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30.5. – 6.6. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, programy pro celou rodinu 

Zlín www.zlinfest.cz 

31.5. Den dětí  – oslava svátku starými dětskými hrami a divadlem v Toulcově dvoře

Praha 9 www.toulcuvdvur.cz 

31.5. – 4.6. Dětský pohádkový týden v Muzeu lidových staveb pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ

Kouřim www.muzeumkolin.cz 

1.6. Den dětí v sedle, akce pro děti v jezdeckém centru na jihu Čech

Vondrov www.konevondrov.cz 

5.6. Dětský den na Vyšehraní – programy pro děti v rámci multižánrového festivalu

Praha Vyšehrad www.vysehrani.cz 

5.6. Narozeniny Maxipsa Fíka, tradiční dětský den

Kadaň www.mestokadan.cz 

5.6. Máslovické skotačení se Skoty – den s dudáky, keltskou hudbou a tancem

Máslovice               www.maslovice.cz  

5. – 6.6. Aviatická pouť – 20. ročník svátků létání, letos ke 100. výročí českého letectví 

Pardubice www.100letaviatiky.cz 

8.6. Den dětí Ústeckého kraje na hipodromu

Most www.hipodrom.cz 

11. – 12.6. Pelhřimov město rekordů – 20. ročník festivalu rekordů a kuriozit

Pelhřimov www.dobryden.cz 

11. – 13.6. Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské

Plzeň www.nadace700.cz  
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PŘIJEĎTE SI S DĚTMI UŽÍT PLZEŇ!  
Je tu víkend a nevíte, kam jet 
s dětmi na výlet?  Nabízíme několik 
tipů na turistické cíle v Plzni, 
které vás i vaše děti určitě zaujmou. 

PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 
při jeho prohlídce se seznámíte 
s unikátním varním postupem piva 
Pilsner Urquell, můžete navštívit 
i Pivovarské muzeum a Plzeňské 
historické podzemí. 
www.prazdroj.cz 

DINOPARK – unikátní zábavný park se 
třiceti ozvučenými modely prehistoric-
kých zvířat v životních velikostech.
www.dinopark.cz  

TECHMANIA – moderní interaktivní 
muzeum, ve kterém si můžete vyzkou-
šet na vlastní kůži fyzikální zákony. 
Nebo si zahrát na tajného agenta 
či zločince ve výstavě Top secret.  
www.techmania.cz 

MUZEUM LOUTEK – nové interaktivní 
muzeum, kde si můžete sami zahrát 
s loutkami třeba pohádku. 
www.muzeumloutek.cz 

ZOO – atraktivní přírodní areál s více 
než tisíci druhy zvířat. 
www.zooplzen.cz 

MUZEUM STRAŠIDEL – v něm spatříte 
duchy, strašidla a tajemné bytosti.
Přijďte se bát! 
www.muzeumstrašidel.cz 

www.plzen.eu

O
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11. – 13.6. Dotkni se Písku, městské slavnosti plné her a zábavy

Písek www.dotknisepisku.cz 

12.6. Pražská muzejní noc – otevřené dveře památek a muzeí, doprava zdarma

Praha www.prazskamuzejninoc.cz 

12.6. Lochovické kejkle – fantasy festival

Lochovice www.kejkle.eu 

14. 6. Sto let Žlutých lázní – oslavy v areálu O2 Žluté lázně

Praha Podolí www.taiko.cz 

14. – 20.6. Kunovské léto – mezinárodní dětský folklórní festival

Kunovice www.kunovskeleto.cz 

18. – 20.6. Otevření středověké tvrze – výjimečná prohlídka interiérů

Tuchoraz http://tuchoraz.xf.cz

19.6. Rund and Fun Festival – den plný zábavy a sportu pro celou rodinu

Říčany u Prahy www.runandbikefestival.cz

19.6. Festival her na Kozákově spojený s turistickým pochodem ze Semil

Český ráj www.kctsemily.cz   

19.6. Barevný den – kreativní soutěže a barevná zábava ve Šťastné zemi

Radvánovice www.stastnazeme.cz 

19. – 20.6. Královské stříbření – historická slavnost z období vlády Václava IV.

Kutná Hora www.stribreni.cz 

Kam za zvířaty?
Zoologické zahrady se v posledních letech mění 

na odpočinkové parky, kde žijí zvířata v co nej-

přirozenějších podmínkách. Zahrady zvířata nejen 

chovají a předvádějí návštěvníkům, ale stále více 

se věnují programům na záchranu ohrožených 

druhů a ochraně přírody. 

Praha – pražská ZOO byla vyhodnocena sedmou nej-

lepší zoologickou zahradou světa. Byla založena r. 1931 

a po ničivých povodních r. 2002 se dočkala významné 

rekonstrukce. Nedávno začala opět z dolní části do hor-

ní jezdit lanovka, byla otevřena dřevěná rozhledna 

a letos se začíná budovat nový sloninec. ZOO Praha 

chová přes 600 druhů zvířat, denně ji navštíví přes 

20 000 osob. Do konce září můžete využít bezplatnou 

linku ZOObusu od stanice metra Holešovice.

 www.zoopraha.cz 

Brno – Zoologická zahrada města Brna byla otevřena 

r. 1953 na Mniší hoře. V současnosti chová přes 200 

druhů zvířat ze všech světadílů (kromě Antarktidy). 

Kočkovité šelmy tu mají své Tygří skály. Od roku 2001 

je v brněnské zahradě zřízena také Dětská ZOO, kde 

se děti mohou se zvířaty důvěrněji seznámit. Od roku 

2008 se návštěvníci mohou svézt i turistickým vláčkem.                                                                                    

 www.zoobrno.cz 

Liberec – loni oslavila liberecká ZOO, která leží v sou-

sedství botanické zahrady, 90 let své existence. Napří-

klad sloni tu žijí už více než padesát let. Roku 2006 se 

součástí zahrady stalo Městské středisko ekologické 

výchovy Divizna a Centrum pro zvířata v nouzi Archa 

se stanicí pro handicapované tuzemské živočichy. 

Toto spojení, zvýrazňující péči o zvířata, je v celé naší 

republice unikátní.  www.zooliberec.cz 

Mezinárodní den dětí
Nápad zavést celosvětově Mezinárodní den dětí vznikl v r. 1949. Na návrh Mezinárodní demokratické federace žen, 

Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže se poprvé slavil před 60 lety, 

1. června 1950. Pevné datum bylo stanoveno až o dva roky později s přijetím Ženevské deklarace na ochranu dětí. 

Den dětí se slaví asi ve 150 zemích světa, aby veřejnosti při pomněl práva a potřeby dětí. OSN však vyhlásilo Dnem dětí 

20. listopad, kdy byla r. 1959 schválena De kla race práv dítěte a r. 1989 Konvence o právech dítěte. 

Pro jednotlivé státy není ani tento termín zá vaz ný – v Egyptě a Thajsku se slaví Den dětí v lednu, v Mexiku a Turecku 

v dubnu, Japonsko se rozhodlo pro 5. květen. V USA se Den dětí prakticky neslaví. U nás je Den dětí příležitostí 

uspořádat zábavné programy, přivítat blížící se léto a zároveň se rozloučit s odcházejícím školním rokem.

kalendář akcí / zoo



19. – 20.6. Pohádkový festival a Jahodové hody v historické vesničce Botanicus

Ostrá u Lysé nad Labem www.botanicus.cz 

21. – 23.6. Svatojánská Kratochvíle –slavnosti na motivy Snu noci svatojánské 

zámek Kratochvíle www.teatrummundi.cz 

24.6. Kolem Kulaťáku – desetikilometrová vycházka s trasou 4 km pro handicapované

Praha 6 http://www.queer.kct.cz

25. – 26.6. Slavnosti Zlaté solné stezky – oživlá historie 14. a 16. století

Prachatice www.prachatice.cz 

26.6. – 31.8. Včelnice na hradě Rabí – vše o životě včel, show, medové pochoutky

hrad Rabí www.rabi.cz 

27.6. S kouzly kolem světa, divadelní představení pro děti

Líbeznice www.divadlokouzel.cz 

do 30.6. Zpátky do pohádky, výstava pohádkových kostýmů 

Letohrádek Mitrovských v Brně www.letohradekbrno.cz

30.6. Prázdninová plavba 2010 po řece Dyji

Břeclav www.lodnidoprava.com 

1. – 8.7. Loutkářská Chrudim – 59. festival amatérského loutkářství s bohatým programem

Chrudim www.chbeseda.cz 

3.7. Dobrodění 2010 charitativní akce, zábavné programy pro děti

Louny www.dobrodejovo.cz 

5. – 6.7. Zvonečkový jarmark a medový hrneček – dny hrnčířů a včelařů

Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě www.vmp.cz 

Ústí nad Labem – ústeckou ZOO najdete na strmém 

svahu za Mariánskou skálou. Její historie sahá až do ro-

ku 1908, kdy zde ústecký podnikatel založil ptačí park. 

Do dnešní velikosti rozrostla v 70. letech minulého sto-

letí. Můžete se tu svézt zoovláčkem, obdivovat slony, 

žirafy, velbloudy a spoustu dalších zvířat, v zahradě je 

i minigolfové hřiště. www.zoousti.cz 

Děčín – do děčínské ZOO se vypravte na Pastýřskou 

stěnu vysoko nad Labem. Konají se zde různé zábavně 

naučné akce, při kterých se o zvířatech dozvíte mnoho 

zajímavého.  Například Noc snů (4.6.), Prázdniny začí-

nají v ZOO (30.6.–4.7.), večerní prohlídka (23.7. a 20.8.), 

Den otevřených dveří – Zooškola (26.–30. 7. a 2.–6. 8.) 

nebo Pohádková ZOO (21.8.). www.zoodecin.cz 

Chomutov – Podkrušnohorský zoopark Chomutov 

oslavil letos v květnu 35. výročí od svého založení. 

Je největší zoologickou zahradou v České republice. 

Chovají zde přes 160 druhů zvířat, celkově kolem tisíce 

kusů. Po areálu jezdí lokálka Amálka a Safari expres, 

v lanovém centru si můžete zahrát na opice, vyzkoušet 

si můžete i jízdu na ponících. www.zoopark.cz 

Plzeň – v plzeňské zoologické zahradě na Lochotíně 

vás čeká „docela jiný svět“. Moderní areál zoologické 

a botanické zahrady láká neobvyklým spojením fauny 

a flóry. Zoologicko-botanickými expozicemi vás pro-

vede naučná stezka. Navštívit můžete také sousední 

Dinopark, kde na vás čekají makety prehistorických 

zvířat v životní velikosti. www.zooplzen.cz 

Hluboká nad Vltavou – nedaleko pohádkového zám-

ku na břehu Munického rybníka leží zoologická zahra-

da Ohrada. Vznikla v roce 1939 jako součást loveckého 

muzea v zámečku Ohrada. Zde máte svět zvířat jak 

na dlani, kontaktní zahrada láká pestrým programem 

děti i dospělé. Pro školy organizuje netradiční formy 

výuky. www.zoo-ohrada.cz 

Dětský dům
Na rohu ulic Na Příkopě a Havířská byl v letech 1927-8 postaven moderní obchodní dům. V červnu roku 1950 začal 

celý sloužit dětem. V patrech se prodávalo zboží pro děti, v suterénu hrálo divadlo Sluníčko. Byl zde také dětský 

koutek, cukrárna a lahůdkářství. Dětský dům byl oblíbený dětmi, které tu mohly počkat na své rodiče, vydávajícími se 

za nákupy. Začátkem 90. let tento ojedinělý projekt zanikl, dům prošel rekonstrukcí a prostory byly pronajaty různým 

obchodům.

zoo / kalendář akcí



9. – 11.7. Portášské slavnosti – historické slavnosti pro děti i dospělé

Valašská Bystřice www.portasi.cz 

9. – 18.7. Slovácké beachové léto – pláž v centru města, bohatý sportovní program

Uherské Hradiště www.slovackeleto.cz 

10.7. Strašidelná prohlídka – netradiční návštěva hradu

Lukov www.hradlukov.cz 

10.7. Řemeslnická sobota, bohatý program v Muzeu řemesel

Letohrad www.muzeumremesel.cz 

14. – 18.7. Hračkobraní – 5. ročník festivalu pro všechny, kdo si nezapomněli hrát

Kamenice nad Lipou www.hrackobrani.cz 

23. – 25.7. Bečovské mumraje – oslavy 25. výročí nalezení relikviáře sv.Maura 

Bečov nad Teplou www.zamek-becov.cz 

24.7. Jízda zubačkou na Sklářské slavnosti a Anenskou pouť 

Jizerské hory www.zubacka.cz 

2. – 7.8. Křivořezání, 15. ročník řezbářského sympozia s bohatým programem

hrad Křivoklát www.krivorezani.cz

7.8. Bitva Mladějov – Blosdorf 1915, vzpomínková akce s ukázkou bitvy z 1. světové války

Mladějov na Moravě www.mladejov.cz/bitva

13. – 14.8. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Telč www.telc.eu 

14. – 21.8. Tam, kde žijí Divočiny, pobyty pro rodiče s dětmi od tří do pěti let

Černá Voda, Rychlebské hory www.psl.cz 

Dvůr Králové nad Labem - s Afrikou se na vlastní oči 

setkáte v malebném podhůří Krkonoš. Právě ve Dvoře 

Králové mají největší kolekci afrických zvířat v Evropě. 

Ptačí a Vodní svět jsou tropické pavilony, kde můžete 

pozorovat živočichy v jejich přirozeném prostředí.

Jako jediná ve střední Evropě chová zdejší ZOO vzác-

nou okapi. Vyhynulá pravěká zvířata uvidíte na obra-

zech Zdeňka Buriana a v expozici dinosaurů. Největším 

lákadlem je však safari, pozorování volně žijících zvířat 

ze Safaribusu.  www.zoo-dvur-kralove.cz

Olomouc  - olomouckou ZOO najdete na Svatém ko-

pečku, nedaleko poutního místa s bazilikou Navštívení 

panny Marie. Byla otevřena v roce 1956 a vstupné bylo 

1 Kčs. Raritou olomoucké ZOO je trojúhelníková vyhlíd-

ková věž z roku 1974, která výškou 32 metrů dominuje 

celému okolí. Z rozhledny můžete obdivovat nejen 

areál ZOO a baziliku, ale také panoráma Olomouce 

nebo Jeseníků. www.zoo-olomouc.cz   

Ostrava –ostravská ZOO v areálu Stromovky byla 

otevřena v roce 1960. Ostravská ZOO je dlouhodobě 

budována jako přátelská k životnímu prostředí, vlídná 

k handicapovaným spoluobčanům a srozumitelná 

návštěvníkům. Z bohatého programu vybíráme: 

Den zvířat (3.10.), Drakiádu (27.10.). Lampionový 

průvod (30.10.) a Strojení stromečků v ZOO (18.12.).

 www.zooostrava.cz 

Vyškov – zoopark ve Vyškově vznikl z Koutku živé 

přírody, založeného roku 1965. Moderní zoologická 

zahrada začala vznikat roku 1990 se specializací 

na chov primitivních i exotických druhů domácích 

zvířat z celého světa. Jednou z největších atrakcí se 

stal kontaktní Babiččin dvoreček. V roce 2006 zde byl 

otevřen Dinopark s maketami prehistorických zvířat. 

Právě zde roste i světový unikát, pravěká druhohorní 

borovice. www.zoo-vyskov.cz 

J R I
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16. – 22.8. Mistrovství světa v rýžování zlata

Hornický skanzen u Zlatých Hor www.zlatehory.cz 

20. – 21.8. Skotské hry na Sychrově, skotská a irská hudba, tanec, soutěž dudáků…

Zámek Sychrov www.skotskehry.cz 

20. – 22.8. Slámování – 14. ročník kreativního festivalu pro malé i velké návštěvníky

Červená Řečice www.slamovani.cz 

21. a 28.8. Posázavské linky, výlet vlakem s parní lokomotivou vyrobenou v roce 1917

odjezd z nádraží Praha-Braník www.cd.cz

27. – 28.8. Valdštejnské slavnosti – 5. ročník, opět s příjezdem Albrechta z Valdštejna

Cheb www.mestocheb.cz 

28.8. Nábřeží paromilů – VIII. ročník příznivců páry a parních strojů

Hradec Králové www.nabreziparomilu.cz 

1. – 7.9. VyšeHrátky – divadelní a hudební festival pro všechny mladé duchem

Vyšehrad www.vysehratky.cz 

4.9. Slavnosti chleba 2010, přehlídka folklórních souborů 

Vodní mlýn ve Slupi, okres Znojmo www.technicalmuseum.cz 

7. – 12.9. Jičín – město pohádky, 20. ročník nejznámějšího pohádkového festivalu u nás

Jičín www.pohadka.cz 

10. – 12.9. Česká panenka – soutěžní klání v Muzeu Jindřichohradecka

Jindřichův Hradec www.mjh.cz 

11.9. Model-víkend, výstava železničních modelů a jízdy parním vlakem

Muzeum ČD, Lužná u Rakovníka www.cdmuzeum.cz

Zlín – zlínská ZOO je umístěna v parku okolo romantické-

ho zámku Lešná se stylovými interiéry. Právě v ZOO Lešná 

navštívíte v jednom dni pět světadílů. Unikátem je tropic-

ká hala Yucatan, přírodní expozice Amazonie, Africké pa-

vilony, Expozice pro lvy, Ostrov lemurů kata nebo Stezka 

běžce emu. Můžete se svézt na velbloudovi, na ponících 

nebo vláčkem. www.zoozlin.eu 

Jihlava – jihlavská ZOO leží v údolí řeky Jihlávky, asi 

deset minut pěšky od centra města. Byla založena 

r. 1957 a  můžete v ní vidět  nejmenší poddruh tygra, 

medvěda a opice na světě, ale také zástupce největších 

klokanů a hlodavců. ZOO Jihlava má mezi svými více 

než 150 druhy zvířat největší kolekci drápkatých opic 

v České republice. www.zoojihlava.cz 

Hodonín – na ploše půl hektaru žije na okraji Hodoní-

na bezmála 600 zvířat. Zdejší ZOO byla založena v roce 

1976. V zahradě nechybí kontaktní dvorek, pěkný 

výhled je ze střechy vzdělávacího centra a pavilonu 

velkých koček. Přestože hodonínská ZOO chová 70 

ohrožených druhů světové fauny, zachovala si pro své 

návštěvníky přírodní ráz. www.zoo-hodonin.cz 

Protivín – nejrozsáhlejší středoevropská kolekce kro-

kodýlů je v Protivíně. Součástí expozice umístěné v bu-

dově z 18. století je také zoologické muzeum. V ZOO 

jsou přísně dodržovány a co nejvíce využívány ekolo-

gické technologie. K protivínské ZOO patří i nejstarší 

východoevropská krokodýlí farma ve Chvalšinách, 

založená roku 2000. www.krokodylizoo.cz 

Chleby – jedinou zoologickou zahradu ve Středočes-

kém kraji najdete v Chlebech u Nymburka. Specializuje 

se na chov ohrožených druhů zvířat a pěstování vzác-

ných dřevin. Zároveň zajišťuje pomoc handicapovaným 

živočichům. ZOO je kontaktní zahradou pro děti, rari-

tou je Česká Kambodža, replika kambodžského chrámu 

Angkor Wat. www.zoochleby.cz 

MA
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15. – 21.9. Dny vědy a techniky – veřejná prostranství ožijí technickými zajímavostmi

Plzeň www.dnyvedy.cz 

30.9. – 3.10. ITEA 2010 – 22. ročník veletrhu hraček

Výstaviště Praha Holešovice www.itea.cz 

5.10. – 6.7.11 Staré pověsti české – výstava věnovaná důvěrně známým příběhům

Národní muzeum Praha www.nm.cz 

30. – 31.10. Čarujeme s dýněmi – nejkrásnější dýně všech tvarů čekají na šikovné ruce

historická vesnice, Ostrá www.botanicus.cz 

6.11. – 27.3.11 Čarodějné zimní pohádkové prohlídky hradu v Českém ráji

Staré Hrady www.starehrady.cz

13.11. Hudební klub Fík, zimní koncert pro děti

Obecní dům Praha www.fok.cz

17.11. Den duchů v Perníkové chaloupce

Ráby u Pardubic www.pernikova-chaloupka.cz 

3. – 17.12. Adventní pohádky pro děti, páteční divadelní představení 

Benice www.favory.cz 

4. – 5.12.Vánoce ve skanzenu – začátek adventu, vánoční interiéry a program

Podorlický skanzen Krňovice www.krnovice.cz 

16. – 19.12. Souznění, mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Moravskoslezský kraj www.souzneni-festival.cz 

19.12. My ti přinášíme Štědrého večera, národopisný program v Muzeu lidových staveb

Kouřim www.muzeumkolin.cz 

24.12. Štědrý den na zámku, vánoční program

zámek Zbiroh www.zbiroh.com 

26.12. Štěpánské koledování, koncert skupiny Chaire

hrad Karlštejn www.hradkarlstejn.cz 

30.12. Silvestrovská jízda, rozloučení s uplynulým rokem na jindřichohradecké úzkokolejce

Jižní Čechy www.jhmd.cz 

31.12. Silvestrovský běh – sportovní akce, pořádá sdružení Běžec Vysočiny

Jihlava www.bezec.wz.cz 

Svědkové naší 
minulostí
Na území naší země žili lidé od nepaměti. 

Každá doba nám zanechala po sobě stopy, 

ze kterých můžeme číst, jak žili naši předkové.

Pravěk (do 4000 let před naším letopočtem)

Zkamenělé části zvířat, první nástroje i umělecké před-

měty byly nalezeny na mnoha místech. Mezi pravěké 

jeskyně dokumentující dávný život patří nejen známá 

Šipka u Štramberka, ale také dnes již zaniklá největší 

jeskyně pražského Prokopského údolí. Na Jižní Moravě 

byla nalezena malá hliněná soška, nazvaná Věstonická 

Venuše. Archeologové odhadují její stáří na nejméně 

25 000 let a je nejstarší dosud nalezenou keramickou 

soškou na světě. Němými strážci magických míst jsou 

menhiry, vztyčené samostatné kameny. Největší men-

hir u nás je volně přístupný „kamenný pastýř“ nedaleko 

vesnice Klobouky u Kladna. 

Starověk (4000 let př.n.l. – 476 let našeho letopočtu)

Starověké říše se rozvíjely především v Malé Asii a oko-

lo Středozemního moře. Naše území v té době obývali 

většinou Keltové, kteří znali spoustu dnešních praktic-

kých věcí a byli mnohem větší než lidé ve středověku. 

Přesto postupně podlehli Římanům a Slovanům a jejich 

kultura zanikla. Se životem Keltů nás seznamují napří-

klad letovické Isarno, archeoskanzen Prášily, muzeum 

Dobšice nebo expozice v Novém Strašecí.  

kalendář akcí



Středověk (od roku 476 našeho letopočtu, kdy zanikla 

západořímská říše, do roku 1445)

Od 5. století začali naše území osidlovat slovanské 

kmeny. Pověsti o praotci Čechovi a Libuši jsou spíš po-

hádkami, skutečnost byla asi drsnější. Noví obyvatelé si 

své místo v české kotlině museli vybojovat. Jednotlivá 

kulturní období středověku, charakteristická architek-

turou a uměním vznikala zejména v Itálii a ve Francii. 

Do našich zemí přicházela postupně, se zpožděním 

několika desítek let.

Románská kultura (10.-13. století) získala své jméno 

podle Říma, z jehož území se šířila. je spojena s roz-

vojem křesťanství. Jednou z nejstarších křesťanských 

modliteben je rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, román-

ským hradem je západočeská Přimda. V Praze román-

skou architekturu představuje například vyšehradská 

rotunda svatého Martina a kostel svatého Jiří na Praž-

ském hradě. 

Gotika (13.-15. století) se vyvinula z románského slohu, 

název připomíná Góty, bojovný národ ze Švédska. 

V době svého vzniku byla gotika považována za primi-

tivní a barbarskou. V architektuře je znakem gotiky lo-

mený oblouk, příkladem vrcholné gotiky je u nás kostel 

sv. Barbory v Kutné Hoře. V Praze je v gotickém stylu 

postavena Staroměstská radnice, Prašná brána, Týnský 

chrám nebo Karlův most. V tété době vznikly také mo-

numentální a těžko dobytné hrady, například Karlštejn, 

Křivoklát, Český Krumlov nebo Pernštejn. 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja

info@botanicka.cz

www.botanicka.cz

Botanická zahrada hl. m. Prahy nabízí svým návštěv-

níkům parkově upravené venkovní expozice, historic-

kou Vinici sv. Kláry, Japonskou zahradu, tropický skle-

ník Fata Morgana i velké množství akcí pro veřejnost. 

Během léta lákají návštěvníky především rozsáhlé 

trávníkové plochy, na které je možné volně vstupo-

vat. Na podzim upoutá barevná Japonská zahrada 

a Vinice sv. Kláry. Zima patří jednoznačně tropickému 

skleníku Fata Morgana a jeho unikátním sbírkám. 

Výběr ze zajímavých akcí: 
19. – 20. 6.  Zahrada patří ženám – víkend plný kos-

metiky, léčivých bylinek a krásných šatů 

19. –  4. 7. Kabelky, tašky a klobouky z rostlinných 

materiálů 

10. 7. – 29. 8. Palmové léto

9. 7. od 19.30 h Botanická garden party s prožitko-

vým programem a koncertem australského šamana 

a předního představitele world music DARPANA

7. – 31. 8. Káva

15. 8. Trojské posvícení

7. – 31. 8. Achimenes

1. – 30. 9. Výstava historického vinohradnického 

nářadí

11. – 12. 9. Vinobraní

18. – 19. 9. Zahrada patří ženám – víkend plný kos-

metiky, léčivých bylinek, krásných šatů a podzim-

ních plodů

18. – 26. 9. Masožravé rostliny

2. – 3. 10. Dětské podzimní hrátky 

9. 10. – 28. 11. Jehličnany v zahradní tvorbě

31. 10. Halooween

9. 10. – 28. 11. Jehličnany tropů a subtropů

2. 12, 9. 12., 16.12. v 17.30 Cyklus přednášek s pro-

mítáním – čtvrtky od 17.30 h

4. – 31. 12. Ořechy, oříšky

18. 12. Ořechovo - medové adventní rozjímání

Na e-mailu pruvodci@botanicka.cz si můžete pře-

dem objednat průvodcovskou službu. 

Bližší informace o vstupném, otevírací době, ak-

cích pro veřejnost, dopravním spojení i expozicích 

a sbírkách najdete na www.botanicka.cz.

Botanická zahrada 
hl. m. Prahy v Troji 

minulost / příroda



PRAŽSKÁ
PAROPLAVEBNÍ
SPOLEČNOST

www.paroplavba.cz

Lodí po Vltavě 
pravidelná linka z Rašínova nábřeží přes 

celou Prahu až do Troje k ZOO a zpět 
 Tel.: 224 931 013, 224 930 017, 605 295 111 

Fax.: 224 930 022, email: pps@paroplavba.cz

S Y M F O N I C K Ý O R C H E S T R  
H L . M . P R A H Y F O K

P  R  O  D  Ě  T  I

Hudba na dotek
aneb Čtvero (múzických) ročních dob
(koncerty pro děti a jejich rodiče 
v sobotu dopoledne ve Smetanově 
síni Obecního domu)

Hudební klub FÍK
(8 setkání v Kostele sv. Šimona a Judy
a Sladkovského sále Obecního domu,
pro děti od 6 do 10 let)

Více informací na: www.fok.cz

DOTKNĚTE SE ARCHEOLOGIE

Přijďte si vyzkoušet práci 
archeologů vlastníma rukama.

Zvládnete to, co lidé v pravěku?

Muzeum hl. m. Prahy
Na Poříčí 52/1554, 180 00 Praha 8-Florenc, tel. 224 816 772

www.muzeumprahy.cz

in-line 
kurzy 

Praha Letná
lyžařské kurzy 
výjezdové dle 

dohody

Ctirad Veverka

www.pujcovna-brusli.cz

731 281 571

výtvarka – foto – hudba – technika – modelá i výtvarka – foto – hudba – technika – modelá i 
sport – jazyky – turistika – tanec – divadlosport – jazyky – turistika – tanec – divadlo

•
akce a výlety, detské tábory, akce a výlety, detské tábory, 

stálá skola v p írodestálá skola v p írode
•

 tcentrum, lezecká stena, tenisový kurt tcentrum, lezecká stena, tenisový kurt
•

t i otev ené kluby, nahrávací hudební studiot i otev ené kluby, nahrávací hudební studio
Otev eno DENNEOtev eno DENNE

Hobby centrum 4, Bartákova 1200/37, 
Praha 4, pet minut od metra Pankrác

www.hobbycentrum4.czwww.hobbycentrum4.cz
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Klasicismus (konec 18. a 19. století) odkazoval na nej-

lepší časy  římských císařů a i svým názvem toto klasické 

období připomíná. Říká se mu také empír, od francouz-

ského (a anglického) slova říše. Představitelem čistého 

klasicismu je zámek Kačina u Kutné Hory, v Praze pak 

Stavovské divadlo a palác U hybernů.

Secese (přelom 19. a 20. století) – francouský název Art 

Nouveau (nové umění) vystihuje naději, kterou lidé vklá-

dali do 20. století. Nejznámějším představitelem české 

secese je malíř Alfons Mucha, který je také autorem prv-

ních československých bankovek. Významnými pražský-

mi památkami secese jsou Obecní dům, hlavní nádraží 

a Průmyslový palác na holešovickém výstavišti. 

Funkcionalismus (první polovina 20. století)  je moder-

ním stylem s rovnými a čistými tvary bez zbytečných oz-

dob. Vyjímečná funkcionalistická vila Tugendhat v Brně 

byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

V Praze nám funkcionalismus nejlépe přibližuje Veletržní 

palác a Mülerova vila v Dejvicích.

Současný styl (po 2. světové válce) asi objektivně ocení 

až příští generace. I v minulosti byla tvrdě kritizována 

díla, která vybočovala z průměru, ale časem se většinou 

ukázalo, že odvaha jejich autorů byla správná. 

Mezi zajímavé novodobé projekty patří televizní vysílač 

na Ještědu, pražský Tančící dům nebo Mariánský most 

v Ústí nad Labem. 

Novověk (začíná vynálezem knihtisku v polovině 

15. století a trvá dodnes)

Vyznačuje se vědeckými objevy, technickým pokro-

kem, vznikem průmyslu a rozvojem komunikace 

všeho druhu. Dvě zničující světové války a zrychlování 

životního stylu ve 20. století přechází v celosvětovou 

globalizaci. Za nejvýznamnější vynález současnosti je 

považován internet.

Renesance (15.-16. století) se snažila popřít všechno 

gotické a navázat přes propast času na starověké 

antické umění. I vědci se vrátili k řeckému a řimskému 

odkazu, dochází k mnoha astronomickým objevům. 

Mořeplavci se vydávají na průzkumné výpravy a potvr-

zují, že Země je kulatá. Jednou z nejkrásnějších rene-

sančních památek u nás je letohrádek královny Anny 

v Praze, mezi renesanční zámky patří například Telč, 

Velké Losiny nebo Litomyšl. 

Baroko  (16.-18. století)  je typické zdobností, kupo-

lemi, temnými barvami a bohatstvím. Barokních 

památek je u nás velmi mnoho, mezi nejznámější patří 

chrám sv. Mikuláše a Břevnovský klášter v Praze nebo 

areál zámku Kuks ve východních Čechách. Unikáty jsou 

soubor barokních kostelů na Broumovsku a kostel sva-

tého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad 

Sázavou, zapsaný na seznamu UNESCO. 

Rokoko (18. století) vzniklo z baroka, když se jeho 

tvary zjemnily do hravých kudrlinek a ornamentů. 

Mezi nemnoho rokokových památek u nás patří 

východočeský zámek Nové Hrady a palác Kinských 

na Staroměstském náměstí v Praze. 
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❱ Zoologická zahrada
❱ Botanická zahrada 
❱ Naivní divadlo 
❱ Centrum Babylon 

s IQparkem

LIBEREC
DĚTEM

www.liberec.cz

Jindřichův Hradec – Nová Bystřice 
a zpět o prázdninách 2x denně, 
v červnu a září každou sobotu
 4.7. Nezmar Expres
 10.7. S Veterány Českou Kanadou
 14.8.  Četnická pátrací stanice

zasahuje
 25.9. Den železnice v JH
 30.10. Podzimní jízda
 4.12. Mikulášská jízda
 30.12.  Silvestrovská jízda

Možnost přepravy kol a zavazadel
i rezervace míst předem.
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel./Fax: 384 361 165 
E-mail: offi ce@jhmd.cz         

ř ů á ř
Jindřichohradecké parní vlaky 

www.jhmd.cz

www.cdmuzeum.cz

„Největší expozice s železniční 
tématikou v ČR.“

Jízdy nostalgických vlaků 
a doprovodný program v areálu 
muzea.

Prázdninové akce:
31.7.2010 Parním vlakem z muzea 
k Berounce – na hrad Křivoklát 
a do Zbečna
28.8.2010 Parním vlakem na roz-
loučení s prázdninami „z muzea 
do muzea“ výlet do železničního 
depozitáře NTM v Chomutově

Tel.: 313 537 700, e-mail: info@cdmuzeum.cz

Železniční muzeum Českých drah
Lužná u Rakovníka

M stské kulturní 
a informa ní st edisko 

tel.: 556 312 040 

www.budisov.eu

tichý a klidný kout severní 
Moravy s p ekrásnou
p írodou.

Otev eno: 
erven a zá í SO 9-12, 
ervenec-srpen SO 9-12, 

PO-PÁ 9-12 a 14-16 hod.

Budišov 
nad Budišovkou 

Navštivte MUZEUM B IDLICE

HRAD KAŠPERK
Gotický hrad na Šumavě
postavený Karlem IV.

www.kasperk.cz

Interaktivní prohlídky pro školy 

a rodiče s dětmi.

www.mesto-kadan.cz

Kadaň Vítěz soutěže  „O nejkrásnější město 
a obec Čech a Moravy 2009“ na 
www.czregion.cz

Srdečně Vás zveme:
Výstup na ochoz radniční věže: 
červen-září  SO, NE a svátky v 10, 13,15, 
17 a 19 hodin - Na ochozu budou 
k vidění na měděných deskách 
výhledová panoramata

Františkánský klášter 
– městské muzeum a barokní zahrady 

Katova ulička – nejužší ulice v ČR

Bližší informace:
Informační centrum a galerie Josefa 
Lieslera, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Tel./fax: +420/474 319 550
galerie@mesto-kadan.cz

výlety



www.akropolis . info

Světový 
bestseller 
zabývající se 
v 5 dílech vý-
chovou dítěte 
od narození 
až po pubertu. 
Autorka čes-
kého původu 
řeší neotřelou 
a vtipnou 
formou pro-
blémy sou-
časné rodiny, 
rodičovství 
a výchovy.
688 s., 599 Kč.

Poj te si hrát 
…chcete poznat krásnou vílu 
Šum nku od Slaného pramene? 

Pak p ije te do Slaného a s její pomocí 
vylušt te tajenku a dostanete odm nu. 

Jakou? 
To je velké tajemství.

...nebo se poj te 
s námi bát? 

Zveme vás do Slaného na tajemnou 
no ní vycházku pro d ti s p ekvapením.

Infocentrum Slaný
Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný

tel. fax: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz

Otev eno od 1.4. do 31.10. Po – Pá 9:00 – 17:00
So, Ne a státní svátky 10:00 – 16:00
od 1.11. do 31.3. Po – Pá 9:00 – 16:00

jí pomocí

Uvidíte pohádkové postavy, 
alchymistickou dílnu, oživlé skály, 

skřety a ukázku vězeňských kobek.

Více na: Turistické informační centrum, Obroková 10, 669 01 Znojmo
Tel.: +420 515 22 25 52, Fax: +420 515 22 25 52, E-mail: tic@beseda.znojmo.cz

www.znojmocity.cz

Tajemné znojemské podzemí
Nová expozice otevřena 

od března 2009

Největší středoevropská kolekce krokodýlů  
Unikátní odchovy kriticky ohrožených druhů

www.krokodylizoo.czwww.krokodylizoo.cz

Krokodýlí ZOO Protivín

Zoologické 
muzeum Protivín

Raritní osteologické 
a dermoplastické exponáty 
z živočišné říše v historické 

budově Kaplanka

www.zoomuzeum.cz

výlety



Proč se říká...
Jak různé národy žijí vedle sebe, přejímají zvyky 

a znalosti i nejrůznější slova. Tentokrát jsme pro 

vás vybrali některé výrazy přejaté z němčiny: 

akorát – původní význam slova akurat je přesný

blinkr – výraz pro světelný ukazatel v autě pochází 

z německého blinken, blikat  

buřt – neboli špekáček, vzniklo ze slova die Wurst

fáro – neboli automobil pochází z německého slovesa 

jet, tedy fahren

flaška – je obyčejná láhev, německy die Flasche

fujtajbl je německy doslova pfui Teufel (fuj, ďábel)

handlovat –v češtině se používá ve smyslu vyměňo-

vat, ale německy je handeln obchodovat.

himlhergot – toto zaklení doslova znamená pane 

bože na nebesích

hic – je vedro nebo horko, německy die Hitze

klika –  mít kliku znamená mít štěstí. Výraz pochází 

od německého slova das Glück (štěstí)

krchov – je hřbitov, německy der Kirchhof, neboli kos-

telní dvůr – hřbitovy bývaly především u kostela

ksicht – neboli obličej pochází z německého slova

das Gesicht

kumšt – česky umění, pochází z německého die Kunst, 

kumštýř je umělec

machr – je odborník nebo někdo, kdo svou práci umí 

velmi dobře, pochází z německého slova machen 

(dělat)

mašina – doslova stroj, německy die Maschine

štempl – znamená razítko, německy der Stempel

šraňky – česky závory, slovo pochází z německého 

schranken, zabraňovat, zatarasit

šutr – je kámen, německy je der Schotter štěrk

Za návštěvu jistě stojí  AQUAPARK, ve stylu antických 
lázní. Nabízí nejen koupel v nestandardním prostředí, 
ale i notnou dávku adrenalinu. Již samotné názvy 
zdejších atrakcí vyzývají ke zkoušce odvahy, a co 
teprve realita! Tobogány  Temná galaxie, Tornádo, 
Anakonda a pro nejmenší Dráček prověří vaši odvahu.  
Tajemné jeskyně svádějí ke hrám. Až budete unaveni 
cachtáním, odpočívejte v saunách nebo ve vířivkách. 
AQUAPARK v takovémto pojetí je první a díky svému 
tematickému zaměření jediný v České republice. 
Po návštěvě AQUAPARKU vás rádi uvítáme 
v LUNAPARKU  -  ve stylu staročeské pouti. Kolotoče, 
houpačky, areál opičích drah a prolézaček, nafukovací 
hrady, autodrom … nechybí ani cukrová vata. Zde si 
jak děti tak i rodiče opravdu přijdou na své. Tím spíše, 
že veškeré atrakce jsou v ceně jednotného vstupného 
a pobyt je časově neomezen. 
Po zábavě trocha vědeckého zkoumání. Interaktivní, 
zábavně naučný iQPARK vás jistě překvapí. Jednodu-
chou formou nejrůznějších her a testů pochopíte nejen
fungování věcí naprosto běžných, ale i principy fyzi-
kálních zákonů.  Budete překvapeni, kolik času 
zde strávíte. 

A opět troška adrenalinu, pod střechou Centra Babylon 
naleznete i jediný 4D simulátor. Jako hlavní postava 
prožijete vzrušující výlety na cizí planety, do ledových 
pustin či do hlubin země. Jen stěží rozeznáte fikci 
od reality.
Neváhejte! Tipů proč navštívit CENTRUM BABYLON 
je spousta.  

Víte  například, že… 
•  zde naleznete největší zrcadlový labyrint V Evropě 
•  máme jediné 4D simulátorové kino v České republice 
•  komplex Centra Babylon zabírá plochu větší 

než 7 fotbalových hřišť
•  v AQUAPARKU se pravidelně konají ochutnávky 

potápění
•  v iQPARKU můžete projít rotujícím vesmírným 

tunelem
•  se můžete schovat do obrovské mýdlové bubliny 
•  v iQPARKU naleznete nejvíce interaktivních exponátů 

v České republice

To vše a ještě více na vás čeká v CENTRU BABYLON, 
přijeďte, přesvědčte se, bavte se a užívejte.

Udělejte si výlet a navštivte zábavní komplex

Věřte, že nebudete litovat.

www.BabylonLiberec.cz 

výlety



Hrátky se slůvky

e-mailem: info@in-prague.cz 

poštou:  IN-Prague, Ostrovského 253/3, 

150 00 Praha 5 – Smíchov

Odpovědi musí obsahovat kompletní 

kontaktní údaje pro případ předání dárků. 

Na odměny není právní nárok, získané údaje 

k jiným účelům nepoužíváme.

Do soutěže zařadíme 

všechny správné odpovědi 

doručené 

do 11. 11. 2010
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Mnoho našich zeměpisných názvů vyjadřuje 

obyčejné věci - například města Tábor, Stříbro 

a Kraslice, hrady Kost, Žebrák a Pecka, rybník Svět,  

řeka Oslava nebo hora Praděd.

Zapíšete-li do doplňovačky, co představují obrázky 

na předcházejících stránkách, nápověda vám přiblíží 

stejnojmenná místa.

V barevných políčkách pak najdete 

tři místa, která by se hodila i do pohádky.

Chcete-li se zúčastnit naší soutěže, 

pošlete nám 

všechny tři tajenky. 
Navíc můžete připsat, kde se každé 

z těchto tří míst nachází.  

Soutěž 
s dárkem

řešení zveřejníme
po 20. 11. 2010 

na www.in-prague.cz

A. zámek v západních Čechách

B. skalní hrad a město v severních Čechách

C. jeskyně s pravěkými nálezy na severní Moravě

D. město v podkrušnohoří, kterým protéká řeka Ohře

E. jihočeský hrad nedaleko Pacova

F. západočeský hrad a město nad řekou Ohří

G. zřícenina s Pannou a Babou v Českém ráji

H. královská čtvrť v Praze 2

I. hrad nedaleko České Lípy a Máchova jezera

J. město a zámek se zahradou na jižní Moravě (UNESCO)

K. pražský obchodní dům

L. severočeské městečko poblíž Teplic

M. severočeské město, ve kterém přestěhovali kostel

N. přehrada v Praze 6 a zřícenina hradu u Krušovic

O. jihočeské město s prastarým kamenným mostem

P. křižovatka v Praze 5 a stanice metra na trase B

Q. letohrádek a obora v Praze 6

R. severomoravské město nedaleko Kopřivnice

soutěž s dárkem



www.kudyznudy.cz

www.volnycaspraha.cz

www.ddmpraha.cz

www.vasedeti.cz

www.nidm.cz

www.stastnazeme.cz

www.atlasceska.cz

www.ceskevylety.cz

www.turistik.cz

www.jizdnirady.cz

www.stastnazeme.cz

Toto speciální vydání S dětmi navazuje na edici bezplatných čtvrtletníků, které najdete v informačních střediscích v Praze i ČR, 

kulturních zařízeních a na akcích, v některých hotelech, školách, na přístupových cestách do Prahy a v zahraničí.

Jednotlivé čtvrtletníky vycházejí takto: IN-Prague v angličtině a němčině: 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11.

90 dní v Praze v češtině: 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. Uzávěrka inzertních podkladů je vždy do 10. dne v měsíci před vydáním. 

Více o projektu:  www.in-prague.cz

Sbírkový projekt Pomozte dětem!

Projekt spojený s celonárodní veřejnou 

sbírkou společně organizují Česká televize 

a Nadace rozvoje občanské společnosti již 

od roku 1998. 

Finanční prostředky ze sbírky jsou určeny na přímou 

a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Své příspěvky můžete vkládat na sbírkové konto 

505333505/5500 na všech pobočkách Raiffeisen-

bank bez poplatku nebo je můžete zasílat např. formou 

trvalého příkazu. Další způsob podpory je zaslání 

dárcovské SMS ve tvaru DMS KURE na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 Kč, Pomozte dětem! obdrží 27 Kč.

www.pomoztedetem.cz, www.darcovskasms.cz

Úraz s poraněním míchy zasáh-

ne v ČR každý týden do života 

čtyř lidi. Musí začít znovu, jinak, 

na vozíku. Centrum Paraple jim pomáhá najit cestu dál 

a vrátit se k aktivnímu životu. Organizuje rehabilitační 

a sportovní pobyty, poskytuje informační a poradenské 

služby. Centrum Paraple 12. května oficiálně převzalo 

nové křídlo budovy. Díky přístavbě se zvýší kapacita 

centra o cca 80 klientů ročně. Vozíčkáři ji budou moci 

plně využít, jakmile se podaří získat finanční prostředky 

na úpravu terénu a základní vybaveni budovy ve výši 

4 000 000 Kč.

Centrum Paraple děkuje za podporu všem dárcům.

Konto: 10006-18831021/0100, KB Praha 1,

DMS PARAPLE na číslo 87777. www.paraple.cz

Odměny výhercům věnují
naši partneři:

 KČT vznikl v červnu 1888 a za více než 120 let se jeho 

činnost stala součástí našeho volného času. 

Klub českých turistů se podstatně zasloužil o stavbu 

Petřínské rozhledny a dalších turisticky významných 

staveb. Na výletech se řídíme turistickými značkami, sys-

témem, který obdivuje celý svět. Každoročně organizuje 

KČT po celé republice bezpočet turistických pochodů 

vhodných pro děti i dospělé, poskytuje turistické in-

formace a nabízí ubytování. Muzeum turistiky, kde se 

o historii klubu můžete dozvědět další zajímavosti, bylo 

otevřeno v Bechyni.  

Kalendář akcí KČT najdete na: www.kct.cz 

Klub českých turistů

Beckiland

Atrakce, dobrodružství, narozeninové párty 

a oslavy… v rodinném zábavním centru 

na pražském Zličíně.

 www.beckiland.cz 

Centrum Babylon Liberec 

Koupele, tobogány, pouťové atrakce, 

interaktivní hry… to vše pod jednou střechou. 

Centrum Babylon přináší zábavu pro celou rodinu.

www.BabylonLiberec.cz

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Originální divadlo v Líbeznicích u Prahy. 

Strhující show pro malé i velké diváky, 

jedinečná podívaná pro celou rodinu.

 www.divadlokouzel.cz  

Království železnic 

Největší modelovou železnici v ČR najdete 

v Praze na Andělu. Stovky metrů kolejí, vlaky, 

automobily, tramvaje, největší středoevropská 

expozice LEGO® a Lokomotivy Tomáš.

www.kralovstvi-zeleznic.cz

Muzeum hlavního města Prahy   

Stálá expozice o historii Prahy, unikátní 

Langweilův model, výstavy. Dotkněte se 

archeologie - archeologický program pro rodiče 

s dětmi během celého roku.

www.muzeumprahy.cz 

Nakladatelství Akropolis

Nakladatelství knih z české literatury, 

literární historie, učebnic češtiny jako cizího 

jazyka i příruček K. Janouchové či K. Skopové.

www.akropolis.info

soutěž s dárkem / info



Foto: CzechTourism, 

M. Matoušková, P. a J. Dvořákovi,

inzertní partneři

MK ČR E 17510  

S dětmi

červen – prosinec 2010

speciální vydání

náklad 75 000 ks

• uzávěrka tohoto čísla byla
15. 5. 2010

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů
a případné tiskové chyby
vyhrazeny

určeno

k volnému odběruwww.in-prague.cz


