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Veřejné fórum nad celkovým rozvojem Městské části Praha 21 se 
konalo 15. 4. 2013 v sále Polyfunkčního domu v Újezdě nad Lesy. 

Přítomní diskutovali u stolů v oblastech Školství, kultura, sport, 
volný čas - Majetek, rozvoj území, podnikání - Životní prostředí – 

Doprava - Sociální a zdravotní oblast - Veřejná správa, 
informovanost, bezpečnost. Speciální stůl byl určen pro mládež. 
Všichni tak měli možnost vzájemně formulovat podněty ke zlepšení 
života v Újezdě nad Lesy, ke kterým bude ještě uskutečněna mezi 

občany anketa. Celkovými výsledky se pak bude zabývat 

Zastupitelstvo MČ Praha 21. Hlasujte na Hlasujte na Hlasujte na Hlasujte na www.praha21.czwww.praha21.czwww.praha21.czwww.praha21.cz    
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Masarykova ZŠ uskutečnila sběr Masarykova ZŠ uskutečnila sběr Masarykova ZŠ uskutečnila sběr Masarykova ZŠ uskutečnila sběr 
textilu.textilu.textilu.textilu.    
Trefný článek o této akci zaslala GabčaTrefný článek o této akci zaslala GabčaTrefný článek o této akci zaslala GabčaTrefný článek o této akci zaslala Gabča    

Zaoralová Zaoralová Zaoralová Zaoralová ....    

Ahoj, byla jsem pověřena napsat článek o sběru textilu. Tak tedy, 
sběr slouží k vybrání staršího textilu, který doma leží ve skříni, 
sklepě či půdě a nepoužívá se, zabírá místo a není ho kam dát. 
Sbírá se téměř cokoliv: oblečení, obuv, ložní prádlo, kabelky, 

pásky, hračky. Pomáháme tím rozvojovým zemím, což mi přijde 
správné. Vy se můžete zbavit věcí, které nepotřebujete, a nějací 
chudí lidé ano. 

 
Z historie sběru textilu na naší škole: První sběr proběhl  3.10., 

zájemců bylo dost a auto, které přivezli organizátoři, bylo plné. 

Auto bylo přistaveno i další den. Soutěží se o to, kdo  přinese 
nejvíce za jednotlivce a za třídy. Byl nám předán finanční příspě-

vek do školní vyučovací kuchyňky. Sběr se opakoval v březnu - 13. 

3. a 14. 3. Auto přijelo ve středu ráno, já a moje kamarádky jsme 

pomáhaly. Bylo to skvělé. Byla jsem ráda, že lidé přinesli celkem 

dost sběru. Uvědomila jsem si, že je to hodně dobrá věc pro lidi, 
kteří na nějaké boty, oblečení a kabelky nemají. Je mi líto toho, že 

někde v Africe běhají děti bez bot. Rozhodla jsem se zeptat 
několika dětí od nás ze školy, co si o sběru myslí: 

GGGG: Myslíš si, že je : Myslíš si, že je : Myslíš si, že je : Myslíš si, že je sběrsběrsběrsběr textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? 

T: Ano. 
G: Byla byG: Byla byG: Byla byG: Byla byssss ochotný/á věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný/á věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný/á věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný/á věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? 
T: Ano. 
G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. sběrsběrsběrsběr, líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně 

pochválit?pochválit?pochválit?pochválit? 
T: Nezúčastnila jsem se ani jednoho, ale líbí se mi, že je to pro 
dobrou věc. 
G: Chtěla byG: Chtěla byG: Chtěla byG: Chtěla byssss    sběrsběrsběrsběr zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? 
T: Nechtěla bych ho zrušit. 
G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč? 

T: Ne, protože starší oblečení dědí mladší členové rodiny. 
     

G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je sběrsběrsběrsběr textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? 

A: Ano. 
G: Byla byG: Byla byG: Byla byG: Byla byssss ochotná věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotná věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotná věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotná věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? 
A: Ano. 
G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. sběrsběrsběrsběr, líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěla zlepšit, případně 

pochválit?pochválit?pochválit?pochválit? 



A: Sběr byl dobrý, vše se mi líbilo. 
G: Chtěla byG: Chtěla byG: Chtěla byG: Chtěla byssss    sběrsběrsběrsběr zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? 

A: Ne, nechtěla. 
G:G:G:G: Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč? Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč? Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč? Přispěla jsi něčím? Jestli ne, tak proč? 
A: Ano, přispěla. 

  

G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je sběrsběrsběrsběr textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? 
A: Ano, je velmi důležitý, protože se tím pomůže lidem v nouzi. 
G: Byl byG: Byl byG: Byl byG: Byl byssss ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? 
A: Ano byl, kdybych na to nezapomněl. 
G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. sběrsběrsběrsběr, líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně 
pochválit?pochválit?pochválit?pochválit?    

A: Nevím, nebyl jsem tam… Ale určitě zlepšit „dort“, který jsme 
dostali, aby nebyl z Alberta za dvacku. 
G: Chtěl byG: Chtěl byG: Chtěl byG: Chtěl byssss    sběrsběrsběrsběr zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? 

A: Ne, je mi to u mého „krásného“ pozadí. 
G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč? 
A: Ne, protože jsem zapomněl. 

  

G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je G: Myslíš si, že je sběrsběrsběrsběr textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? textilu užitečný? 
A: Jo, je. 
G: Byl byG: Byl byG: Byl byG: Byl byssss ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? ochotný věnovat do sběru pokaždé nějaký textil? 

A: Byl, ale nemám čas ani co a kdybych na to nezapomněl.  
G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. G: Máme za sebou 2. sběrsběrsběrsběr, líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně , líbil se ti? Co bys chtěl zlepšit, případně 

pochválit?pochválit?pochválit?pochválit? 
A: Nevím, nebyl jsem tam… Ale určitě zlepšit „dort“, který jsme 
dostali, aby nebyl z Alberta za dvacku.  
G: Chtěl byG: Chtěl byG: Chtěl byG: Chtěl bys s s s sběrsběrsběrsběr zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? zrušit? Jestli ano, tak proč? 
A: Ne. 
G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč?G: Přispěl jsi něčím? Jestli ne, tak proč? 
A:  Ne, protože jsem zapomněl. 

 
Chci poděkovat dětem, které mi odpověděly na otázky. Doufám, že 
na příští sběr přinesou děti, maminky, tatínkové, tety, strejdové, 
babičky a dědečkové více. Je to způsob,  jak naložit s nepotřebnými 
věcmi. 

 
Gabča Zaoralová, 8.AGabča Zaoralová, 8.AGabča Zaoralová, 8.AGabča Zaoralová, 8.A    

    
    

    
    



    
Kromě sběru textilu proběhla na 1. stupni Kromě sběru textilu proběhla na 1. stupni Kromě sběru textilu proběhla na 1. stupni Kromě sběru textilu proběhla na 1. stupni 

Masarykovy ZŠ již posedmé akce Masarykovy ZŠ již posedmé akce Masarykovy ZŠ již posedmé akce Masarykovy ZŠ již posedmé akce     

UNICEF.UNICEF.UNICEF.UNICEF.    
Prodalo se rekordní množství zboží UNICEF Prodalo se rekordní množství zboží UNICEF Prodalo se rekordní množství zboží UNICEF Prodalo se rekordní množství zboží UNICEF 

a na 9O panenek. Každá panenka znamená a na 9O panenek. Každá panenka znamená a na 9O panenek. Každá panenka znamená a na 9O panenek. Každá panenka znamená 
peníze na očkování jednoho dítě ve třpeníze na očkování jednoho dítě ve třpeníze na očkování jednoho dítě ve třpeníze na očkování jednoho dítě ve třetím etím etím etím 

světě. světě. světě. světě.     
ŘŘŘŘeditel MZŠ Mgr. Miroslav Kurkaeditel MZŠ Mgr. Miroslav Kurkaeditel MZŠ Mgr. Miroslav Kurkaeditel MZŠ Mgr. Miroslav Kurka        
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Sdružení postižených Sdružení postižených Sdružení postižených Sdružení postižených 

civilizačními chorobami bylo civilizačními chorobami bylo civilizačními chorobami bylo civilizačními chorobami bylo 

vvvv    březnu na vycházcebřeznu na vycházcebřeznu na vycházcebřeznu na vycházce    
Přinášíme zprávu LuďkPřinášíme zprávu LuďkPřinášíme zprávu LuďkPřinášíme zprávu Luďka Rohlíka a Rohlíka a Rohlíka a Rohlíka     

 
První jarní vycházka.První jarní vycházka.První jarní vycházka.První jarní vycházka.    
Druhý jarní den 21. 3.2013 jsme poznávali další část Prahy. 
Tentokrát to byla vycházka ze Žižkova do Karlína. Sešli jsme se na 
Ohradě, odkud jsme se vydali na Vítkov. Už cestou byly pěkné 
výhledy na jedno z pražských sídlišť-Invalidovnu a dál přes údolí 

Vltavy k severnímu okraji Prahy, který tvoří již souvislá zástavba 
Proseku, Ďáblic, Kobylis a Bohnic. 
Cestou k památníku na Vítkově jsme se od ing.M.Branžovské 
dozvěděli něco o historii místa. Na jižní straně Vítkova se 
v XV.století prostírala vinice měšťana Vítka z Hory – odtud 

pojmenování  

„Vítkov“. 14.července roku 1420 zde došlo k boji mezi Zikmundovými 
křižáky a obránci Prahy vedenými Janem Žižkou z Trocnova. Na 

protáhlém návrší na rozhraní Karlína a Žižkova došlo ke střetnutí 

sice nevelkému rozsahem, ale závažnému důsledky. Po něm se totiž 

začalo křižácké vojsko rozpadat a po porážce 1.listopadu téhož 
roku před Vyšehradem skončilo tažení proti českým „kacířům“. 

Několik zajímavostí jsme se dozvěděli i o památníku. Budova 

Památníku národního osvobození byla postavena v letech 1929-1933 

podle plánů architekta Jana Zázvorky (otce herečky Stely 

Zázvorkové). Otevřena byla až v r.1938, ale na nadlouho, přišla 

okupace a objekt se změnil na skladiště wehrmachtu. Po r.1989 byla 
opět změněna jeho funkce a pod správou Národního muzea je v něm 
naučná expozice k dějinám státu. Architektonický projekt vycházel 

z vozové hradby husitů. V popředí je jezdecký pomník Jana Žižky  

dílo sochaře Bohumila Kavky. I jeho realizace nebyla snadná. 
Vznikal totiž v letech 1931-1941. V době okupace musel být sádrový 
model rozřezán a ukryt na řadě míst. Teprve v roce 1950 byl pomník 
odlit a slavnostně odhalen. Ale to už B.Kavka nežil. 

Z Vítkova jsme sešli na žižkovskou stranu Vítkova, kde nás čekala 
další zajímavost-tunel pro pěší, který spojuje Karlín se Žižkovem. 

Byl postaven v r.1953,je 300m dlouhý, kolem 5m široký 
a výškový rozdíl vstupu a výstupu činí 30m. 
Asi po 8 minutách chůze jsme došli do Thámovy ul. v Karlíně. Na 

některých domech byly tabulky ukazující, kam sahala voda při 
povodni v r.2002. Od té doby se Karlín značně změnil. Tovární haly 
se změnily v moderní administrativní budovy a nákupní centra. 

Další cesta pokračovala do Muzea hl.m.Prahy, kde jsme navázali 
prohlídkou výstavy fotografií starých Vinohrad a Žižkova, na 
vycházky z minulého roku. 



                                                           
 
                Text a foto Luděk RohlíkText a foto Luděk RohlíkText a foto Luděk RohlíkText a foto Luděk Rohlík    

    

    

SBĚRNÝ DVŮR  SBĚRNÝ DVŮR  SBĚRNÝ DVŮR  SBĚRNÝ DVŮR  ----  NENECHTE SE   NENECHTE SE   NENECHTE SE   NENECHTE SE 
NAPÁLITNAPÁLITNAPÁLITNAPÁLIT    
Vážení čtenáři, ráda bych se s vámi podělila o zkušenost, kterou 

učinil ve sběrném dvoře v Běchovicích jeden z našich spoluobčanů. 

Nejmenovaný pán trvale bytem v Újezdě nad Lesy přivezl jedno 
dubnové odpoledne spolu se svým sousedem do sběrného dvora 

v Běchovicích na vozíku za autem fůru odřezků z upravovaných keřů 

a stromů z vlastní zahrady. Ve vrátnici se prokázal občanským 

průkazem (bydliště v Újezdě nad Lesy – Praha 21) a nestačil se divit, 
když mu obsluha  (muž) sdělila, že tato fůra ho bude stát 380Kč. Na 
dotaz  jak je to možné, že se přeci jedná o sběrný dvůr hlavního 

města Prahy, kdy zde Pražané mohou odkládat odpad zdarma obsluha 

sdělila, že to tak již není,  dvůr je prodán, má jiného majitele   a za 
odkládání odpadu se platí. Na důkaz své pravdy tento muž mával 
v ruce jakýmsi ceníkem. Duchapřítomný soused se začal dále 
vyptávat a pídit se po kontaktech na osoby, které jsou za toto 

zodpovědné ať již na Magistrátu hlavního města Prahy tak i 

v příslušné firmě s tím, že se poptá a vše si sám zjistí. Až na 
základě tohoto „povyku“ nechala obsluha sběrného dvora  vymáhání  
poplatku a odpad z údržby zeleně byl nakonec odložen zdarma. 
Pro osvětlení  této příhody a vyjasnění  situace jsme oslovili 

zřizovatele sběrného dvora  - Magistrát hlavního města Prahy.  
Jeho zástupce nám sdělil, že tento sběrný dvůr je stále Magistrátu 

hlavního města Prahy, provozuje ho firma Ipodec – čisté město a.s.  

a stále platí následující  pravidla. 
Do sběrného dvora občané hlavního města Prahy mohou zdarma a bez 
omezení odložit: objemný odpad ( nábytek, zařízení domácnosti), 

dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad,  papír, sklo, 



plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, 
vyřazená elektronická zařízení  (lednice, pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače, videa…); dále je možno za poplatek 25Kč/ks 
odložit pneumatiky . Suť z bytových úprav v množství  do 1mᶟ na 
osobu a měsíc lze také odložit zdarma. 
Je pouze omezen jednorázový návoz a to tak, že vjezd je umožněn 
vozidlům do max. hmotnosti 3,5t. 

Nenechte se proto oklamat a do sběrného dvoru odpad i nadále 
odkládejte zdarma! 

         Slabochová D., OŽPDSlabochová D., OŽPDSlabochová D., OŽPDSlabochová D., OŽPD    
    

NEPOSEDA vyhodnotil vNEPOSEDA vyhodnotil vNEPOSEDA vyhodnotil vNEPOSEDA vyhodnotil výtvarné ýtvarné ýtvarné ýtvarné 

soutěže Rodina a Místo mého srdcesoutěže Rodina a Místo mého srdcesoutěže Rodina a Místo mého srdcesoutěže Rodina a Místo mého srdce    

a odměnil výherce a odměnil výherce a odměnil výherce a odměnil výherce     
 
Nabízíme fotografie odměněné vítězné třídy: 

 

 

    
 



 

 

 
  Foto Eva Danielová  Foto Eva Danielová  Foto Eva Danielová  Foto Eva Danielová    



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

                   PROGRAM kv ěten 2013 

Výstavy m ěsíce: 2.-16. 5. Výstava obrazů a jiných uměleckých děl žáků Výtvarné dílny Táni Macholdové . 
6.-31. 5. Výstava dokumentárních fotografií z treku kolem Anapuren - fotografie představují Přátelé z Klánovic . 
 
Kino  2. 5. čtvrtek, 20:00                                                                                   GAMBIT 
Kurátor Harry Deane se rozhodne pomstít šéfovi. USA/2012/komedie, krimi/89 min/přístupný od 12 let/české titulky  
 
Koncert 3. 5. pátek, 20:00            MEDICIMBAL   
Zpěvák a cimbalista Roman Veverka př ináší originální spojení cimbálu a populární hudby.  

Tvořivé dílny 5. 5. ned ěle, 14:00-17:00                                DÁRE K PRO MAMINKY - VÝROBA P ŘÁNÍ + BROŽE  
Vyrobíme hezké, zdobené přáníčko a malý dáreček ke dni matek. Lektorka: Milena Šebíková  
 
Kino pro d ěti 5. 5. ned ěle, 16:00                              ZVONILKA: TAJEMSTVÍ K ŘÍDEL 
Zvonilka se vydává do tajemných Zimních lesů. USA/2012/animovaný, rodinný/76 min/český dabing  
 
Koncert 6. 5. pond ělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ POND ĚLÍ v měsíci                                BLUES JAM SESSI ON 
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. 
 
Divadlo 8. 5. st ředa, 17:00 a 20:00                                                                                                           
CAVEMAN  
Přijď te se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Napsal:  Rob Becker  
 

Kino 9. 5. čtvrtek, 20:00                                                VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
Jedna pilulka může změnit váš život. USA/2013/drama, krimi/106 min/přístupný od 15 let/české titulky  
 

Tvořivé dílny  12. 5. neděle, 14:00-17:00                                                            FIMO - ALKOHOLOVÉ INKOUSTY   
Na kurzu se seznámíte s použitím alkoholových inkoustů a metalických plátků. Lektorka:   Andrea Janotová 
 
Kino 13. 5. pond ělí, 20:00                                                          HLEDÁ SE PREZIDENT 
Obraz jednotlivých kandidátů prezidentských voleb. ČR/2013/dokument/110 min/mládeži přístupný  
 
Kino 16. 5. čtvrtek, 20:00                                                                            HITCHCOCK          
A. Hopkins se představí v roli Hitchcocka. USA/2012/životopisný, drama/98 min/přístupný od 12 let/české titulky 
 
Akce 18. 5. sobota, 14:00-19:00                  SL USNY Junior Cup 2013 - yoyo sout ěž 
Po loňském úspěchu se letos znovu vrací yoyo soutěž do Klánovic. Pro všechny yoyery mladší 15 let. 
 
Tvořivé dílny  19. 5. neděle, 14:00-17:00                                                                                  SPONKY DO VLASŮ  
Přijď te si vyrobit krásnou sponu do vlasů pro sebe nebo jako pěkný dárek. Lektorka: Janka Kelíšková 
 

Kino pro d ěti 19. 5. ned ěle, 16:00                                                MOCNÝ VLÁDCE OZ 
Mocný čaroděj př išel do země Oz a stal se vládcem. USA/2013/fantasy, dobrodružný/125 min/český dabing  
 
Přednáška 20. 5. pond ělí, 19:30                                         ZÁŽITKY Z TREKU KOLEM ANAPUREN 
Přátelské vyprávění zážitků ze životní cesty v roce 2012 kolem Anapuren. Můžete se těšit na promítání fotografií.  
 
Koncert  21. 5. úterý, 19.00                                                                   Ji ří Suchý a Jitka Molavcová - SETKÁNÍ… 
V rámci koncertu Vám oba zazpívají známé i méně známé písně ze Semaforu za klavírního doprovodu.  
 
Kino 23. 5. čtvrtek, 20:00                                                                      NEPOUŽITELNÍ 
Omar Sy se po úspěchu Nedotknutelných představuje v dalším filmu. Fr/2012/komedie, akční/96 min/české titulky  
 
Tvořivé dílny 26. 5. ned ěle, 14:00-17:00                      TVOŘENÍ Z PAPÍRU -  ZDOBENÍ DÁRKOVÝCH KRABI ČEK                               
Ozdobíme spolu papírovou dárkovou krabičku. Lektorky: Milena a Lenka Šebíkovy  
 

Divadlo pro d ěti 26. 5. ned ěle, 16:00 a 27. 5. pond ělí, 10:00         ČERVENÁ KARKULKA aneb To je náhodi čka 
 „Četli jste někde o tom, že Karkulka byla krásná a hubená? Že ne?! My taky ne...“ Hraje:  Divadlo z Praku  
 
Kino 27. 5. pond ělí, 20:00             LÁSKA  
Georges a Anne jsou náhle vystaveny těžké zkoušce. Fr/Ně/Ra/2012/romantický, drama/125 min /české titulky  
 
Kino 30. 5. čtvrtek, 20:00                                                                                NA DŘEŇ 
Příběh životního rváče Aliho. Fr/Be/2012/romantický, drama/120 min/přístupný od 15 let/české titulky 

Rezervace a informace:  www.kcnovabeseda.cz 
tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), 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 



    

    

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY BEZPEČNÉ PRÁZDNINY BEZPEČNÉ PRÁZDNINY BEZPEČNÉ PRÁZDNINY     
 
S blížícím se časem prázdnin dospěl ke svému závěru  seriál,  

v kterém jsme se vám snažili v průběhu jednotlivých ročních 

období přinést informace a zejména rady z oblasti  požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. Naše poslední  dva články, Bezpečné 

prázdniny a Bezpečná dovolená, budeme věnovat tématu 

bezpečnostních rizik, která s sebou přináší nástup teplého počasí 

v jarním a především letním období, doba dovolených a prázdnin 

spojená často s činnostmi vedoucími ke vzniku požárů, ale také 

úrazů, utonutí apod. Zmíníme se rovněž o rizicích spojených se 

zahraničními dovolenými v seizmicky neklidných oblastech 

(nebezpečí zemětřesení, tsunami …) a zcela na závěr si zopakujeme  

i několik základních pravidel, na která bychom neměli zapomenout 

při  odjezdu na dovolenou. 

 

Dnešní téma zahájíme pravidly platnými pro rozdělávání ohňů rozdělávání ohňů rozdělávání ohňů rozdělávání ohňů 

vvvv    příroděpříroděpříroděpřírodě. Zde mějme  na paměti tyto zásady: 

� pečlivě zvážíme výběr místa (dostatek vody pro následné 

uhašení; nevhodné v blízkosti stohů slámy, dozrávajícího obilí, 

strnišť a sen, ve vysoké trávě apod.) 

� oheň nesmíme rozdělávat v lese (s výjimkou míst ve vyhrazeném 

tábořišti) 

� vzdálenost ohniště od lesního pozemku musí být nejméně 50 m 

� oheň nerozděláváme při extrémním počasí (silný vítr, extrémní 

sucho) 

� ohniště izolujeme od okolního prostředí (vyhloubením 

prohlubně, kameny nebo pískem) 

� nerozděláváme zbytečně velký oheň s vysokými plameny; k jeho 

rozhoření nepoužíváme nikdy takové hořlavé látky jako jsou 

benzín, nafta apod. 



� sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti od ohniště, oheň nikdy 

nepřeskakujeme (nebezpečí vznícení šatů a popálení) 

� ohniště nepřetržitě střežíme a opouštíme až po úplném 

vyhasnutí ohně (zalijeme vodou nebo zasypeme zeminou); 

přesvědčíme se, že nehrozí jeho samovolné vznícení (při odchodu 

se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být 

chladná) 

 

V případě, že dojde k popálení popálení popálení popálení (I.stupně), zraněné místo chladíme 

vodou (nejlépe tekoucí, nebo chladivé obklady) do odeznění bolesti, 

neobvazujeme a neošetřujeme žádnými mastmi, tuky, zásypy. 

 

Horké letní dny bývají často doprovázeny bouřkami. Pokud nás 

bouřka bouřka bouřka bouřka opravdu zastihne: 

� přerušíme právě vykonávanou činnost a vyhledáme spolehlivý 

úkryt 

� ve městěve městěve městěve městě se snažíme ukrýt  nejlépe ve velkých budovách 

s ocelovou či železobetonovou konstrukcí a ve stavbách 

s hromosvodem 

� uvnitř budovuvnitř budovuvnitř budovuvnitř budov se zdržujeme na suchém místě, dále od vodovodu, 

kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu; zavřeme okna, 

vypneme televizor, PC a další přístroje, jejichž součástí je 

obrazovka 

� vvvv    příroděpříroděpříroděpřírodě nezůstáváme na kopcích a holých pláních, 

neschováváme se pod osamělými stromy či převisy nízkých skal; 

na otevřeném prostranství se snažíme přečkat bouři v podřepu 

s nohama u sebe 

 
Při zasažení osoby bleskem zasažení osoby bleskem zasažení osoby bleskem zasažení osoby bleskem voláme vždy zdravotnickou záchrannou 

službu (155) a do jejího příjezdu se snažíme poskytnout první 

pomoc: 
� zkontrolujeme stav vědomí – pokud postižený nereagujepostižený nereagujepostižený nereagujepostižený nereaguje (na 

oslovení, zatřesení), zakloníme mu hlavu a zdvihneme bradu 

(uvolníme tak dýchací cesty) 



� pokud postižený dýchá normálně, pravidelně, ponecháme ho 

v poloze, v které se nachází 

� pokud postižený nedýchápostižený nedýchápostižený nedýchápostižený nedýchá nebo nedýchá normálně, zahájíme 

resuscitaci -  

- stlačováním hrudníku - uprostřed hrudníku do hloubky 5 – 6 cm,  

100x za minutu 

� zajistíme tepelný komfort 

 

Také při koupáníkoupáníkoupáníkoupání bychom neměli podceňovat možná nebezpečí: 
� před vstupem do vody se osmělíme, náhlé ochlazení organismu 

může vést ke kolapsu a utonutí 

� nikdy neskáčeme do neznámých vod, hrozí poranění páteře, které 

může vést k ochrnutí nebo smrti; pozor též na jezy, pod kterými 

se tvoří víry 

� nepřeceňujeme své síly; také svalová křeč může postihnout 

každého 

� dáváme pozor na lodě a vodní skútry, neplaveme v jejich dráze 

� nezapomeneme také na to, že alkohol ke koupání nepatří 

 

Staneme-li se svědky tonutítonutítonutítonutí, poskytneme postiženému po vytažení 

na břeh do příjezdu zdravotnické záchranné služby první pomoc: 

� pokud postižený reaguje (na oslovení, zatřesení), sledujeme 

nadále jeho stav a bráníme podchlazení (izolační podložka, deka, 

izotermická fólie) 

� pokud postižený nereagujepostižený nereagujepostižený nereagujepostižený nereaguje, zakloníme mu hlavu a zdvihneme 

bradu (uvolníme tak dýchací cesty) a zkontrolujeme dýchání 

� v případě, že postižený normálně pravidelně dýchá, uložíme ho 

do polohy na boku a bráníme podchlazení 

� pokud postižený nedýchápostižený nedýchápostižený nedýchápostižený nedýchá nebo nedýchá normálně, zahájíme 

resuscitaci -  

- 5 umělými vdechy a dále pokračujeme v poměru 30 stlačení 

hrudníku : 2 vdechy při frekvenci stlačování 100x za minutu 

 

Více informací kVíce informací kVíce informací kVíce informací k    první pomociprvní pomociprvní pomociprvní pomoci např. na webových stránkách 
www.zachranny- kruh.cz (menu: pomoc – záchrana života), 



www.zpmvcr.cz (menu:pojištěnci/průvodce preventivní péčí ZP 
MV/první pomoc). 

 

Teplé letní počasí a prázdninové volno vyzývá především děti 

kromě koupání také k provozování nejrůznějších venkovních 

aktivit. Mnoho z nich končí často úrazem. Typicky letními úrazy 

jsou především u menších dětí pády z prolézaček, u větších 

dominují pády z kola. V posledních letech přibyly také úrazy 

z jízdy na kolečkových bruslích a po pádu z koně. K našemu 

pravidelnému závěru se rčením  „štěstí přeje připraveným“ dnes 

proto ještě přidáváme, že „opatrnosti  nikdy nezbývá“. 

 

por. PaedDr. Luďka Palzerovápor. PaedDr. Luďka Palzerovápor. PaedDr. Luďka Palzerovápor. PaedDr. Luďka Palzerová    

kpt. Ing. Václav Krestakpt. Ing. Václav Krestakpt. Ing. Václav Krestakpt. Ing. Václav Kresta    

 

    

Senioři, přijďte prožít aktivní 
odpoledne s prevencí kriminality 

    
    



PROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCH    

VVVVYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEKYCHÁZEK    

VVVV    KVĚTKVĚTKVĚTKVĚTNU 2013NU 2013NU 2013NU 2013    
    
2. čt. ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A PŘELOMOVÝ ROK 2. čt. ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A PŘELOMOVÝ ROK 2. čt. ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A PŘELOMOVÝ ROK 2. čt. ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A PŘELOMOVÝ ROK 
1943 1943 1943 1943 –––– PŘEDN PŘEDN PŘEDN PŘEDNÁŠKA. ÁŠKA. ÁŠKA. ÁŠKA. Rok 1943 byl počátkem konce nacistického 
Německa, fašistické Itálie i Japonska. Události na východní frontě 
stejně jako vylodění spojeneckých vojsk na Sicílii a úspěchy 
americké armády v Tichomoří znamenaly přelom v dosavadní 
situaci protifašistické koalice. Připomeneme si tyto události  
i nejvýznamnější osobnosti československého domácího  
a zahraničního odboje za 2. světové války. 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    
    
4.  so.  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 4.  so.  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 4.  so.  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 4.  so.  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 slavnostně nasvícenou noční Prahu. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek. Začátek akce ve 20:30 před hlavními vraty do objektu 

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

    

5. ne. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. 5. ne. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. 5. ne. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. 5. ne. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. Dříve rozlehlý areál 
vybudovaný na konci 19. století se smutně zapsal do dějin jako 
popraviště v době německé okupace, zvláště za tzv. Heydrichiády. 

Spojeno s procházkou Ďáblickým hájem ke hvězdárně (místo 
dálkového pohledu) a se zastavením na části Ďáblického hřbitova, 

kde jsou pohřbené oběti komunistického teroru, např. farář  
J. Toufar, Z. Mašínová i dětské oběti. Turistická trasa cca 2 km, 
trasa vhodná i pro aktivitu nordic walking, vlastní hole s sebou. 

Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10 „Kyselova“ (spojení od 
metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Eva Sokolová    

 
6. po. Z6. po. Z6. po. Z6. po. Z    HISTORIE LIDSKÉ HYGIENY ANEB MÝDLO A VODA ZDRAVÍ NÁM HISTORIE LIDSKÉ HYGIENY ANEB MÝDLO A VODA ZDRAVÍ NÁM HISTORIE LIDSKÉ HYGIENY ANEB MÝDLO A VODA ZDRAVÍ NÁM HISTORIE LIDSKÉ HYGIENY ANEB MÝDLO A VODA ZDRAVÍ NÁM 

DODÁDODÁDODÁDODÁ………… PŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKAPŘEDNÁŠKA. Přednáška, v jejímž rámci se mimo jiné dozvíte, 
kdy a kde se začalo používat mýdlo, šampon, kosmetika, jak si lidé v 

minulosti čistili zuby, kde byly v Praze nejstarší a nejznámější 
veřejné vanové i říční lázně, kdy se zde začaly budovat první 
splachovací záchody a koupelny, kde byly první pražské kosmetické 

salony. 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 (%)(%)(%)(%). Eva Sokolová 

    
11.  so.11.  so.11.  so.11.  so.    VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB „ČESKÝ SLAVÍN“„ČESKÝ SLAVÍN“„ČESKÝ SLAVÍN“„ČESKÝ SLAVÍN“. . . . Věnujte s námi 
jarní čas podrobné prohlídce vyšehradského hřbitova s výkladem  
o významu a životních osudech osobností, které tu sní svůj věčný 
sen. S mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru Slavína, který 

je opět spravován spolkem Svatobor. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 40 osob.    Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%) + příspěvek na údržbu Slavína 20 Kč. Eva Sokolová 
PRŮHONICKÝ PARK. PRŮHONICKÝ PARK. PRŮHONICKÝ PARK. PRŮHONICKÝ PARK. Svou rozlohou patří k největším krajinářským 
parkům v Evropě, kde v tuto dobu postupně kvete okolo 8.000 
rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Tarouca  
i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého 
rybníka k Alpiniu , na hlavní vyhlídku, k nově opravenému glorietu 
a lučními partiemi zpět k zámku. Délka trasy cca 3 km. Začátek akce 
ve 14:00 u pokladny u hlavního vstupu do Průhonického parku 
(zastávka autobusů č. 363, 385 „Průhonice“, jedou od metra C 
„Opatov“). Cena 100/70 Kč + vstupné do parku 50/30 Kč. Pavla 

Lešovská    

    
12.  ne. STARONOVÁ SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 12.  ne. STARONOVÁ SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 12.  ne. STARONOVÁ SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 12.  ne. STARONOVÁ SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Při 

procházce židovským městem navštívíme svým stářím ojedinělou 

raně gotickou synagogu a zavítáme na Starý židovský hřbitov, kde 

vzpomeneme významné osobnosti židovské kultury a také 

navštívíme Obřadní síň, kde si vysvětlíme pojem Pohřební 
bratrstvo. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.    

Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 

před objektem Staronové synagogy (roh ulic Pařížské a Červené, 

Praha 1). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektů  
75 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská    

    
13. po.13. po.13. po.13. po. ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA.  ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA.  ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA.  ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA. Kalendářní desku 
staroměstského orloje zná jistě každý – je zkrátka „od Mánesa“. 

Pojďme vzdát poctu tomuto nevšednímu umělci a vydejme se hledat 
v pražských zákoutích ozvěny jeho nelehkého života: místa, kde 

bral poprvé štětec do ruky, domy, kde s rodinou prožíval dobré  
i zlé, objekty, o jejichž výzdobu usiloval, přelud žluté růže, kterou 
nikdy nenalezl. Najdeme ji na vycházce my? Začátek akce v 16:00 

před vchodem do objektu Anežského kláštera (ul. Anežská 12, Praha 
1, Staré Město). Cena 100/70 KČ (%)(%)(%)(%). Markéta Gausová Zörnerová    

    
14. út.14. út.14. út.14. út. KAMENNÁ PRAHA.KAMENNÁ PRAHA.KAMENNÁ PRAHA.KAMENNÁ PRAHA. Geologická vycházka. Cesta do minulosti nás 
zavede do období, kdy se po okolí pražském potuloval Homo 

Erectus. O rekonstrukci tehdejších přírodních podmínek se 
pokusíme na odkryvu čtvrtohorních sedimentů na lokalitě Zlatý 
kopec u Přezletic. Délka trasy 3,5 km. Začátek akce v 18:00 na 
zastávce příměstského autobusu č. 302 „Přezletice, Kocanda“ 

(předpokládaný odjezd zpět do Prahy: 19:30 „Přezletice“ nebo 19:20 
„Veleň“). Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Filip Stehlík 



    
15. st. MARIE TEREZIE, ČESKÁ A UHERSKÁ KRÁLOVNA, RAKOUSKÁ 15. st. MARIE TEREZIE, ČESKÁ A UHERSKÁ KRÁLOVNA, RAKOUSKÁ 15. st. MARIE TEREZIE, ČESKÁ A UHERSKÁ KRÁLOVNA, RAKOUSKÁ 15. st. MARIE TEREZIE, ČESKÁ A UHERSKÁ KRÁLOVNA, RAKOUSKÁ 
VÉVODKYNĚ VÉVODKYNĚ VÉVODKYNĚ VÉVODKYNĚ ---- PŘEDNÁŠKA. PŘEDNÁŠKA. PŘEDNÁŠKA. PŘEDNÁŠKA.  Letos si připomínáme 300 let od vydání 
tzv. Pragmatické sankce, díky níž na trůn usedla a o 30 let později  
v květnu byla na Pražském hradě korunována panovnice, která se 
zapsala do dějin nejen díky Všeobecnému školnímu řádu a velkému 
množství reforem, ale také jako milující matka četného potomstva. 

Přijďte se blíže seznámit s životem této výjimečné ženy. 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. 
Jaroslava Nováková  
    

19. ne. STAROPRAŽSKÉ APOTÉKY. 19. ne. STAROPRAŽSKÉ APOTÉKY. 19. ne. STAROPRAŽSKÉ APOTÉKY. 19. ne. STAROPRAŽSKÉ APOTÉKY. Exkurze do tajuplného světa 

historických lékáren. U Zlaté lilie, U Anděla, U Zlaté koruny či  
U Bílého jednorožce, to je jen několik příkladů domů, kam 

si Pražané chodili nejen pro hojivé masti a léčivé přípravky. Víte, 
jaká místa a jaké osoby se zapsaly do dějin lékárenství v Praze? 
Pokud ne, pojďte si je s námi představit. Společně se vydáme po 

stopách nejstarších a nejznámějších pražských apatyk, apatykářů  

a jejich zajímavých osudů. Začátek akce v 10:00 na nádvoří Ungeltu, 

Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Mgr. Pavla Bartásková 
100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ UHŘÍNEVSI NA MĚSTO100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ UHŘÍNEVSI NA MĚSTO100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ UHŘÍNEVSI NA MĚSTO100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ UHŘÍNEVSI NA MĚSTO. . . . Procházka Uhříněvsí 

nás seznámí s historií  města, zavede do kostela Všech svatých  

a Uhříněveského muzea. V centru starého osídlení si připomeneme 

další stavby bývalou synagogu, radnici, sochu sv. Jana 

Nepomuckého. Vycházku zakončíme na židovském hřbitově, který je 
situovaný na severním okraji uhříněveské Obory. Začátek akce 

v 10:00 na zastávce aut. č. 266, 267 „Uhříněves - Nové náměstí“ 

(jedou: č. 266 od metra A „Depo Hostivař“, č. 267 od metra C „Háje“). 

Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Marie Hátleová 

TANEC JE STEJNĚ STARÝ JAKO LÁSKA. TANEC JE STEJNĚ STARÝ JAKO LÁSKA. TANEC JE STEJNĚ STARÝ JAKO LÁSKA. TANEC JE STEJNĚ STARÝ JAKO LÁSKA. Návštěva baletního sálu 

bývalého dormitáře dominikánek v klášteře sv. Anny s unikátním 
krovem ze 14. století. Spojeno s výkladem o osudech kláštera  

i kostela. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.    
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 

u kašny proti divadlu Na zábradlí na Annenském náměstí. Cena 
100/70 Kč + jednotné vstupné do objektu 10 Kč. Milada Racková 

    
21. út. POZORUHODNÉ PRAŽSKÉ HOTELY 21. út. POZORUHODNÉ PRAŽSKÉ HOTELY 21. út. POZORUHODNÉ PRAŽSKÉ HOTELY 21. út. POZORUHODNÉ PRAŽSKÉ HOTELY ---- PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA.  PŘEDNÁŠKA. Další z velmi 
úspěšných přednášek, která nás seznámí s  pražskými hotelovými 

interiéry, které využívají paláce, kláštery, středověké domy  
i moderní budovy pro příjemné i působivé ubytování hostů. 

Podíváme se s pomocí prezentace do míst pro většinu 
Pražanů obtížně dostupných. 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 (%)(%)(%)(%). Milada Racková      

    
22.  st.   IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 22.  st.   IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 22.  st.   IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. 22.  st.   IVAN LENDL: ALFONS MUCHA. Komentovaná prohlídka 
výstavy.    Jedinečná možnost vidět téměř všechny originální plakáty 



Alfonse Muchy pohromadě. Svou unikátní kolekci vystavuje  
v Obecním domě tenista a český patriot Ivan Lendl, který sbírá tato 
díla již třicet let. Na 122 děl je k vidění takto 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. PhDr. Jana Jebavá    

    
26. ne. NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 26. ne. NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 26. ne. NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. 26. ne. NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka místa posledního 
odpočinku zesnulých židovského vyznání, kam se pohřbívá dodnes, 
zdobeného umělecky hodnotnými náhrobky význačných sochařů  
a architektů jako Jana Kotěry, Josefa Zasche, Josefa Fanty, Čeňka 
Vosmíka a jiných. Začátek akce v 10:00 před vstupem na hřbitov 
(stanice metra A „Želivského"). Cena 100/70 Kč.    Mgr. Zuzana 
Pavlovská    
ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY.ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY.ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY.ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY.    Procházka Šáreckým údolím připomene 
tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo 
osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem 
Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Pěší 
trasa cca 4, 5 km. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 26 

„Divoká Šárka“. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Pavla Lešovská    

    
27. po. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. 27. po. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. 27. po. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. 27. po. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. Vyprávění  

o mlýnech a jejich významném vlivu na rozvoj ekonomicko-sociální 

struktury společnosti nejen v Českém království. Začátek akce  

v 16:00 na Novotného lávce. Cena 100/70 Kč (%)(%)(%)(%). Markéta Gausová 

Zörnerová 
    

28.  út.  BUBENEČSKÉ VILY. 28.  út.  BUBENEČSKÉ VILY. 28.  út.  BUBENEČSKÉ VILY. 28.  út.  BUBENEČSKÉ VILY. Historismus a secese na staré císařské 

cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou 

malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými 
architekty pro významné osobnosti - vily Wilfertova, Suchardova, 

Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského od architektů J. Zasche,  
J. Kouly, D. Jurkoviče, I. Ullmanna, J. Kotěry. Začátek akce v 16:30 na 
zastávce tram. č. 18, 20 „Chytkovy sady (směr z centra). Cena 100/70 

Kč (%)(%)(%)(%). PhDr. Jarmila Škochová    

    
30.  čt. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. 30.  čt. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. 30.  čt. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. 30.  čt. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. V letošním roce si Smíchov 

připomíná 110. výročí povýšení na město. Při vycházce si 

připomeneme minulost i současnost dnešní městské části, která 
prošla vývojem od půvabného místa zahrad, vinic a klasicistních 
usedlostí přes bouřlivý průmyslový rozvoj v 19. století až po 
dnešní „city“ soustředěné kolem Nouvelova dynamického nároží  

u křižovatky Anděl. Podíváme se též na zřejmě Brožíkovu malbu 
slavného domovního znamení anděla, dnes přenesenou na docela 

skryté místo. Zastavíme se u secesního zámečku baronky 
Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík- Chaudoir, 
Ehrmannovy funkcionalistické synagogy, Barvitiova 
novorenesančního kostela sv.Václava, barokního Dientzenhoferova 

letohrádku, secesní tržnice i dalších domů na nábřeží.  
A neopomineme současnou architekturu, která nahradila původní 



zástavbu - Anděl Media Centrum, Hotel Andel´s, Portheimka Center, 
Veslařský klub. Začátek akce v 16:45 v podloubí smíchovské 
synagogy (zastávka tram. č. 4, 9, 10, 16 „Anděl“, směr do centra). 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová    

    
31.  pá.  BÍLKOVA VILA.31.  pá.  BÍLKOVA VILA.31.  pá.  BÍLKOVA VILA.31.  pá.  BÍLKOVA VILA.    „„„„Život jako pole plné zralých klasů, 
skýtající výživu bratří na každý den“ – to měl vyjadřovat dům, 

který si sochař František Bílek navrhl jako obytný objekt i jako 
ateliér. Vstupte s námi do mimořádného objektu a objevte hlubokou 
symboliku domu i sochařského díla Františka Bílka. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do 
Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč 
(%)(%)(%)(%) + vstupné do vily 40 Kč. Milada Racková 
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 slavnostně nasvícenou noční Prahu. POZOR! – omezený 

počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek. Začátek akce ve 20:30 před hlavními vraty do objektu 

(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 160 Kč. 

(průvodce PIS).  
    

    

    

    

 

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
vvvv    předprodeji v turistických informačních centrech předprodeji v turistických informačních centrech předprodeji v turistických informačních centrech předprodeji v turistických informačních centrech PIS PIS PIS 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 pouze Po pouze Po pouze Po ---- Čt Čt Čt Čt). 

 
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. 
 

    
Vycházky se konají, sejdeVycházky se konají, sejdeVycházky se konají, sejdeVycházky se konají, sejde----li se nejméně šest účastníků. Maximální li se nejméně šest účastníků. Maximální li se nejméně šest účastníků. Maximální li se nejméně šest účastníků. Maximální 
počet je 70 účastníků ve skupině (nenípočet je 70 účastníků ve skupině (nenípočet je 70 účastníků ve skupině (nenípočet je 70 účastníků ve skupině (není----li uvedeno jinak nebo li uvedeno jinak nebo li uvedeno jinak nebo li uvedeno jinak nebo 
neurčíneurčíneurčíneurčí----li průvodce jinak). li průvodce jinak). li průvodce jinak). li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou Přednost mají klienti se vstupenkou Přednost mají klienti se vstupenkou Přednost mají klienti se vstupenkou 

zakoupenou v předprodejizakoupenou v předprodejizakoupenou v předprodejizakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci . Vstupné do objektu si hradí účastníci . Vstupné do objektu si hradí účastníci . Vstupné do objektu si hradí účastníci 
sami.sami.sami.sami.    

Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 
26 let, seniorům (osoba starší 6526 let, seniorům (osoba starší 6526 let, seniorům (osoba starší 6526 let, seniorům (osoba starší 65    let), invalidům slet), invalidům slet), invalidům slet), invalidům s    průkazem ZTprůkazem ZTprůkazem ZTprůkazem ZTP, P, P, P, 

účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.    

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. VZaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. VZaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. VZaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V    případě případě případě případě 
zrušení akce pořadatelem akce (Pražská informační služba)  je třeba zrušení akce pořadatelem akce (Pražská informační služba)  je třeba zrušení akce pořadatelem akce (Pražská informační služba)  je třeba zrušení akce pořadatelem akce (Pražská informační služba)  je třeba 

uplatnit nárok na vrácení vstupného vuplatnit nárok na vrácení vstupného vuplatnit nárok na vrácení vstupného vuplatnit nárok na vrácení vstupného v    místě, kde byla vstupenka místě, kde byla vstupenka místě, kde byla vstupenka místě, kde byla vstupenka 

zakozakozakozakoupena.upena.upena.upena.    

Uvedená dopravní spojení jsou platná vUvedená dopravní spojení jsou platná vUvedená dopravní spojení jsou platná vUvedená dopravní spojení jsou platná v    době uzávěrky programu.době uzávěrky programu.době uzávěrky programu.době uzávěrky programu.    

Případné aktuální změny vPřípadné aktuální změny vPřípadné aktuální změny vPřípadné aktuální změny v    dopravě lze ověřit na tel. 296dopravě lze ověřit na tel. 296dopravě lze ověřit na tel. 296dopravě lze ověřit na tel. 296    191 817 nebo 191 817 nebo 191 817 nebo 191 817 nebo 
na na na na http://www.dpp.czhttp://www.dpp.czhttp://www.dpp.czhttp://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 VYHRAZENA 

Příští program bude k dostání od 25. května 201325. května 201325. května 201325. května 2013 v turistických 
informačních centrech PIS (viz níže), v sídle PIS (Arbesovo nám. 4,  
Praha 5) a na všech pobočkách Městské knihovny v Praze. 

 
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDAPRAŽSKÁ VLASTIVĚDAPRAŽSKÁ VLASTIVĚDAPRAŽSKÁ VLASTIVĚDA    

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, 

Praha 5, PSČ 150 00  
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@pis.cz 

    
Napište nám na Napište nám na Napište nám na Napište nám na vlastiveda@pis.czvlastiveda@pis.czvlastiveda@pis.czvlastiveda@pis.cz a měsíční program vycházek  a měsíční program vycházek  a měsíční program vycházek  a měsíční program vycházek     

Vám budeme pravidelně zasílat Vám budeme pravidelně zasílat Vám budeme pravidelně zasílat Vám budeme pravidelně zasílat     
na Vaši ena Vaši ena Vaši ena Vaši e----mailovou adresu.mailovou adresu.mailovou adresu.mailovou adresu.  

 



 

Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha Zprávy ze ZOO  Praha     
 
 

Moja porodila!Moja porodila!Moja porodila!Moja porodila!    
První gorila narozená v České republice, osmiletá Moja, dnes 

porodila své první mládě. Matka i mládě jsou podle prvních zpráv 

z Přírodního parku Cabárceno v pořádku. 

 „Vrchní zooložka Přírodního parku Cabárceno Beatriz Gallego mě 

informovala o tom, že Moja dnes dopoledne porodila. Ona i její 

mládě jsou v pořádku a Moja se podle prvních pozorování projevuje 

jako výborná matka,“ uvedl k narození Mojina mláděte ředitel Zoo 

Praha Miroslav Bobek.  

Moja se okamžitě po porodu také začala o své první mládě starat. 

Hodinu po porodu viděli chovatelé mládě poprvé sát mateřské 

mléko. 

Otcem mláděte je sedmadvacetiletý samec Niky, který je geneticky 

velmi cenný, neboť pochází z volné přírody. 

„Moja mládě zatím ukrývá pod rukou, a tak nikdo zatím neví, zda jde 

o samce, nebo samici. Vývoj v prvních hodinách po porodu však 

ukazuje, že život v přirozené skupině v Praze Moju naučil vše, co 

jako matka potřebuje,“ dodal k události kurátor primátů Zoo Praha 

Vít Lukáš. Právě Lukáš byl s kolegy ve Španělsku od oznámení 

Mojiny březosti v pravidelném kontaktu. 

Návštěvnický provoz v cabárcenském pavilonu bude v následujících 

dnech regulován, Moja i mládě potřebují klid.  

Moja se narodila 13. prosince 2004, jde o první mládě gorily nížinné 

narozené na území České republiky. Do Španělska odjela na podzim 

roku 2011. Oba její rodiče, Richard a Kijivu, žijí stále v Praze. 

Kijivu v současnosti pečuje o své čtvrté mládě, samce Nurua, který 

se narodil 22. prosince 2012.  

 



 

 

Foto:Foto:Foto:Foto:    

Moja Moja Moja Moja ---- Parq Parq Parq Parque de la Naturaleza de Cabarceno2ue de la Naturaleza de Cabarceno2ue de la Naturaleza de Cabarceno2ue de la Naturaleza de Cabarceno2 – Moja v Cabárcenu. 

Foto: Luísma Fernandez 

    
MojaMojaMojaMoja – První snímek Moji a jejího mláděte. Foto: Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno 



 
 

Vylíhl se loríček rudobradýVylíhl se loríček rudobradýVylíhl se loríček rudobradýVylíhl se loríček rudobradý    
 
V pátek 5. dubna 2013 se vylíhl loríček rudobradý, mládě v péči 
kurátora ptáků Antonína Vaidla a jeho kolegů prospívá. Zatímco 
při vylíhnutí mělo pouhé 3 gramy, dnes se jeho váha zastavila na 13 
gramech. 
Chovatelé vajíčko odebrali z hnízdní budky rodičů nedlouho poté, 
co chovný pár díky neopatrnosti část snůšky rozbil.  
Pražská zoo chová loríčky rudobradé od roku 1997, současné mládě 
je čtvrtým, které se daří odchovat. 

Loríčkové jsou v zoologických zahradách chování zcela výjimečně. 
Jde o potravní specialisty, kteří se živí nektarem a měkkými plody. 
Nektarožraví loríčci a loriové jsou chovatelským jádrem kolekce 
papoušků Zoo Praha. Chovatelsky patří k nejobtížnějším druhům. 
 

 Po vylíhnutí vážilo mládě pouhé 3 g. 

                  Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 

    
Ptáče v péči chovatelů prospívá. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 



 
Snímek mláděte loríčka rudobradého odchovaného v roce 2011 ve 
věku 65 dnů. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 

    
Křtíme mládě tapíraKřtíme mládě tapíraKřtíme mládě tapíraKřtíme mládě tapíra    
 
Mladý samec tapíra jihoamerického dostal vMladý samec tapíra jihoamerického dostal vMladý samec tapíra jihoamerického dostal vMladý samec tapíra jihoamerického dostal v    neděli 28. dubna jméno. neděli 28. dubna jméno. neděli 28. dubna jméno. neděli 28. dubna jméno. 

Kmotrou „mláděte vKmotrou „mláděte vKmotrou „mláděte vKmotrou „mláděte v    pyžamu“ se stala herečka Anna pyžamu“ se stala herečka Anna pyžamu“ se stala herečka Anna pyžamu“ se stala herečka Anna Polívková. Zoo Polívková. Zoo Polívková. Zoo Polívková. Zoo 

také oslaví Mezinárodní den tapírů.také oslaví Mezinárodní den tapírů.také oslaví Mezinárodní den tapírů.také oslaví Mezinárodní den tapírů.    

    

Neděle v zoo patřila tapírům. Nejvýznamnějším bodem programu se 

stal křest samce tapíra jihoamerického, který proběhl ve 14.00  

u expozice tapírů v horní části zoo. 

Ačkoli se mládě narodilo již 6. listopadu 2012, dodnes se kvůli 

počasí povětšinou ukrývalo před zraky veřejnosti. Jde přitom  

o velmi významný přírůstek, malý tapír je teprve druhým mládětem 

tapíra jihoamerického v historii Zoo Praha.  

Kmotrou vzácného mláděte se stala herečka Anna Polívková.  

Zoo Praha pořádá křest při příležitosti oslav Mezinárodního dne 

tapírů. Součástí tapíry inspirovaného programu jsou hry pro malé 

i velké. Každý dostal možnost vyrobit si masku tapíra nebo se 

dozvědět vše, co ho o těchto pozoruhodných zvířatech zajímá. 

Schopnosti tapírů pak prověřilo speciální enrichmentové krmení 

tapírů čabrakových v 11.00. 

Zoo Praha v současnosti chová dva druhy tapírů, jihoamerické   

a čabrakové. I když jde o zvířata podobná snad prasatům, jsou to 

lichokopytníci, příbuzní koní a nosorožců. Mláďata tapírů se rodí 



jakoby v pruhovaném pyžamu. Hnědo-béžové pruhování je v přírodě 

maskuje před nepřáteli. Přírůstky tapírů jsou poměrně výjimečné. 

Otcem mláděte je samice Ivana, otcem samec Tex, který do Prahy 

přicestoval ze Severní Ameriky. Populaci tapírů v evropských zoo 

je nepříbuzný, a proto je chovatelsky velmi cenný. 

 

 

Foto:Foto:Foto:Foto:    

Malý tapír je teprve druhým přírůstkem svého druhu v historii Zoo 

Praha. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

 

Soutěž:Soutěž:Soutěž:Soutěž: První, kdo správně odpoví na otázku, jak se jmenuje mládě 

Tapíra jihoamerického, pokřtěné v pražské ZOO v neděli, 28. dubna 
2013, dostane zdarma vstupenku na vybranou kulturní akci, konanou 

ÚMČ21. 
 ––––redredredred----    


