 15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURISTY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. 15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURISTY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. 15. so. ZA VOJTOU NÁPRSTKEM A TURISTY NA PETŘÍNSKOU ROZHLEDNU. 
Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Petřín byl na 
samém kraji historické Prahy a plný vinic a zahrad. Na sklonku 19. 
století ale nastává obrovská změna. Pražané se seznamují 
s lanovkou, obloukovými lampami, turistikou, pařížskou Eiffelovou 
věží či panoramatickými obrazy. A Vojta Náprstek u toho 
samozřejmě nemůže chybět. Společně prozkoumáme a vystoupáme na 
vrch Petřín.  Na děti čekají interaktivní hry, kvizy, pracovní list 

s kreativním domácím úkolem a pro toho, kdo ještě nemá,  pracovní 
sešitek na celý rok strávený se „Zábavným dějepisem“! S námi 

zjistíte, že dějiny nejsou žádná nuda! Vhodné pro děti od šesti let 

(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na  

2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 

akce v 10:00 u horní stanice lanové dráhy. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%)  
+ vstupné do objektu 105/55 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Mgr. Bojana 

Škaroupková    

    

30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! 30. ne. POSTAV TŘEBA DŮM! Akce pro děti. Ve škole děti často 

slýchávají pojmy „gotické“, „barokní“ či „románské“, ale jsou to 
pro ně pojmy živé nebo dokonce zábavné? Naučíme děti rozpoznávat 

v terénu různé typy architektury a pak se podíváme do interiérů 

velmi starého románského domu pánů z Kunštátu v Řetězové ulici  
a budeme si hrát! Postavíme s dětmi dům, poznáme zařízení dávných 
domácností, vybereme správné oblečení pro každou epochu.  

POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 20    osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00    před vstupem do 
turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 
100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč. Mgr. 

Pavla Bartásková, Kateřina Gilbert 

 
 

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
v předprodeji v turistických informa čních centrech PIS  

ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, ve vestibulu Hlavního nádraží, na Letišti Praha  
(terminál 2, tranzitní prostor) a v recepci PIS (Arbesovo nám. 4, pouze Po - Čt). 

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

 
 



!!  PŘEDPRODEJ 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 akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz 
 

Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc. 
 

 
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno 
jinak nebo neurčí-li pr ůvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou  
v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné  
je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům  
s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS. Zaplacené 
vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem akce 
(Pražská informační služba) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě,  
kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo  
na http://www.dpp.cz. 
 

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz 

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@pis.cz 

Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5    

v těchto dnech: pondělí a středa 9:00 - 13:30,  
úterý a čtvrtek 12:30 - 17:00 hodin, tel. 221 714 161, 221 714 714 

    

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA    

Příští program bude k dostání od 25. června 2013 25. června 2013 25. června 2013 25. června 2013 v turistických 

informačních centrech PIS (viz níže), v sídle PIS (Arbesovo nám. 4, 
Praha 5) a na všech pobočkách Městské knihovny v Praze. 
    

OTEVÍRACOTEVÍRACOTEVÍRACOTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PISÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS    

(předprodejní místa vlastivědných vycházek) 
    
Turistické informační centrum Staroměstská radnice                  Turistické informační centrum Staroměstská radnice                  Turistické informační centrum Staroměstská radnice                  Turistické informační centrum Staroměstská radnice                  
denně 9:00 denně 9:00 denně 9:00 denně 9:00 ---- 19:00 19:00 19:00 19:00    

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město) 
Turistické informační centrum RyTuristické informační centrum RyTuristické informační centrum RyTuristické informační centrum Rytířská  po tířská  po tířská  po tířská  po ---- pá 10:00  pá 10:00  pá 10:00  pá 10:00 ---- 18:00 18:00 18:00 18:00    

(Rytířská 31, Praha 1 - Staré Město) 
Turistické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště PrahaTuristické informační centrum Letiště Praha        denně 8:00 denně 8:00 denně 8:00 denně 8:00 ---- 20:00 20:00 20:00 20:00    
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) 

    
!!! TIC!!! TIC!!! TIC!!! TIC    Hlavní nádraží (vestibul)  Hlavní nádraží (vestibul)  Hlavní nádraží (vestibul)  Hlavní nádraží (vestibul)  UZAVŘENO !!!UZAVŘENO !!!UZAVŘENO !!!UZAVŘENO !!!    

a TIC a TIC a TIC a TIC Malostranská mostecká vMalostranská mostecká vMalostranská mostecká vMalostranská mostecká věž pro rekonstrukciěž pro rekonstrukciěž pro rekonstrukciěž pro rekonstrukci    UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO     

    
(aktuální informace na www.praguewelcome.cz nebo tel. 221 714 714) 
 
 



NOVINKYNOVINKYNOVINKYNOVINKY    
 

 
www.secesevpraze.cz 

 
Pražská informační služba nabízí v červenci a srpnu 

zájemcům z řad široké veřejnosti 
týdenní letní kurzy: 

 
KURZ PRAGA CAPUT REGNI, KURZ PRAHA TROCHU JINAK 

Pro více informací pište na i.stepankova@pis.cz nebo volejte 221 714 159. 
 

Pražská informační služba nabízí od září kurzy pro průvodce: 
KURZ PRŮVODCE PRAHOU, REKVALIFIKA ČNÍ KURZ PRŮVODCE CR 

Pro více informací pište na studijni@pis.cz nebo volejte 221 714 125 
 
 

PŘEDPRODEJ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ UKONČENPŘEDPRODEJ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ UKONČENPŘEDPRODEJ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ UKONČENPŘEDPRODEJ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ UKONČEN    
Ke dni 15.6.201315.6.201315.6.201315.6.2013 bude ukončen kompletní provoz turistického 

informačního centra PIS  

ve vestibulu budovy Hlavního nádraží.  
Od července bude po rekonstrukci otevřeno TIC v Malostranské 

mostecké věži. 

TIC na Letišti Václava Havla Praha, Ruzyně bylo přestěhováno do 

veřejné zóny příletové haly terminálu II. a zajišťuje také 
předprodej vycházek. 

 

    

    
Praha slaví 125 let KČT Praha slaví 125 let KČT Praha slaví 125 let KČT Praha slaví 125 let KČT     

Klubu českých turistůKlubu českých turistůKlubu českých turistůKlubu českých turistů    
    

14. 14. 14. 14. ---- 16. června 2013 16. června 2013 16. června 2013 16. června 2013    
    

Centrum oslav Centrum oslav Centrum oslav Centrum oslav –––– Náro Náro Náro Národní zemědělské dní zemědělské dní zemědělské dní zemědělské 
muzeum v Prazemuzeum v Prazemuzeum v Prazemuzeum v Praze    
 

Slavit se bude pěšky, na kole i poSlavit se bude pěšky, na kole i poSlavit se bude pěšky, na kole i poSlavit se bude pěšky, na kole i po vodě. Každý den bohatý program: vodě. Každý den bohatý program: vodě. Každý den bohatý program: vodě. Každý den bohatý program:    
 

 
 



Pátek: 
8.00 8.00 8.00 8.00 –––– 18.00 18.00 18.00 18.00   procházky a cyklovyjížďky po Praze, návštěva 

pražských památek 
18.00 18.00 18.00 18.00 –––– 23.00 23.00 23.00 23.00   kulturní program v Nár. zem. muzeu (vernisáž 

výstavy „„„„Turistické trasy třemi Turistické trasy třemi Turistické trasy třemi Turistické trasy třemi stoletími“stoletími“stoletími“stoletími“ 
společenská zábava) 

 

Sobota: 
08.00 08.00 08.00 08.00 –––– 18.00 18.00 18.00 18.00   procházky a cyklovyjížďky po Praze, návštěva 

pražských památek 
10.00 10.00 10.00 10.00 –––– 14.00 14.00 14.00 14.00  splutí Vltavy (nutné přihlášky předem) 

14.3014.3014.3014.30   otevření repliky první značené trasy KČT ve 
Štěchovicích 

19.00 19.00 19.00 19.00 –––– 23.30 23.30 23.30 23.30   „Kantoři pod letadly“„Kantoři pod letadly“„Kantoři pod letadly“„Kantoři pod letadly“ – společenská zábava  
v Národním technickém muzeu 

 

Neděle: 
01.00 01.00 01.00 01.00 –––– 04.00 04.00 04.00 04.00    „Jedeme až do rána“„Jedeme až do rána“„Jedeme až do rána“„Jedeme až do rána“ – pokračování sobotní noci  

v Nár. zem. muzeu 
03.30 03.30 03.30 03.30 –––– 04.00 04.00 04.00 04.00   start ranního pochodu na Petřín za svítáním 

 

VVVV    nedělinedělinedělineděli 1 1 1 16. června 20136. června 20136. června 20136. června 2013 se uskuteční  se uskuteční  se uskuteční  se uskuteční 

vyvrcholení oslav na akcivyvrcholení oslav na akcivyvrcholení oslav na akcivyvrcholení oslav na akci        

„Piknik v Botanické“„Piknik v Botanické“„Piknik v Botanické“„Piknik v Botanické“    
 

Vyvrcholení třídenních pražských oslav 125. výročí KČT. 

Začínáme brzy ráno výstupem za svítáním na Petřínskou rozhlednuza svítáním na Petřínskou rozhlednuza svítáním na Petřínskou rozhlednuza svítáním na Petřínskou rozhlednu. 

    

Start výstupu:Start výstupu:Start výstupu:Start výstupu:  
03.30 03.30 03.30 03.30 –––– 04.00 04.00 04.00 04.00   Národní zemědělské muzeum Praha, Letná,  

  (východ slunce 04.52) 
Trasa:Trasa:Trasa:Trasa:   4 km 
Cíl:Cíl:Cíl:Cíl:   Petřínská rozhledna, do 05.30 

    
09.00 09.00 09.00 09.00 –––– 12.00 12.00 12.00 12.00   start hvězdicového pochodu na „Piknik“ 

09.00 09.00 09.00 09.00 –––– 10.00 10.00 10.00 10.00   start cyklotras na „Piknik“ 

11.0011.0011.0011.00   start běžecké trasy na „Piknik“ 
11.00 11.00 11.00 11.00 –––– 14.00 14.00 14.00 14.00   cíl všech tras v Botanické zahradě hlavního města 

Prahy 
13.00 13.00 13.00 13.00 –––– 17.00 17.00 17.00 17.00   kulturní program v Botanické zahradě hlavního 

města Prahy 
 
Trasy:Trasy:Trasy:Trasy:    
Pěší: 09.00 – 12.00 
Start:  

• Kobyliské náměstí (před Salesiánským divadlem, stanice 
metra C Kobylisy), trasa 5 a 12 km 

• Rajská zahrada (metro B), trasa 13 km 



• Palmovka (metro B, výstup k autobusům MHD), trasa 5 km 
• Stadion Strahov (zastávka BUS 143), trasa 8 km 

• Dejvická (metro A, výstup k autobusům směr Suchodol), trasa 4 
km 

• Národní zemědělské muzeum Letná (muzejní dvůr), trasa 10 a 5 
km 

• Muzeum Hlavního města Prahy (stanice metra C Florenc), trasa 

8 km 
 

Cyklo: 9.00 – 10.00 
Start:  

• Národní zemědělské muzeum Letná (muzejní dvůr),  
trasy 25 a 55 km 

• V 10.00 bude odjíždět od Národního zemědělského muzea 
společná cyklojízda 

 

Běžecká: 11.00 
Start:  

• Muzeum Vojty Náprstka, trasa 10 km 
 

Cíl tras:Cíl tras:Cíl tras:Cíl tras:  Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji, Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji, Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji, Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji,     

11.00 11.00 11.00 11.00 –––– 14.00 14.00 14.00 14.00        
    

Deky s sebou!Deky s sebou!Deky s sebou!Deky s sebou!    

 

V cíli na na Vás čeká kulturní program v režii Folklorního sdružení Folklorního sdružení Folklorního sdružení Folklorního sdružení 

České republikyČeské republikyČeské republikyČeské republiky.  
 

Během oslav bude probíhat razítkovací soutěž  

„Štemplmánie, aneb razítka po celé Praze“„Štemplmánie, aneb razítka po celé Praze“„Štemplmánie, aneb razítka po celé Praze“„Štemplmánie, aneb razítka po celé Praze“    
• mimořádná možnost pro sběratele razítek 

• 30 běžných razítek, 3 bonusová 
• celopražský pokus o rekord v počtu získaných razítek během 

jedné akce 

 

Běhen pikniku se vyhodnotí soutěž „Štemplmánie“„Štemplmánie“„Štemplmánie“„Štemplmánie“ (celopražský 
pokus o rekord v počtu získaných razítek během jedné akce).  
 
Účastníci oslav mají do vybraných památek vstup zdarma  

(např. do Muzea hlavního města Prahy, Galerie Pilsner Urquell, 
skleníku Fatamorgana, pražských věží). 

Pro účastníky bude během oslav otevřeno Informační centrum  
v Národním zemědělském muzeu. 
 

Více informací naleznete na www.prahouturistickou.czwww.prahouturistickou.czwww.prahouturistickou.czwww.prahouturistickou.cz    

    

    



ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013    
 

3. ročník3. ročník3. ročník3. ročník série dětských triatlonových závodů série dětských triatlonových závodů série dětských triatlonových závodů série dětských triatlonových závodů    

ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013 

závodů určených všem dětem od 5 do 18 let. 
 

Tento projekt byl v roce 2012 oceněn cenou 

NEJLEPŠÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT ROKU 2012NEJLEPŠÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT ROKU 2012NEJLEPŠÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT ROKU 2012NEJLEPŠÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT ROKU 2012. 

 

Albert Triatlon Tour 2013Albert Triatlon Tour 2013Albert Triatlon Tour 2013Albert Triatlon Tour 2013    se rozjel na plné obrátky!se rozjel na plné obrátky!se rozjel na plné obrátky!se rozjel na plné obrátky!    
    
Více než 50.000 naježděných kilometrů za bez mála 3.000 dětmi na 75 
besed po celé ČR a mnoho hodin příprav nás dělilo od 14. 5. 2013, 
kdy se v Praze na plné obrátky rozjel již 3. ročník Albert Triatlon 

Tour, akce určené všem dětem ve věku od 5 do 18 let, které se 
nechtějí nudit, chtějí zkusit něco nového, seznámit se a pořádně se 
pobavit.  
 

Stejně jako v loňských ročnících jsme se na pilotní závod celé tour 

sešli ve sportovním  areálu Galerie Nové Butovice v Praze, kde 
Tomáš Slavata, „táta“ celého projektu za podpory Nadačního Fondu 

Albert symbolicky odstartoval letošní závodění a prozradil nám 

motto celé série „VZEPŘÍT SE OSUDU“.  

 

Počasí nám přálo a vůbec celá atmosféra byla od začátku velmi 
přátelská. Trasu vytyčil Tomáš Slavata a tak byl zajištěn napínaví 

závod, který v dětech určitě probudil nezkrotného bojovného ducha 

a fanoušky zvedl ze židlí. Děti si mohly po registraci celou trať 

projít a zmapovat tak nástrahy, které na ně čekaly. Když už se 

v prostorách závodu pohybovaly všechny děti se svými startovními 
čísly, pozvali nás dva naši milý moderátoři Maruška a Vítek ke 
startovnímu oblouku, kde nám Tomáš Slavata a Pavel Mikoška 

předseda správní rady Nadačního fondu Albert připomněli, proč 

jsme se tu všichni sešli. Byla představena hlavní myšlenka závodů, 
kterou je bořit mýty a spojovat světy dětí z dětských domovů  
a dětí z „běžných“ rodin. Děti vedle sebe startují, nikdo nepozná 
rozdíl a každé z nich má stejnou šanci vyhrát a uspět a stejně tak 

je tomu i v životě. Pokud jen trochu chceme, můžeme se „VZEPŘÍT 
OSUDU!“ a „ŽÍT SVŮJ SEN!“.   

 

A tak to vypuklo! Krátce po 15.00 hodině zaznělo první 
odpočítávání a na trať se postupně vydalo bojovat o kola a postup 

do finále více než 100 dětí dětských domovů a škol z Prahy  
a Středních Čech. První se na trati vystřídaly nejmladší kategorie 
a začalo se jak jinak než disciplínou, které se říká „kachny“, 

spočívá v tom, že závodník zdolává část trati v podřepu, s rukama 
za hlavou, tato „zvířecí“ disciplína nahradila plavání. Další částí 
závodu byla jízda na kole, závodníci si předem v depu připravili 



kola a hned po dokončení „kachen“ mohli vyrazit na připravený 
okruh. Ve třetí části závodu jsme s napětím sledovali běh, vše na 
sebe navazovalo a mělo svá pravidla, hlavní byl duch fair play  
a bezpečnost. S každou skupinou závodníků vždy absolvoval celou 
trasu i Tomáš Slavata, který poctivě „kachnoval“, jel na kole  
i běžel. Jeden ze závodníků Vilém Merta, nám prozradil, že si 
myslel, že celou cestu mu šlape na paty jeho soupeř a snažil se tedy 

běžet jako o život, nevěděl ale, že ho stíhá Tomáš Slavata, který 
přihlížel správnému průběhu závodu a kromě toho celé závody 
natáčel na kameru a snažil se tak pořídit, co nejzajímavější 
snímky. A tak se stalo, že s Tomášem v patách svou kategorii 
vyhrál. V podobném duchu, hlavně v duchu fair play to šlo dál a dál 
až k těm nejstarším kategoriím. Také dvě děti věnovaly kola, která 
vyhrály dětem z DD. Proběhlo i pár kolizí, které se ale obešli bez 
větších problémů a nakonec žádný ze závodníků závod nevzdal  
a všichni úspěšně dokončili 1. kolo Albert Trialon Tour 2013.  
 
 
S Albert Triatlon Tour 2013 navštívíme postupně celkem 13 míst  
po celé ČR a na finále se vrátíme zpět do Prahy.  

 
14. 5. 2013 Stř14. 5. 2013 Stř14. 5. 2013 Stř14. 5. 2013 Středoedoedoedoččččeský kraj a Praha eský kraj a Praha eský kraj a Praha eský kraj a Praha ---- Galerie Butovice, Praha 5 Galerie Butovice, Praha 5 Galerie Butovice, Praha 5 Galerie Butovice, Praha 5    

16. 5. 2013 Vysoč16. 5. 2013 Vysoč16. 5. 2013 Vysoč16. 5. 2013 Vysočina ina ina ina ---- T T T Třřřřebíč ebíč ebíč ebíč ---- baseballové h baseballové h baseballové h baseballové hřřřřiiiiššššttttěěěě Znojemská ul. Znojemská ul. Znojemská ul. Znojemská ul.    

21. 5. 2013 Liberecký kraj 21. 5. 2013 Liberecký kraj 21. 5. 2013 Liberecký kraj 21. 5. 2013 Liberecký kraj ---- Jablonec nad Nisou  Jablonec nad Nisou  Jablonec nad Nisou  Jablonec nad Nisou ---- př př př přehradaehradaehradaehrada    

23. 5. 2013 Královéhradecký kraj 23. 5. 2013 Královéhradecký kraj 23. 5. 2013 Královéhradecký kraj 23. 5. 2013 Královéhradecký kraj ---- Nác Nác Nác Náchod, dopravní hřhod, dopravní hřhod, dopravní hřhod, dopravní hřiiiiššššttttěěěě    

28 5. 2013 Plzeň28 5. 2013 Plzeň28 5. 2013 Plzeň28 5. 2013 Plzeňský kraj ský kraj ský kraj ský kraj ---- Plze Plze Plze Plzeňňňň----    ŠŠŠŠkodalandkodalandkodalandkodaland    

4. 6. 2013 Pardubický kraj 4. 6. 2013 Pardubický kraj 4. 6. 2013 Pardubický kraj 4. 6. 2013 Pardubický kraj ---- Pardubice  Pardubice  Pardubice  Pardubice ---- Park Na Š Park Na Š Park Na Š Park Na Špicipicipicipici    

5. 6. 2013 Jihoč5. 6. 2013 Jihoč5. 6. 2013 Jihoč5. 6. 2013 Jihočeský kraj eský kraj eský kraj eský kraj ---- Tábor  Tábor  Tábor  Tábor –––– Komora Komora Komora Komora    

6. 6. 2013 Olomoucký kraj 6. 6. 2013 Olomoucký kraj 6. 6. 2013 Olomoucký kraj 6. 6. 2013 Olomoucký kraj ---- Olomouc, Areál Flora Olomouc, Areál Flora Olomouc, Areál Flora Olomouc, Areál Flora    

11. 6. 2013 Ústecký kraj 11. 6. 2013 Ústecký kraj 11. 6. 2013 Ústecký kraj 11. 6. 2013 Ústecký kraj ---- Děčí Děčí Děčí Děčín, Zámecký pan, Zámecký pan, Zámecký pan, Zámecký park rk rk rk ---- Mariánská louka Mariánská louka Mariánská louka Mariánská louka    

17. 6. 2013 Jihomoravský kraj 17. 6. 2013 Jihomoravský kraj 17. 6. 2013 Jihomoravský kraj 17. 6. 2013 Jihomoravský kraj ---- Brno, Areál Pod Plachtami  Brno, Areál Pod Plachtami  Brno, Areál Pod Plachtami  Brno, Areál Pod Plachtami     

18. 6. 2013 Moravskoslezský kraj 18. 6. 2013 Moravskoslezský kraj 18. 6. 2013 Moravskoslezský kraj 18. 6. 2013 Moravskoslezský kraj ---- Krnov, Revoluč Krnov, Revoluč Krnov, Revoluč Krnov, Revoluční ulicení ulicení ulicení ulice    

20. 6. 2013 Zlínsky kraj 20. 6. 2013 Zlínsky kraj 20. 6. 2013 Zlínsky kraj 20. 6. 2013 Zlínsky kraj ---- Zlín Park J.A. Komenského Finále Zlín Park J.A. Komenského Finále Zlín Park J.A. Komenského Finále Zlín Park J.A. Komenského Finále    

8. 9. 2013 8. 9. 2013 8. 9. 2013 8. 9. 2013 ---- Praha, Galerie Butovice , Praha 5 Praha, Galerie Butovice , Praha 5 Praha, Galerie Butovice , Praha 5 Praha, Galerie Butovice , Praha 5    

VÍCE NA: www.alberttriatlontour.cz 
    

Výsledky závodů, 14. 5. 2013, PrahaVýsledky závodů, 14. 5. 2013, PrahaVýsledky závodů, 14. 5. 2013, PrahaVýsledky závodů, 14. 5. 2013, Praha    
    

 
Dívky 2006/2005: 
1. Aneta Smetanová 

2. Adriana Pískatá 

3. Anežka Režná 

 

 
Chlapci 2006/2005: 
1. David Varmuža 

2. Filip Baránek 

3. Antonín Nádoba 

 

Dívky 2004/2003: 
1. Ekaterina Danilina 

2. Monika Florová 
 
 

Chlapci 2004/2003: 

1. Michal Smetana 

2. Albert Matějka 

3. Jakub Hejhal 

 

Dívky 2002/2001: 
1. Bára Přibylová 

2. Maria Toschková 

3. Zdenka Dvořáková 

 

Chlapci 2002/2001: 
1. Daniel Mejsnar 

2. Dominik Krykorka 

3. Martin Mosinger 

 



  

 

Dívky 2000/1998: 
1. Michaela Majerová 

2. Helena Girgová 

3. Zdenka Dvořáková 

 

Chlapci 2000/1998: 

1. Vilém Merta 

2. Adrian Durdoň 

3. Lukáš Smíšek

 

 
Dívky 1997/1995: 
1. Tereza Majerová 

2. Věra Lorenčíková 

3. Markéta Podlahová 

 

Chlapci 1997/1995: 

1. Ivan Prokůpek 

2. Lukáš Holeček 

3. Martin Gütler 

Velké poděkování patří generálnímu partnerovi projektu 
Nadačnímu fondu Albert, partnerům projektu Author, 
DKNV, Ifer, Atletika Tábor, EMCO, Garmin, CS PROJECT  
a mediálním partnerům časopisu Zámeček a ETRIATLON.CZ 
a všem kteří pomáhají. 

  
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách 

www.alberttriatlontour.cz, www.tomasslavata.cz  

 
 

Lucie Tůmová 

NadaNadaNadaNadační Fond Albertční Fond Albertční Fond Albertční Fond Albert 

tel.: 736 787 945 
email: info@alberttriatlontour.cz 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spolu do zam ěstnání 

projekt OPPA pro mladé lidi se zkušeností ústavní v ýchovy  

 

Rádi bychom Vám představili projekt, který od ledna realizujeme v Občanském sdružení Letní d ům. 

Letní dům už více než 15 let pracuje s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů.  

Projekt je určen pro mladé od 17 do 26 let , kteří po odchodu z dětského domova, diagnostického či 

výchovného ústavu hledají práci na území Hlavního m ěsta Prahy . 

 

V rámci projektu poskytneme každému klientovi: 

- pracovní a sociální poradenství 

- podrobnou profesní diagnostiku  spojenou s vytipováním vhodného pracovního místa  

- asistenci při samotném hledání práce či brigády , případné nakontaktování na  vhodného 

spolupracujícího zaměstnavatele  

- účast v Job klubu  - skupinových vzdělávacích setkáních klientů 

 

Některým klientům podle identifikovaných potřeb pak můžeme také zajistit: 

- zvýšení kvalifikace  formou kurzu nebo školení 

- možnost přispívat po dobu 3 měsíců zaměstnavateli na mzdu  

- přímou podporu pracovního asistenta  při nástupu a výkonu zaměstnání 

 

Aktuálně vytváříme síť spolupracujících zam ěstnavatel ů a s prvními klienty probíhají profesní 

diagnostiky  a pracovní poradenství . V průběhu března otevřeme skupinová setkání zaměřená na 

sdílení zkušeností a tréninku pracovních dovedností. Projekt bude realizován v průběhu let 2013 a 

2014. Celkem pomůžeme se vstupem na pracovní trh minimálně 50 mladým lidem . 

zamestnani@letnidum.cz, tel. 777 732 047, 777 732 055 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Letní dům pomáhá mladým lidem z dětských domovů hledat zaměstnání 
 
 
Praha  
 
„Spolu do zaměstnání“, tak se jmenuje projekt pražského Občanského sdružení 
Letní dům, které dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem z dětských 
domovů.  

Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských 
domovů získat různé druhy pracovních zkušeností a najít si vhodné zaměstnání. 
Projekt je určený mladým lidem ve věku do 26 let a bude realizován na území 
hlavního města Prahy. 

Letní dům zajistí během dvou let minimálně 50 účastníkům  projektu  pomoc 
například při tvorbě životopisu, s přípravou na pracovní pohovor, provede 
profesní diagnostiku nebo zajistí doplnění vzdělání. Dále nabídne 
zprostředkování praktické zkušenosti formou stáže, brigády, či podporovaného 
zaměstnání. Hlavním cílem projektu je samozřejmě stabilní dlouhodobé 
zaměstnání klientů, kteří budou moci průběžně sdílet své pracovní zkušenosti a 
zážitky prostřednictvím tzv. „Job skupin“. 

Cílem projektu je také navázat spolupráci se zaměstnavateli a vytvořit síť těch, 
kteří budou ochotní zaměstnávat mladé lidi po odchodu z dětských domovů. 

Úspěch aktivit podpoří zapojení pracovních poradců, pracovních asistentů, 
profesního diagnostika a specialisty na trh práce. 

Projekt byl zahájen k 1. lednu 2013 v rámci Operačního programu Praha 
Adaptabilita a je podporovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. 
města Prahy. Na projekt byly vyčleněny necelé tři miliony Kč. 

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z šesti dětských 
domovů v České republice. Pro děti pořádá pravidelné sociálně- terapeutické 
pobyty a komunitní akce. Od roku 2008 rozšířil nabídku služeb o  pobyty 
v tréninkovém bytě a individuální doprovázení klientů tak, aby byli připraveni 
na život po odchodu z dětského domova. 

 

zamestnani@letnidum.cz, tel. 777 732 047, 777 732 055 

 



 

 

 

 

 

Je ti 17 – 26 let a hledáš práci? 

Máš zkušenost ústavní výchovy (DD, DÚ, VÚ)? 

o.s. Letní dům tě zve do projektu 

 

Spolu do zam ěstnání 

Nabízíme ti: 

• Pomoc p ři hledání práce a v souvisejících otázkách 

• Podrobnou profesní diagnostiku  a vytipování vhodného pracovního místa  

• Účast v Job klubu  - skupinových vzdělávacích setkáních 

• Zvýšení kvalifikace  formou kurzu nebo školení 

• Možnost přispívat po dobu 3 měsíců zaměstnavateli na mzdu  

• Pracovního asistenta, který ti pomůže přímo v nové práci 

 

V případě zájmu piš a nebo volej: 

zamestnani@letnidum.cz  

777 732 047, 777 732 055 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. 6. 2013 

Den dětí na koních s Koblížkem 
Přijďte mezi nás na veselý den dětí. Vození na konících, malování na obličej, tvoření, 

hravá procházka do lesa po stopách Koblížka, co utekl dědečkovi… 
Více informací a přihlášení u Markéty Šulcové, m. sulcova@zajiceknakoni.cz , tel.  

731 009 645 
 

22. - 23.6. 2013  

Víkend v sedle 
Milé děti, 

pojeďte s námi za kamarády koníky! 
Projedete se krásnou přírodou, zacvičíte si na nich, 

zazpíváme si, zahrajeme hry, něco pěkného si vyrobíte. 
Akce je určena pro děti s doprovodem. 

Více informací a přihlášení u Moniky Splavcové (m.splavec@zajiceknakoni.cz) 

 
Ceny na obě akce: 

Dítě s handicapem zdarma, zdravé dítě 200 Kč/den, 300 Kč/víkend. 

Členové KPZ: 50 Kč/dítě/den. 

Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn. 

  

Změna programu vyhrazena. 

(www.zajiceknakoni.cz , Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice)  
 
 

 
 
 
 
 



 

2. Benefiční koncert pro děti se 2. Benefiční koncert pro děti se 2. Benefiční koncert pro děti se 2. Benefiční koncert pro děti se 

zdravotním postižením ze ZŠ zdravotním postižením ze ZŠ zdravotním postižením ze ZŠ zdravotním postižením ze ZŠ 

Ružinovská Ružinovská Ružinovská Ružinovská     

    
PPPPraha, 9. 5. 2013 raha, 9. 5. 2013 raha, 9. 5. 2013 raha, 9. 5. 2013 –––– Partnerské základní školy Ružinovská a sv.  Partnerské základní školy Ružinovská a sv.  Partnerské základní školy Ružinovská a sv.  Partnerské základní školy Ružinovská a sv. 

Augustina srdečně zvou 12. června v 17 hodin na koncert do kostela Augustina srdečně zvou 12. června v 17 hodin na koncert do kostela Augustina srdečně zvou 12. června v 17 hodin na koncert do kostela Augustina srdečně zvou 12. června v 17 hodin na koncert do kostela 

sv. Tomáše v Praze 1. Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka sv. Tomáše v Praze 1. Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka sv. Tomáše v Praze 1. Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka sv. Tomáše v Praze 1. Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka 

koncertu.koncertu.koncertu.koncertu.    

Cílem večera je nejen diváky pobavit, ale také poCílem večera je nejen diváky pobavit, ale také poCílem večera je nejen diváky pobavit, ale také poCílem večera je nejen diváky pobavit, ale také pomoci dětem se moci dětem se moci dětem se moci dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek 

zzzz    dobrovolného vstupného na zajištění dovybavení multidobrovolného vstupného na zajištění dovybavení multidobrovolného vstupného na zajištění dovybavení multidobrovolného vstupného na zajištění dovybavení multi----mediální mediální mediální mediální 

technikou. technikou. technikou. technikou.     

    

Vyslechneme si skladby jak profesionálních hudebníků, jakými jsou 

Kateřina Jansová – flétna a Martina Přibylová – cembalo, tak 

program připravený žáky obou škol. Děti z hudebního kroužku školy 

sv. Augus-tina zazpívají výběr dětských písní pod vedením Ivy 

Ryzové, která se během slavnostního večera představí také jako 

profesionální sopranistka. Pod vedením paní učitelky Lenky 

Klupákové nám předvedou své hudební nadání i děti se zdravotním 

postižením, které se vzdělávají v ZŠ Ružinovská.  

    

„Když slyšíte zpívat děti s mentálním postižením, autismem, 

jejichž deficitem je v mnoha případech opožděný vývoj řeči nebo 

nemluví téměř vůbec, prožíváte v životě velmi cennou chvíli. Je 

nejen úžasné, jak děti zpívají, ale i jak citlivě dokážou hudbu 

vnímat. Jejich výkon je vždycky zážitkem jak pro nás, diváky, tak  

i pro ně samotné. Každý takový veřejný úspěch si moc považují, za 

což nás poctí upřímnou radostí, která se dotkne srdce každého 

z nás,“ říká hlavní organizátorka Iva Ryzová.  

 

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude využit v ZŠ Ružinovská na 

dovybavení multimediální technikou. „Za získané finanční 

prostředky bychom rádi zakoupili interaktivní tabuli. Část peněz 

se již podařilo vybrat na nedávno odehraném divadelním 

představení, kdy nás Sbor dobrovolných hasičů v Ondřejově pobavil 

hrou Járy Cimrmana. I tentokrát děkujeme všem interpretům, že 

vystoupí bez nároku na honorář a je nám ctí, že se paní Táňa 



Fischerová stala patronkou tohoto koncertu a večerem nás 

provede,“ doplňuje ředitel školy, Mgr. Milan Záruba. „Koncert se 

v obdobném duchu odehrál poprvé vloni a rád bych poděkoval paní 

Ryzové, jejíž dcera je naší žákyní, že iniciuje a organizuje tato 

setkání, na kterých se nám daří nejen představit se širší 

veřejnosti a podporovat odbourávání předsudků o dětech 

s handicapy, ale i upevňovat vzájemné vztahy s učiteli a rodiči. 

Jsem rád, že se rodiče o školu zajímají aktivně a věřím, že tuto 

tradici budeme úspěšně budovat každým rokem. A těším se, že opět 

prožijeme krásný večer v příjemné atmosféře kostela sv. Tomáše. 

Za prostory a vstřícnost děkuji také panu řediteli Školy sv. 

Augustina, panu Mgr. Juanu Provechovi, OSA, který po skončení 

programu srdečně zve všechny přítomné k přátelskému setkání 

 u sklenky vína.“ 

   

O ZŠ RužinovskáO ZŠ RužinovskáO ZŠ RužinovskáO ZŠ Ružinovská 

V základní škole Ružinovská plní povinnou školní docházku žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně jsou to děti se 

zdravotním postiženzdravotním postiženzdravotním postiženzdravotním postiženímímímím - převážně s různým stupněm mentálního 

postižení, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, 

autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. 

Žáci jsou vyučováni v souladu s jejich speciálními vzdělávacími 

potřebami podle školních vzdělávacích programů pro základní 

školy, ZŠ praktické a ZŠ speciální. Někteří žáci navíc pracují  

i podle indivi-duálních vzdělávacích plánů. 

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se v klidném prostředí asi  

5 minut jízdy od stanice metra Kačerov. Škola klade důraz na určité 

oblasti výchovy a vzdělávání. Jde zejména o to, aby si žáci osvojili 

klíčové pracovní, komunikační, sociální a personální kompetence. 

K tomu jsou určeny veškeré každodenní činnosti školy, tedy nejen 

vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí. Mj. se 

věnuje environmentální výchově a vzdělávání a získala ocenění 

Ekoškola. 

 



 

 

 

2. Benefiční koncert 2. Benefiční koncert 2. Benefiční koncert 2. Benefiční koncert     
pro děti se zdravotním postižením pro děti se zdravotním postižením pro děti se zdravotním postižením pro děti se zdravotním postižením     

ze ZŠ Ružinovskáze ZŠ Ružinovskáze ZŠ Ružinovskáze ZŠ Ružinovská    
    

Kdy: Kdy: Kdy: Kdy:     12. června v 17:00 

Kde: Kde: Kde: Kde:     kostel sv. Tomáše, Josefská 8, 

  Praha 1 – Malá Strana 

VstupnéVstupnéVstupnéVstupné::::  dobrovolnédobrovolnédobrovolnédobrovolné 

Více informací:Více informací:Více informací:Více informací: www.ruzinovska.cz 

    

    

VVVV    případě zájmu Vám další informace poskytne: případě zájmu Vám další informace poskytne: případě zájmu Vám další informace poskytne: případě zájmu Vám další informace poskytne:  

Iva Ryzová, hlavní organizátorka  

tel. +420 777 026 223, e-mail: ivaryzova@seznam.cz 

 

Text a foto: Erika Olbertová, zástupce Školské rady ZŠ Ružinovská  

tel. +420 605 253 781, e-mail: erika.olbertova@seznam.cz 



 

 
 

 



 
 
 

Hasiči radí, jak prožít bezpečnouHasiči radí, jak prožít bezpečnouHasiči radí, jak prožít bezpečnouHasiči radí, jak prožít bezpečnou    

dovolendovolendovolendovolenouououou    
 

Nejenom sílící sluneční paprsky, ale také pohled na kalendář nám 
připomíná, že tolik očekávané dny odpočinku jsou za dveřmi. Aby 

naše nadcházející (i každá další) dovolená byla spojena jen 
s příjemnými zážitky, přibalme si k našim zavazadlům ještě několik 
užitečných rad. 
 
Pokud se rozhodneme strávit dovolenou v zahraničí, měli bychom si 
před odjezdem opatřit informace o místních zvyklostech, 
bezpečnostních a zdravotních  rizicích. Ty je možné nalézt např. na 
webových stránkách ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). 
Doporučujeme též registraci v systému DROZD (http://drozd.mzv.cz/), 
která umožní následné  poskytování rychlé pomoci občanům 
v nouzi, zejména v případě přírodních katastrof či sociálních 

nepokojů. 
 

Před bezprostředním opuštěním naší domácnosti nezapomeňme 

uzavřít přívod vody a plynu a vypnout elektrický jistič. Kromě 

zabezpečení domácnosti proti vloupání je vhodné zanechat  

u spolehlivého souseda kontakt na místo pobytu a rezervní klíče. 
Zjednodušíme tak např. zásah hasičů v případě nutného otevření 

bytu. 

 

Cestujeme-li na dovolenou vlastním vozem, nepodceňujme únavu za 
volantem a odpočívejme alespoň patnáct minut po každých dvou 

hodinách. Nedostatek odpočinku se projeví zhoršenou 
soustředěností a zpomalením našich reakcí. Nezapomínejme na 
pitný režim a vynechme tučná jídla.  

 

Pokud naše cesty povedou do seizmicky aktivních oblastí (Alpy, 

území Portugalska, Španělska, Itálie, států bývalé Jugoslávie, 

Řecka, Turecka, Japonska, Indonésie, Kalifornie ad.), měli bychom se 

v místě našeho přechodného ubytování seznámit s důležitými 

telefonními čísly a místními pravidly pro případ zemětřesení či 

příchod vlny tsunami.  

    

    

    



    

    

Během zemětřeseníBěhem zemětřeseníBěhem zemětřeseníBěhem zemětřesení, které nás zastihne vvvv    budověbudověbudověbudově: 

� vyhledáme nejbližší bezpečné místo - prostor zárubní, prostor 

pod pevným stolem nebo bytelným nábytkem, u vnitřních nosných 

zdí; dále od oken, zrcadel 

� nepoužíváme výtah 

Během zemětřeseníBěhem zemětřeseníBěhem zemětřeseníBěhem zemětřesení, které nás zastihne ve volném prostoruve volném prostoruve volném prostoruve volném prostoru: 

se zdržujeme v dostatečné vzdálenosti od staveb a vysokých 

stromů. 

Po zemětřeseníPo zemětřeseníPo zemětřeseníPo zemětřesení: 

� je třeba počítat s následnými mírnějšími dotřesy, které mohou 

trvat i několik dní 

� nepoužíváme výtah, může být staticky narušen 

� omezíme telefonické soukromé hovory, telefonní síť musí být 

k dispozici pro organizování záchranných prací 

� sledujeme sdělovací prostředky, pokud je to možné, a řídíme se 

pokyny místních bezpečnostních složek 

 

Nejčastějším projevem podmořského zemětřesení bývá tsunamitsunamitsunamitsunami – 

série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním 

velkého množství vody na velkých vodních plochách. Vlna může 

v hlubokých oceánech dosáhnout rychlosti až 700 km/h. Při 

přiblížení se k pobřeží rychlost zpomaluje a současně narůstá 

výška vlny až do výše několika desítek metrů. V tomto okamžiku 

můžeme zaznamenat jev, který nás před vlnou varujejev, který nás před vlnou varujejev, který nás před vlnou varujejev, který nás před vlnou varuje – dochází 

k výraznému, neobvyklému ústupu vody (až několik stovek metrů)  

a odkrývají se místa mořského dna. První vlna ze série vln nebývá 

nejsilnější. Vlny přicházejí v intervalech 10 až 45 minut. Pokud si 

zapamatujeme tyto průvodní jevy tsunami, máme možnost  

z ohroženého místa  včas uniknout – nejlépe co nejvýše do 

vnitrozemí. 

 



 

 

O tom, jak důležitou roli v našem životě hraje informovanost  

a připravenost, vypovídá např. článek zveřejněný  v souvislosti 

s tsunami v roce 2005 britským listem The Sun. Autor v něm 

popisuje příběh desetileté Tilly z Oxshottu, překřtěné deníkem na 

„anděla z pláže“. V osudnou neděli byla dívka se svou matkou   

a dalšími turisty na pláži Majkhao v Thajsku, když se moře začalo 

chovat velmi neobvykle. Vzpomněla si na svého učitele, který  

v hodině zeměpisu vykládal o podmořském  zemětřesení a projevech 

tsunami. Její varování umožnilo evakuaci pláže a blízkého hotelu 

ještě před příchodem vlny. Díky Tilly nepřišel nikdo z letoviska  

o život a nikdo nebyl vážněji zraněn. 

 

Milí čtenáři, v průběhu našeho seriálu jsme se vám snažili 

poskytnout informace a rady, jak se správně zachovat  v případě 

nejrůznějších mimořádných událostí. Přesto vám přejeme, abyste 

se nikdy nestali jejich účastníky. A pokud snad přece, věříme, že 

vám získané znalosti umožní účinně ochránit nejenom sebe, ale 

poskytnout pomoc také druhým. 

 

V tuto chvíli vám přejeme ale především krásnou dovolenou. Vaši 

hasiči. 

 

por. PaedDr. Luďka Palzerová 

kpt. Ing. Václav Kresta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha     
 
 
nová sbírka Na toulavý AUTOBUS  
 

Významný projekt Zoo Praha nazvaný Toulavý autobus pokra čuje  

i v roce 2013. P řísp ěvek, který dárci odešlou na stejnojmenné 

sbírkové konto, op ět významn ě p řisp ěje k záchran ě ohrožených 

goril v Africe. 

Zoo Praha v ěnuje velkou pozornost ochran ě ohrožených druh ů 

zví řat p římo v jejich p ůvodní domovin ě. Projekty in-situ m ůže 

veřejnost podpo řit n ěkolika cestami. Jednou z nich je zaslání 

přísp ěvku p římo na speciáln ě z řízené ú čty. Tím je i nový ú čet 

Toulavý autobus. 

 

Konto s názvem 

Toulavý autobus ( č. 

ú. 107 – 475 696 

0237 / 0100) má 

stejné jméno jako  

aktuáln ě 

nejd ůležit ější 

projekt Zoo Praha 

v Africe. Jeho 

hlavním cílem je 

ochrana ohrožených  

goril v pralesích st řední Afriky.  Na svou první cestu vyrazil 

Toulavý autobus v lednu letošního rok. Od té doby p ravideln ě 

sváží školáky z pralesních oblastí Kamerunu do zách ranných 

stanic v Limbe a Mefou. Pro d ěti je n ěkolikadenní jízda velkým 

dobrodružstvím, na jejímž konci absolvují vzd ělávací program 

věnovaný ochran ě divokých zví řat a celého pralesního 

ekosystému. Poznají gorily jako živé inteligentní t vory, 

nikoli jako maso na talí ři. „Mnohé d ěti z pralesních oblastí 

nikdy nevid ěly živé gorily. Jsou proto fascinované z prvního 

setkáním s nimi a my víme, že projekt Toulavý autob us má velký 

smysl, “ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 

Záštitu nad projektem p řevzal od po čátku primátor hl. m. Prahy 

doc. Bohuslav Svoboda, patronem a také prvním pasaž érem 

Toulavého autobusu v Kamerunu se stal fotbalista Ka rel 

Poborský. 

 



 
Děti s u čitelem u Toulavého autobusu p řed dlouhou cestou 

Spušt ění nového konta Toulavý autobus souvisí i s program em 

Mayday 8. kv ětna 2013. Tento sváte ční den bude v Zoo Praha 

pat řit prezentaci škol a jejich výrobk ů s tematikou in-situ 

projekt ů Zoo Praha. Nákupem drobných suvenýr ů vyrobených d ětmi 

ze základních škol návšt ěvníci podpo ří práv ě projekty in-situ 

Zoo Praha. 

 
Limbe Wildlife Centre – jeden z cíl ů Toulavého autobusu 

Podpořit in-situ projekty Zoo Praha m ůže ve řejnost n ěkolika cestami. Prvním je 

poukázání p řísp ěvku na výše zmín ěná konta. Další možností je zasílání dárcovských 

SMS v p říslušném tvaru na číslo 87 777 a nákup tematických suvenýr ů. P řísp ěvek na 

záchranu ohrožených druh ů znamená také každá návšt ěva zoo. Z každého vstupu putují 

na podporu in-situ projekt ů Zoo Praha 2 koruny. 

 

Foto (autor:  Miroslav Bobek, Zoo Praha)  



 

 

ZOO PRAHA ZÍSKALA JEDNU 
Z NEJOHROŽENĚJŠÍCH ŠELEM SV ĚTA 

V Pavilonu kočkovitých šelem pražské zoo se zabydluje první levhart jávský. V přírodě na 

ostrově Jáva žije poslední stovka těchto velkých koček a rovněž v zoologických zahradách 

patří k velmi vzácným chovancům. V Evropě chová levharta jávského kromě Prahy pouze 

berlínská zoo. 

Levhart jávský je - podobně jako levhart mandžuský, perský či arabský - poddruhem 

levharta skvrnitého. V mnoha znacích se od něj však velmi odlišuje, a tak se část vědců 

přiklání k názoru kvalifikovat ho jako samostatný druh.  

Arjuna, jak se nový levhart jmenuje, přišel z Berlína a zatím žije v Praze sám. „Naším cílem 

je pochopitelně tyto krásné a ohrožené levharty rozmnožovat. Pro Arjunu chceme získat 

partnerku přímo z Asie,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 

Levhart jávský se v přírodě vyskytuje pouze na ostrově Jáva. V divočině tohoto ostrova zbývá podle některých 

údajů méně než 100 jedinců. Podobně jako další levharti, také levhart jávský je nesmírně přizpůsobivý a 

dovede přežít v otevřené křovité krajině i hustém pralese. Zbývající lesy na Jávě zaujímají pouze plochu 

srovnatelnou s rozlohou Karlovarského kraje. V přírodě je tak pro levharta jávského nejvážnějším ohrožením 

úbytek přirozeného prostředí i přímý lov spojený s nárůstem lidské populace. Poměrně často se vyskytuje v 

černé formě.  

Foto: 

srgb_TTT9399 – Arjuna je jedním z nejvzácnějších obyvatel zoo. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 
 

 
 
 



    

SPORŤÁČEK SPORŤÁČEK SPORŤÁČEK SPORŤÁČEK VVVV    HAMRU HAMRU HAMRU HAMRU slaví 3 roky!slaví 3 roky!slaví 3 roky!slaví 3 roky!    
 
I letošní rok přiláká tisíce malých 
nadšenců do pražského sportovního 

areálu HAMR - Braník v Praze 4. Pod 
záštitou hl. města Prahy, Asociace 
školních sportovních klubů České 
republiky a ve spolupráci s Prahou 
sportovní se dne 7. září 2013 od 10 
hodin uskuteční již třetí ročník 
největšího náborového sportovního 
festivalu pro děti do 15 let – SPORŤÁČEK.  
Cílem festivalu SPORŤÁČEK je přivést co 
nejvíce dětí ke 
sportu a vytvořit 
takový prostor, 
na kterém se 

setkají spor- 

tovní kluby, odborníci, známí sportovci, děti  
a jejich rodiče. Díky tomuto prostorovému 

konceptu, SPORŤÁČEK pomáhá klubům s jejich 

náborovou strategií.  

Dětem se na jednom místě představí 

jednotlivé sporty tak, aby se mohly nejen 
podívat, ale také sporty v maximální 

možné míře vyzkoušet a rodiče mohli 

poznat klubové prostředí a lidi, kterým 

své dítě svěří. Rodiče na SPORŤÁČKOVI 
získají cenné informace o všem, co ke 

sportování patří. Chybět nebude ani 

sportovní lékař, fyzioterapeut či 

sportovní psycholog. Dětem se tak otevře 
sportovní svět, na kterém se setkají 
s klasickými sportovními disciplínami, 
kterými jsou fotbal, tenis, hokej, aerobik, 

basketbal, plavání, gymnastika, atletika, 

volejbal a jiné, ale i s méně známými 
sporty, mezi které lze zařadit například 
kriket, požární sport, kin-ball, 
cheerleading, potápění, jachting, řecko-

římský zápas, freestyle frisbee, kendó  
a mnohé jiné. Cílem akce, je seznámit děti 

se všemi sporty, které existují.  
 
Všichni návštěvníci se mohou těšit na 
rozhovory s významnými sportovními 

osobnostmi, exhibiční vystoupení, autogramiády a další.  



 

    

Děti do 15 let mají vstupné zdarma.Děti do 15 let mají vstupné zdarma.Děti do 15 let mají vstupné zdarma.Děti do 15 let mají vstupné zdarma.    
 
Cena vstupenky pro dospělé je na místě 150 Kč,v předprodeji 100 Kč. 
Návštěvníci si mohou zakoupit i VIP vstupenky, které obsahují 
celodenní občerstvení zdarma, možnost setkání se známými 
osobnostmi, především z oblasti sportu. Cena této vstupenky je 
1200 Kč.  
 
Více informací o sportovní festivalu SPORŤÁČEK naleznete na 

www.sportacek.cz.  

 
 

 

ElektroniElektroniElektroniElektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník    

- Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely tištěné verze  
redakčně zkráceny anebo příspěvky, které se do tištěné verze 

nevešly. 
- Šéfredaktorka: Lucie Černá, 775 44 77 59,  redakce@praha21.cz 

- Inzerci zasílejte na inzerce@praha21.cz 

- Titul navrhla Lucie Černá 
- Uzávěrka je shodná s uzávěrkou tištěné verze, tedy ta příští  
 

 
 
Elektronickou verzi Újezdského Zpravodaje naleznete na     www.praha21.cz 
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