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poznámky

Schématické uspořádání informací přispívá 
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách, 

které můžete využít nejen v sezóně 2013. 
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabí-

dek a jejich dostupnost. Platné značky jsou znázorněny 
barevně.

přírodní zajímavosti, ekologie, bioprodukty 

kulturní vyžití, památky, divadlo, výstava, akce

poučení, muzeum, exkurze, vzdělávání

sport a pohybové hry, akce

ubytování 

občerstvení

možnosti nákupů

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

DOSTUPNOST NABÍDKY, PŘÍSTUP:

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ, ZEJMÉNA ROZVÍJÍ A VYUŽÍVÁ:
hlavu, mozkové závity / poznávání, muzea, galerie, hrady, zámky, knihy

ruce, manuální zručnost / tvorba, interaktivní akce, hry

nohy, fyzická aktivita / turistika, výlety, procházky, ZOO

srdce, podpora / dobročinné akce, veřejně prospěšné aktivity

vlak – nádraží do 1 km

autobus – zastávka do 1 km

městská hromadná doprava, 
zastávka do 300 m

parkoviště

vhodné pro cyklisty

možnost vstupu se psem 

bezbariérový přístup (kočárky, handicapovaní)

využitelnost nabídky, OTEVŘENO (měsíce)

Orientační polohu míst 
z katalogu zjistíte pomocí mapky 
na zadní straně obálky. 

Souřadnice uvedené u celostránkových 
prezentací určují přesnou polohu místa. 
Budete-li pro svou navigaci 
potřebovat jiný formát souřadnic, 
můžete použít převodník, například: 
www.vyletypocesku.cz/gps 

R

Kvízové otázky 
tvoří 

čtenářskou soutěž 
(více na str. 31). 

KAPesní KAtalog volného času, který právě držíte v rukou, vám nabízí 
inspiraci k využití volného času, který věnujete DĚTEM. 
Nové pozvánky, tipy na výlety a užitečné aktuální informace usnadňují 
přípravu vašeho vlastního programu. 
Tento katalog již tradičně vychází v oblíbené edici KAPKA.

Přinášíme vám pomůcku pro plánování škol v přírodě, výletů, exkurzí 
a doplňkových vzdělávacích programů. Je určena nejen pedagogům, 
pracovníkům s dětmi a mládeží, ale i rodičům a prarodičům.
Náš praktický soubor turistických, poznávacích i sportovních nabídek, služeb 
a zboží včetně zájmových a tvořivých aktivit je vhodný nejen pro dětské 
kolektivy, ale i pro rodiny s malými i velkými dětmi.

Katalog DĚTEM je k dispozici bezplatně ve vybraných základních a speciali-
zovaných školách, v mimoškolních zařízeních, klubech, mateřských centrech, 
dětských zájmových organizacích, knihovnách, informačních střediscích, na 
akcích věnovaných výchově a volnému času dětí i u našich partnerů. Také si jej 
můžete individuálně objednat z domova či zaměstnání na www.in-prague.cz.
Doporučujeme vám, abyste si před návštěvou objektů a využitím služeb ověřili aktuálnost 
informací na internetových stránkách, které jsou zveřejněny u jednotlivých prezentací 
nebo prostřednictvím ADRESÁŘE VOLNÉHO ČASU na www.in-prague.cz.
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2

VYSVĚTLIVKY

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

P

VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÁ 

ČINNOST, NADACE
str. 4

OBSAH

KULTURNÍ 
A TURISTICKÉ CÍLE
str. 5 – 17

INFORMACE, SLUŽBY
A UBYTOVÁNÍ

str. 25 – 30

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ, 
KREATIVNÍ ČINNOSTI, 
HRY, AKCE
str. 18 – 24

III.-X.



Patříme mezi nejstarší střediska volného času v ČR, naše tradice 
začíná rokem 1950. Jsme dynamicky se rozvíjející organizace, 
ve které se snoubí historie a zkušenosti s touhou po inovacích 
a technickém pokroku. Jsme otevřeným prostorem pro každého, kdo 
hledá inspiraci, rozvoj kreativity, metodickou podporu a tvůrčího ducha.   
Najdete u nás modelářské kluby, kurzy robotiky a elektroniky, fotogra� cké 
a výtvarné ateliery, rukodělné dílny, hudební, divadelní i taneční studia. 
TY NEJLEPŠÍ TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY PRO DĚTI V PRAZE.

STANICE
TECHNIKŮ

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, 160 00  Praha 6
Ing. V. Zelinka, 605 048 940 – věda a technika, Ing. P. Beneš, 736 630 951 – modeláři

www.technici.ddmpraha.cz

Product Name
Product Description

I.-XII.

Kde se koná letošní vodácký tábor 
Stanice techniků?

Product Name
Product Description

Během celého roku pořádáme v  Karlínském Spektru spoustu 
tanečních, sportovních, výtvarných a dalších tematických akcí, 
o nichž se vždy dozvíte s předstihem na webu. Rozšířili jsme své aktivity  
o taneční kurzy pro dospělé. Na školní rok 2013/2014 plánujeme horké 
novinky pro děti v podobě nových tanečních stylů. Zázemí Karlínského 
Spektra je ideální i pro taneční či sportovní soustředění – co takhle spojit 
příjemné s užitečným a mezi dopoledním a odpoledním tréninkem či v mezičase táborové 
hry navštívit pražské památky? A po pořádném tréninku v tělocvičně si můžete odpočinout 
při stolním fotbálku nebo si zahrát šipky v našem klubu Podsklepeno.

KARLÍNSKÉ
SPEKTRUM  

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Karlínské náměstí 7, 186 00  Praha 8 – Karlín, Tel.: 222 333 888

E-mail: spektrum@ddmpraha.cz, www.karlinskespektrum.cz 
I.-XII.

Jak se jmenuje 
turistický kroužek pro rodiče a děti 

v Karlínském Spektru ?

Product Name
Product Description

Pomozte nám najít pěstouny pro děti, 
které nemohou z vážných důvodů vyrůs-

tat ve své biologické rodině. Víte o někom, 
kdo by byl výborným pěstounem nebo o tom 

sami uvažujete? Informace naleznete na našich in-
ternetových stránkách nebo zavolejte na zelenou 
linku 800 888 245, kde vám poradíme a bezplatně 
zašleme příručku Já, pěstoun. Finančně nás můžete 
podpořit na č. účtu 0002124461 /5800.

Nadační fond J&T, Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, Tel.: 221 710 374
E-mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz, www.hledamerodice.cz

HLEDÁME
RODIČE

RI.-XII.

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description
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Pomáháme dětem již od roku 1992 – 
jsme nejstarší zařízení v ČR, specializované 

na problémy týraných, zneužívaných a zane-
dbávaných dětí. Věnujeme se i dětem  z rozvráce-

ných a dlouhodobě kon� iktních rodin. Odborný tým 
Dětského krizového centra tvoří psychologové, tera-
peuti, sociální pracovníci, právníci. Pomoci můžete 
i vy na konto veřejné sbírky 9990099900 /0600.
Informace e-mailem: dkc@ditekrize.cz.

NONSTOP linka důvěry DKC – Tel.: 241 484 149, 777 715 215 
E-mail:  problem@ditekrize.cz, www.ditekrize.cz 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ 
CENTRUM  

Product Name
Product Description

I.-XII.

Product Name
Product Description

A

Barevný svět dětí pomáhá dětem vkročit do života, podporuje 
rodinné prostředí a alternativy k ústavní péči www.barevnysvetdeti.cz
Nadace Terezy Maxové dětem usiluje o snížení počtu dětí v ústavní výchově 
prevencí a podporou náhradního rodičovství www.terezamaxovadetem.cz
Nadace táta a máma – zdravý a bezpečný vývoj dětí v rodině, náhradní péče 
a pomoc při zapojení dětí do samostatného života www.nadacetm.cz
Pomozte dětem! charitativní projekt a veřejnou sbírku na pomoc ohroženým dětem 
organizuje ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti www.pomoztedetem.cz
SOS dětské vesničky připravují na samostatný život děti, které se ocitly mimo vlastní 
rodinu a nemohou být umístěny v pěstounské péči www.sos-vesnicky.cz
Společnost pro ranou péči poskytuje pomoc a služby rodinám, kde se narodily děti 
se zrakovým nebo kombinovaným postižením www.ranapece.cz

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

R

R

R

R

R

R

Naším cílem je zlepšení fyzického i psy-
chického stavu znevýhodněných (zejména 

malých) dětí a tím zvýšení kvality života celé 
rodiny. Hipoterapii nabízíme jak ambulantní 

formou, tak v rámci intenzivních hiporehabilitač-
ních pobytů, které pro celé rodiny včetně doplňko-
vých aktivit (fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie) 
celoročně pořádáme. Uvítáme vaši � nanční pomoc na 
č. účtu: 234380325 /0300.

Caballinus o.s., 252 64 Svrkyně-Hole, Tel.: 777 971 907
E-mail: caballinus@caballinus.cz, www.caballinus.cz

CABALLINUS o.s.

Product Name
Product Description

I.-XII. B

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description



Státní zámek Mníšek pod Brdy
Náměstí F. X. Svobody 1
252 10  Mníšek pod Brdy, Tel.: 318 590 261
E-mail: digrinova@stc.npu.cz 
www.zamek-mnisek.cz

ZÁMEK MNÍŠEK
POD BRDY

Nabízíme prohlídky a programy pro mateřské i zá-
kladní školy a pro rodiny s dětmi na obou prohlídkových 
trasách. Na okruhu s reprezentačními prostorami je to 
prohlídka Cesta za pohádkou - znáte české pohádky? Víte, 
kdo je Tajtrlík, Leontýnka nebo Dřímal? Přijďte uhádnout, jaké 
pohádky se ukryly v našich zámeckých komnatách. Na okruhu, 
kde uvidíte soukromé pokoje posledních zámeckých majitelů, jsou 
přichystány prohlídky Co si žáby vyprávěly. Pohádková průvodkyně 
vyslechla kuňkání žab na hrázi zámeckého rybníka, jak si povídaly o životě 
mníšeckých pánů, jejich dětí i vnuků a všechno vám to převypráví. Navštívíte i dětský 
pokojíček s hračkami malých aristokratů, v němž dokonce jedna žabička měla domeček. 
Dětské prohlídky doplňuje malá expozice o historii módy od starověku až po 20. století. 
U nás máte možnost potkat egyptskou královnu Kleopatru, císařovny Marii Terezii 
a Sissi nebo Ludvíka XIV.! Po točitém schodišti sestoupíte do pohádkového světa našeho 
tajemného Kouzelného sklepení, ve kterém vás čeká princezna, vodník, čert nebo víly. 
Pro základní školy nabízíme interaktivní výukový program Královské radosti i starosti. 
Přeneste se s námi do minulosti a poznejte historii mníšeckého panství zasazenou do 
souvislostí českých dějin.

B

Víte, která nová trasa 
byla otevřena 

na mníšeckém zámku?

Product Name
Product Description

P

I.-XII.

Gotická tvrz přestavěná na renesanční 
zámek, který je nádherně rekonstruován. 

Půvabné zastřešené nádvoří, sklepy vytesané 
ve skále, reprezentativní sály a salonky. Pohádkové 

víkendy s princeznami, vílou Ohnivkou či rytířem. 
Výstavy pro děti a dospělé: Poklady na Chvalském 
zámku – Ztracené město hlavolamů, modely letadel 
a pokojíčky pro panenky (od 22.6. do 22.9.13). Další 
program sledujte na našich internetových stránkách.

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9, Tel.: 281 860 130
E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, www.chvalskyzamek.cz

CHVALSKÝ 
ZÁMEK

A

Product Name
Product Description

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského zahrnuje muzeum (viz 

kontakty zde dole) a veřejnou specializovanou 
pedagogickou knihovnu (Mikulandská 5, Praha 1, 

tel. 221 966 411). Muzeum je zaměřeno na dějiny školství 
a pedagogiky. Stálá expozice: Odkaz J. A. Komenského. 
Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě. 
Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce, 
výstava na počest vzniku díla (1623), 21.6. – 29.9.13.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20 
118 00 Praha 1, Tel.: 257 533 455, E-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz

PEDAGOGICKÉ 
MUZEUM

AI.-XII.

I.-XII.

Informační centrum keltské kultury 
(ICKK) na zámku Nižbor nabízí formou 

multimediálních projekcí mnoho poznat-
ků o Keltech. Zvídavý Kelt prověří návštěvníky 

v interaktivním kvízu, uvidíte i � lm Věčný život jed-
noho Kelta. Činnost ICKK je vymezena svátky, které 
znali již Keltové – Beltain (čarodějnice), Lughnasad 
(dožínky) a Samhain (dušičky). Výukový program 
o pravěku a archeologii pro školy (na objednání).

Informační centrum keltské kultury – zámek Nižbor, 267 05 Nižbor, E-mail: ickk@uappsc.cz
Tel.: 311 693 100, 725 759 344, www.uappsc.cz, www.celticeurope.cz

KELTSKÁ KULTURA
NIŽBOR

BV.-X.
Product Name
Product Description
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I.-XII.

Znáte tajemný Vyšehrad, opředený bájemi 
a pověstmi? Na krásném místě uprostřed 

Prahy pořádáme mnoho zajímavých akcí pro 
děti a školy. Pravidelné nedělní pohádky ve Starém 

Purkrabství, podzimní festival VyšeHrátky. Interaktiv-
ní bojovka pro školní třídy seznámí děti s historií 
Vyšehradu a umožní jim prozkoumat např. kasematy 
i podzemní sál Gorlice. Sledujte náš aktuální program 
také na www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi.

Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
Pokladna: Staré purkrabství, Tel.: 222 513 842, pokladna@praha-vysehrad.cz, www.praha-vysehrad.cz

VYŠEHRAD

A
Product Name
Product Description

I.-XII.

souřadnice GPS:
49°52'5.657"N,
14°15'29.848"E



Ať už dětem rádi ukazujete krásy přírody nebo tajemství sklepení 
a historických objektů, přijeďte do Kutné Hory, která nabízí 

i něco navíc. Při příznivém počasí se nechte zlákat např. nejdelší 
bobovou dráhou v ČR, moderním koupalištěm, roztomilými tygříky 

z Ringellandu v Habrkovicích, naučnými stezkami okolo Kutné Hory nebo 
nově otevřenou rozhlednou na vrchu Kaňk. 

Děti se budou zaručeně bavit při návštěvě stříbrného dolu, muzea Alchymistická dílna, 
Kočovného muzea strašidel, dětského koutku v GASK nebo interaktivní výstavy Móda 
19. století. Park U Tří pávů s kavárnou a dětským hřištěm je zelenou oázou v centru města 
a poskytuje relaxaci dětem i dospělým.

KUTNÁ HORA 
  

Informační centrum Města Kutná Hora, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
Tel./fax: 327 512 378, E-mail: infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

BI.-XII.

Jak vysoká je nově otevřená 
rozhledna na vrchu Kaňk? 

Product Name
Product Description

Letní příměstský tábor pARTy time GASK 2013. Tábor je určen 
pro děti a mládež do 15 let se zájmem o výtvarné umění. Na čtyři 

dny je pro vás připraven jedinečný výtvarný program. Navštívíme 
spolu expozice a depozitář GASK. Budeme se věnovat portrétu, street 

artu, objektové tvorbě. Jeden den povedou zkušení sítotiskaři a autoři mnoha 
workshopů Kredenc.org. Pomocí techniky sítotisku si vytvoříme originální trička, 

plakáty a samolepky. Poslední den pARTy time proběhne vernisáž a barbecue party na nádvoří 
GASK. Čas: 27. 8. úterý – 30. 8. pátek / Cena: 1.200,- Kč / dítě, cena zahrnuje pomůcky, vstup do 
všech prostor GASK, odborné vedení, oběd, nápoj, svačinu / Doba trvání: 10.15 – 18.00 hodin 
/ Kapacita: 15 dětí / Rezervace na militka@gask.cz nebo na tel.: 725 607 390.

GASK 
  

Galerie Středočeského kraje, p.o., Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 511 135, 725 377 433, E-mail: info@gask.cz
www.gask.cz

BI.-XII.

Product Name
Product Description

P Kolikáté  výročí slaví letos
GASK?  
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souřadnice GPS: 
50°11'9.344"N, 
15°2'26.549"E

Turistické informační centrum
Náměstí Přemyslovců 165, 288 28  Nymburk
Tel.: 325 512 433 
E-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz

NYMBURKVydejte se do Nymburka za tajemnými skřítky. 
Královské město na Labi bylo založeno kolem roku 1275. 
Současný Nymburk je městem památek, kultury, zeleně 
a sportu a má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. 
Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí 
Labskou nebo Hrabalovu cyklostezku.
Procházkový okruh historickým centrem nazvaný Nymburkem za 
tajemnými skřítky Nárožníčky vás provede po místních památkách. 
Za starých časů býval u každého rohového domu zazděn tzv. nárožní kámen, aby mohly vozy 
s nákladem snadno projet a odbočit. Takových kamenů byste našli ve starobylých centrech 
měst mnoho, ovšem pouze v Nymburce pod nimi žijí skřítci Nárožníčci, kteří do svých 
deníků pečlivě zapisují veškeré události, týkající se jejich uličky a zde žijících obyvatel.
V Turistickém informačním centru si vyzvednete legendu s mapkou trasy a dvanácti 
jednoduchými úkoly, které budete plnit během procházky. Po zakončení trasy na vás čeká 
v infocentru malé překvapení.

Product Name
Product Description

P

I.-XII.

B

K čemu původně sloužila 
Turecká věž v Nymburce?



Městské informační centrum
Náměstí T. G. M. 2, 470 36 Česká Lípa
Tel.: 487 881 105, 487 881 106
E-mail: mic@mucl.cz
http://turistika.mucl.cz

ČESKÁ LÍPASrdečně vás zveme na letní sezonu do České Lípy. 
Město vás upoutá udržovanou městskou památkovou 
zónou, v areálu Vodního hradu Lipý se konají společenské 
a kulturní akce. Najdete zde i Centrum textilního tisku 
s interaktivní expozicí. Malí i velcí návštěvníci si některé z technik 
potisku textilu mohou sami vyzkoušet. Vlastivědné muzeum 
a galerie s historickými a přírodovědnými expozicemi sídlí v prostorách 
bývalého augustiniánského kláštera. Pobočkou muzea je archeologické 
muzeum v bývalém městském vězení s jedinečnou speleoarcheologickou expozicí. 
Ve veřejném akváriu je k vidění přes 80 druhů tropických ryb. K dispozici je vám městský 
stadion, tenisové kurty a tenisová hala, sportovní středisko Sportareál s aquaparkem 
i víceúčelová hala.
Okolí České Lípy nabízí rozmanité zážitky. Národní přírodní památka Peklo vás překvapí 
krásným údolím, pískovcovými skalními útvary a výskytem ohrožených druhů. Naučné stezky 
Špičák a Hubertova stezka nabízejí příjemný odpočinek od městského ruchu. 
Cyklisté a in-line bruslaři využijí novou cyklostezku Varhany i starší Písečnou a Vlčí důl. 
Na své si přijdou také vodáci, kterým řeka Ploučnice nabízí nevšední zážitky. 

souřadnice GPS: 
50°41´11.159"N, 
14°32´16.395"E
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Jak se jmenuje 
českolipské archeologické

muzeum?

Doksům dominuje hrad Bezděz, Máchovo jezero láká k letním 
radovánkám. Jedinečné Muzeum Čtyřlístek a navazující naučná 

stezka jsou dalšími dobrými důvody, proč se do Máchova kraje vypra-
vit.  Moderní expozici tohoto komiksu najdete v půdních prostorách měst-

ské knihovny. Dozvíte se, jak Čtyřlístek krůček po krůčku vznikal, spatříte 
Mišpulínovy vynálezy, nahlédnete do Fi� nčiny kuchyně… Raritou je setkání se vše-

mi postavičkami Čtyřlístku v téměř životní velikosti. 
Naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku začíná v Třeskoprskách (Doksech) a vede 
po žluté turistické značce okolo Blaťáku (Máchova jezera). Informační tabule jednotlivých 
zastavení nakreslil autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček. Pro děti je na stezce připravena malá 
soutěž, pravidla se dozvíte v Infocentru Doksy a muzeu Čtyřlístku.

DOKSY 
  

Infocentrum Doksy, info@infodoksy.cz, Tel.: 487 872 067, 776 550 860 
Muzeum Čtyřlístek, Valdštejnská 251, 472 01 Doksy, Tel.: 773 556 211
E-mail: ctyrlistek@mksdoksy.cz, www.doksy.com, http://muzeum.mksdoksy.cz

I.-XII.

P

Product Name
Product Description

Jak je ve Čtyřlístku
nazýván hrad Bezděz?
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Navštivte Mimoň, město plné barokních památek a obklopené 
krásnou přírodou. Nejvýznamnější památkou je areál Božího hrobu, 

městem vede poutní cesta s vyhlídkovými místy a zastávkou v parku 
u kostela sv. Petra a Pavla. Mimoní prochází i naučná stezka Po stopách 

války roku 1866. Kultuře slouží Městské muzeum, Městská knihovna a Dům 
kultury Ralsko. Zřícenina hradu Ralsko, průrva i meandry řeky Ploučnice, Vranovská 

lipová alej, Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou a přírodní rezervace Hradčanské rybníky jsou 
jen některé z lákavých cílů v  okolí města. Mimoň navíc leží v blízkosti rekreačních oblastí  
Doksy a Máchovo jezero, Lužické hory, město Zákupy se zámkem, bývalý vojenský prostor
Ralsko s mnoha cyklostezkami... Mimoňsko je i vyhlášeným rájem houbařů a vodáků.

MIMOŇ 
  

Městské muzeum a Turistické informační centrum, V Lukách 101, 471 24 Mimoň 
Tel.: 480 990 066, E-mail: infocentrum@mestomimon.cz, FB: Dům kultury Ralsko
www.mestomimon.cz, www.muzeummimon.cz, www.knihovnamimon.cz

I.-XII.

P Která řeka 
protéká Mimoní?



souřadnice GPS: 
50°5´6.656"N, 
12°50´21.678"E

Státní hrad a zámek Bečov
nám. 5. května 13, 364 64  Bečov nad Teplou
Tel.: 353 999 394
E-mail: info@zamek-becov.cz
www.zamek-becov.cz

ZÁMEK BEČOV Zámek Bečov nabízí běžně svým návštěvníkům 
I. návštěvnický okruh s prezentací jedinečné zlatnické 
památky na území ČR – relikviáře svatého Maura nebo
II. návštěvnický okruh – zámecké interiéry. 
V rámci projektu Myslíme na děti však můžete využít i speciální 
III. návštěvnický okruh s názvem Relikviář pro každého. Přijďte 
k nám a dotkněte se historie! Během prohlídky děti aktivně pracují 
s dotykovým modelem relikviáře v měřítku 1:1, na který umísťují věrné kopie 
sochařské výzdoby. Lektor pomocí jednoduchých dotazů vytváří s dětmi linii celé 
prohlídky. Výklad je přizpůsoben dětem od 7 do 12 let. Díky tomuto projektu dále nabízíme 
vybavené zázemí – přebalovací pult, dětský koutek, didaktické hračky; zapůjčení stylizovaného 
dobového kostýmu včetně možnosti dokoupit si k němu doplňky; turistického průvodce pro 
nejmenší Pohádka o bečovském dávnosnění; drobné hry, zábavu i poučení přímo v expozici. 
Po absolvování prohlídky čeká děti povýšení do šlechtického stavu.  
Pro skupiny nad 15 osob je zámek po předchozím objednání přístupný celoročně.

E

Product Name
Product Description
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Před kolika lety byl na bečovském hradu 
objeven jeho dnešní nejcennější exponát?

Navštivte romantický šumavský hrad, který vás mile překvapí. 
Hrad Buška z Velhartic vás okouzlí svou atmosférou, umocněnou 

zalesněnými stráněmi jednoho z nejkrásnějších pošumavských údo-
lí. Prohlídkový okruh Hrad vás zavede na unikátní kamenný most a dá 

vám nahlédnout do středověkého života prostřednictvím šachové hry podle 
Tomáše Štítného ze Štítného. Okruh Zámek vás blíže seznámí se všedním i spole-

čenským životem šlechtické rodiny na venkovském sídle v době renesance. 
V bývalém hradním pivovaru můžete navštívit různorodé výstavní prostory včetně velmi 
zajímavé interaktivní hravé výstavy pro děti Cesta tajuplnými světy. Hradní pochoutky 
a různé druhy piv můžete pak ochutnat v restauraci U hradního sládka.

HRAD
VELHARTICE 

  

Hrad Velhartice, Velhartice 1, 341 42 Kolínec 
Tel.: 376 583 315, E-mail: info@hradvelhartice.cz, 
www.hrad-velhartice.cz

DIV.-X.

P
Jaký známý český herec 

měl chatu nedaleko 
hradu Velhartice? 

Objevte krásu národní kulturní památky – zámku Krásný Dvůr. 
Na počátku 18. století bylo starší sídlo přestavěno na barokní 

trojkřídlý zámek s čestným dvorem dle plánů Františka Maxmiliána 
Kaňky. Koncem 18. století vytvořil Jan Rudolf Černín u zámku unikátní 

přírodně krajinářský park, který dnes ukrývá řadu romantických staveb – Panův 
templ, Čínský pavilon, Gotický templ… Interiéry zámku zdobí cenné sbírky malíř-

ských děl, nábytku, hodin a porcelánu. Výjimečná je sbírka 42 psích portrétů v životní velikosti. 
Na objednávku nabízíme speciální interaktivní prohlídky pro dětské kolektivy. 
Během celého roku se v zámeckém areálu konají nejrůznější kulturní akce pro celou rodinu. 
V červenci a srpnu 2013 zveme všechny děti na výstavu loutek Šárky Váchové Chaloupka 
na vršku aneb jak jste večerníček ještě neviděli.

ZÁMEK 
KRÁSNÝ DVŮR

Který šlechtický rod 
se zapsal do historie zámku nejvíce?

Státní zámek Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 1, 439 72 Krásný Dvůr
Tel.: 415 210 004, E-mail: zamek.krasnydvur@usti.npu.cz
www.krasny-dvur.cz

FIV.-X.

P



Abyste si užili Karlovy Vary všemi smysly, nesmíte vynechat 
ochutnávku tradiční lázeňské oplatky, navštívit např. Muzeum 

Jan Becher či sklárnu Moser vyrábějící  světově proslulé sklo již více 
než 150 let. Každý návštěvník jistě ocení krásný pohled na Karlovy Vary 

z rozhledny Diana, ke které vás doveze lanovka. Odtud se vydejte značenými 
lázeňskými stezkami třeba k nově otevřenému přírodnímu lanovému parku Svatý 

Linhart. Nebo si vychutnejte procházku po místních promenádách a obohaťte ji o zážitek 
z návštěvy podzemí Vřídelní kolonády, kde se dozvíte více o místních termálních pramenech 
a historii lázeňství. V Karlových Varech se můžete nejen léčit, ale i poznat mnoho nového 
a královsky se bavit.

KARLOVY
VARY  

Jak se jmenuje nejteplejší 
pramen v Karlových Varech?

Infocentrum města Karlovy Vary, T. G. Masaryka 53
360 01 Karlovy Vary, Tel.:  355 321 171, 777 686 972
E-mail: infocentrum@karlovyvary.cz, www.karlovyvary.cz

E
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Mariánské Lázně jsou nazývány městem parků. 
Parky prostupují od kolonády do okolních roz-
sáhlých lázeňských lesů. V nich naleznete mnoho 
udržovaných pěších tras, které vás zavedou nejen 
k nádherným výhledům na město, ale i do divokých 
míst nebo na kamenité stezky. Město se pyšní bohatstvím 
přírodních léčivých zdrojů a souvisejícím tradičním lázeňstvím,
nabízí i vynikající podmínky pro aktivní a rekreační sportovce.
Nejvyhledávanější památkou je bezesporu litinová kolonáda se Zpívající 
fontánou, která se rozeznívá většinou každou lichou hodinu a skladby se střídají 
v pravidelném sledu. Večerní projekce je obohacena barevným osvětlením. 
Mezi turistické zajímavosti patří např. kabinková lanovka Koliba – Krakonoš či 
park Boheminium, kde jsou k vidění dokonalé makety významných stavebních 
a technických památek ČR. Pokud si  uděláte procházku s lázeňskou oplatkou 
a pohárkem, při které zamíříte ke Zpívající fontáně, pak vás samozřejmě Mariánské 
Lázně uvítají v celé své kráse. Pro rodiny s dětmi je přichystána řada atraktivit, 
z nichž si určitě vyberete i vy. 

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Město Mariánské Lázně
Ruská 155, 353 01  Mariánské Lázně
Tel.: 354 922 111
E-mail: muml@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz, www.muml.cz

souřadnice GPS: 
49°58'32.583"N, 
12°42'6.921"E
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Z jakého materiálu byly vytvořeny pohádkové bytosti 
v Sochařském pohádkovém ráji?

Křemešník – Větrný zámek, rozhledna Pípalka, křížová cesta, lanové centrum
a poutní hotel poblíž Pelhřimova www.pelhrimovsko.cz
Lázně Kynžvart – zámek s rozlehlou zahradou, Kabinet kuriozit s Muzeem příběhů, 
v sezóně lety balónem, dětská léčebna  www.laznekynzvart.cz

J
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C
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Hrad Houska – tajuplný hrad v kokořínských lesích, 
kterému se říká brána do pekel www.hradhouska.cz
Hrad Radyně je dominantou Plzeňska – expozice tajemných bytostí, 
přes léto oživené prohlídky s Radoušem, Starý Plzenec www.staryplzenec.cz

G

D
Hrad Krakovec – romantická zřícenina je ukázkou vrcholné gotické architektury 
a místem pobytu Jana Husa na Rakovnicku www.hrad-krakovec.cz
Zámek Potštejn – nově zrekonstruovaný barokní zámek nabízí několik prohlídek  
pro děti, zámecký park i stylovou cukrárnu  www.zamekpotstejn.cz
Muzeum hraček – v budově bývalé radnice najdete hračky z let 1880 – 1980
Rychnov nad Kněžnou www.muzeumhracek-rk.cz
Muzeum perníku v Perníkové chaloupce, informační centrum Děda Vševěda a Tajuplný 
les  pod hradem Kunětická hora, Ráby                      www.pernikovachaloupka.cz 
Muzeum čertů a Pekelné sklepy v Pikardské věži a gotickém podzemí, 
v expozici můžete potkat i živé čerty, Úštěk www.muzeumcertu.cz
Netolice – archeopark představující život ve středověku, zámek Kratochvíle,
naučná stezka a cyklostezka Historická krajina Netolicko  www.netolice.cz
Houbový park je interaktivní zábavný park pro rodiče i děti. Výtvarné dílny, ráj skřítků 
a muzeum fosilií, Roseč na Jindřichohradecku  www.houbovypark.cz

H
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Lichtenštejnský dům expozice budování Lednicko-valtického areálu 
včetně miniatur všech jeho staveb, infocentrum, Břeclav www.breclav.eu
Zámek v Kroměříži s vyhlídkovou věží, palácové zahrady a světový unikát 
zahradního umění Květná zahrada www.zamek-kromeriz.cz
Expozice času Šternberk – projekt inspirovaný hodinářskou tradicí města představuje 
díky interaktivním prvkům čas z mnoha pohledů www.expozicecasu.cz
Košíkářské muzeum – tradice a techniky nejkvalitnější výroby košíků na světě
Morkovice-Sližany www.morkovice-slizany.cz
Předmostím až do pravěku – naučná stezka s Památníkem lovců mamutů 
v Přerově – Předmostí  www.mamutov.eu
Hrad Hardegg – největší hradní areál Dolního Rakouska leží těsně u hranic s ČR
Riegersburg www.riegersburg-hardegg.com
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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků 
a Turistické informační centrum 
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 711 888, E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz, www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz

NOVÝ JIČÍN
MĚSTO KLOBOUKŮ

Historické město na okraji Moravské brány letos sla-
ví 700 let od první písemné zmínky o Novém Jičíně. 

Pyšní se nejen čtvercovým náměstím s podloubím, Žero-
tínským zámkem, ale také originální expozicí věnovanou 

technologickému procesu výroby klobouků, kterou najdete 
v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků. 

Díky interaktivním prvkům této expozice zažijete aktivní prohlídku,
 při které odhalíte kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané suroviny 

až po � nálně ozdobený výrobek. Na funkčních strojích vám bude předvedeno 
dotvarování pokrývek hlavy a lisování minikloboučků, které si následně můžete dozdobit 
v multifunkčním ateliéru. V závěrečné části expozice si nejrůznější pokrývky hlavy můžete 
vyzkoušet a ověřit si, jak vám sluší. Celý objekt Návštěvnického centra je bezbariérový.
Aktuální termíny workshopů naleznete na webových stránkách www.mestoklobouku.cz 
nebo si můžete workshop objednat ve vámi zvoleném termínu prostřednictvím internetové-
ho formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty zde dole). 
Také si u nás můžete objednat procházky městem komentované pohádkovou formou 
a uzpůsobené věku dětí.

M

souřadnice GPS: 
49°35'39.199"N, 
18°0'39.006"E 

Znáte jméno továrny na pokrývky hlavy, 
která sídlí v Novém Jičíně?

Product Name
Product Description
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V secesní budově někdejšího německého sboru dobrovolných 
hasičů najdete expozici hasičského muzea. Dovolí vám nejen 
nahlédnout do historie hasičství, ale představí i současnou techniku 
formou ukázek a modelů. Dozvíte se mnoho zajímavého o Integrovaném 
záchranném systému, záchranných pracích ve výšce a nad volnou hloubkou 
apod. Součástí muzea je i moderní funkční dispečerské pracoviště Integrovaného 
bezpečnostní centra s ukázkou příjmu a volání na tísňové lince nebo videoprojekce o muzeu 
a práci hasičů se záběry z reálných zásahů. Mnoho historických i moderních exponátů si 
můžete prakticky vyzkoušet. 
V muzeu velmi rádi vítáme rodiny s dětmi a školní výpravy včetně mateřských škol. Prohlídka 
je komentována a naši průvodci přizpůsobují výklad věku a zájmu návštěvníků.

HASIČSKÉ MUZEUM 
MĚSTA OSTRAVY

Hasičské muzeum města Ostravy
Zákrejsova 53/3, 702 00 Ostrava-Přívoz, Tel.: 596 136 841

E-mail: muzeum@hzsmsk.cz, http://muzeum.hzsmsk.cz
M I.-XII.

Čí sošky najdete 
ve druhé části expozice? 

Nejznámější světové i tuzemské stavby 
přímo v centru Ostravy! Venkovní prostor 
vedle Výstaviště Černá louka nabízí přes 
30 modelů v měřítku 1:25, například Ei� elovu věž, 
Staroměstskou radnici, londýnský Big Ben, šikmou věž 
v Pise… Areál křižují železniční tratě s vláčky, nechybí 
ani letiště a vodní plocha s parníkem. 
Zúčastněte se i nejrůznějších naučných a zábavných 
programů pro děti i jejich rodiče.

Miniuni – Svět miniatur, Černá louka (za Divadlem A. Dvořáka), 728 26 Ostrava 1
Tel.: 596 119 900 (pokladna), E-mail: miniuni.ovas@cerna-louka.cz, www.svetminiatur.cz

MINIUNI

M III.-XII.
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Product Description



Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem (NZM) při-
pravil Klub českých turistů výstavu Turistické trasy ve třech 
stoletích. Návštěvník se seznámí s historií, současností i budouc-
ností turistických map a turistického značení od první mapy pěších tras 
v Čechách přes celý vývoj turistických map až k GPS navigaci. 
Výstava uspořádaná při příležitosti 125. výročí založení Klubu českých turistů je ote-
vřena od 15. 6. do 27. 10. 2013 v hlavní budově NZM v Praze 7 na Letné, Kostelní 44.
Součástí oslav je také zpřístupnění repliky první značené trasy KČT (vyznačené v roce 
1889) ve Štěchovicích v sobotu 15. 6. 2013 ve 14.30 u rozcestníku Nad přehradou. Trasa bude 
otevřena až do konce srpna 2013. 

KLUB
ČESKÝCH
TURISTŮ

Informační centrum Klubu českých turistů
Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, E-mail: info@kct.cz

Tel.: 224 498 355, 736 754 030, www.kct.cz, www.prahouturistickou.cz
R

Jaká soutěž se koná během akce 
Praha slaví 125 let KČT?
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Product Description
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Šikland je komplex zábavních areálů 
s největší nabídkou služeb a zábavy v ČR. 
Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem 
nabízí kompletní služby při výletech skupin, 
jednotlivců i pro rodinnou dovolenou. Kromě 
atraktivního programu (denně kromě pondělí) 
můžete využít ubytování i koupaliště s tobogánem. 
Do Šiklandu dále patří nedaleký Strašidelný zámek 
Draxmoor a Fotopark Krokodýl v Dolní Rožínce. 

WESTERN Šiklův mlýn, s.r.o., Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem
Tel.: 566 567 400, 602 750 130, E-mail: info@western.cz, www.sikland.cz

ŠIKLŮV MLÝN
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Pevnost lovců kožešin a indiánské 
muzeum najdete u jihočeských Mirotic.  
Jsme jediným skanzenem svého druhu v ČR. 
V naší indiánské vesnici organizujeme pravi-
delné letní tábory a originální zábavně vzdělávací 
programy pro školy. Zveme vás na akce r. 2013: Psí 
závody (16.6.), dětský víkend zdarma Hurá prázdniny 
(29.6.), Zlatá horečka na Fort Hary, zábavný den 
s rýžováním zlata, soutěžemi a překvapením (13.7.). 

 Fort Hary, 398 04 Jarotice 1, Tel.: 728 727 123, E-mail: forthary@gmail.com
 www.forthary.cz

FORT HARY

C V.-VIII.
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Product Description

Vybrali jsme pro vás akce, které jsou vhodné pro děti a mohou 
vás inspirovat k návštěvě nejrůznějších míst naší republiky. 

Před cestou si na internetu nebo telefonicky ověřte aktuální 
údaje. Termíny, místa i samotné akce mohou pořadatelé změnit. 

Kamkoli se vydáte, přejeme vám hodně radosti a samé příjemné zážitky.
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Zlín Film Festival – 53. Mezinárodní festival � lmů pro děti a mládež 
s hlavní cenou Zlatý střevíček, 27.5. – 1.6.13  www.zlinfest.cz 
Den dětí s párou ve Střížovicích – jízda parním vlakem, hry, soutěže, 
doprovodný program, Česká Kanada, 1.6.13 www.jhmd.cz
 

N

C
Plavba lodí ElektroNemo po Čertovce a po Vltavě – loď vyplouvá od Muzea 
Karla Zemana denně od 1.6.13                   www.muzeumkarlazemana.cz
Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské – středověké slavnosti, 
strašidelný průvod, kejklíři, dobové tržiště, Plzeň, 14. – 15.6.13 www.plzen.eu
Dopoledne pro mrňousky – Dráček Mráček, program pro nejmenší čtenáře a jejich 
rodiče, Městská knihovna v Praze, 20.6.13 www.mlp.cz
Kostýmované oživlé prohlídky hradu s Cyrilem a Metodějem nebo s Janem Husem
hrad Hukvaldy, 5. – 6.7.13 www.janackovyhukvaldy.cz  
Hračkobraní – VIII. ročník, Festival hračky z přírodního materiálu 
na zámku v Kamenici nad Lipou, 10. – 14.7.13 www.hrackobrani.cz
Jízdy parním vlakem na Mladějovské úzkokolejce, prohlídka bývalého dolu Hugo Karel 
Mladějov na Moravě, 27.7.13 www.mladejov.cz 

F

Bitva o Slamburk – den plný rytířských klání, her a soutěží v duchu husitském
zážitková akce pro děti, Borovany, 24.8.13 www.slamburk.eu 
Historický jarmark s programem na hradě Seeberg (Ostroh)
Františkovy Lázně, 27.8. – 28.8.13                     www.muzeum-frantiskovylazne.cz 
Barbie a její svět – výstava představuje panenku Barbie a jejího přítele Kena 
v různých podobách a prostředích, Šumperk, do 8.9.13 www.muzeum-sumperk.cz
Něco pro kluky, něco pro holky – výstava hraček s tematickými koutky, kde si mohou 
mnohé vyzkoušet a pohrát si, Polička,  do 1.9.13 www.cbmpolicka.cz 
Dožínkový jarmark – setkání plné pohádek, vystoupení a dílniček inspirovaných 
dožínkami, Toulcův dvůr, 14.9.13 www.toulcuvdvur.cz
For Toys, For Babies, For Games – souběžně probíhající veletrhy hraček a her
Výstaviště PVA Letňany, 10. – 13.10.13 www.abf.cz
Podzim na vesnici – ukázka podzimních zemědělských prací, tradiční pochutiny 
a program pro děti ve skanzenu Zubrnice, 12. – 13.10.13 http://skanzen.zubrnice.cz
Dny duchů – veselí duchové a čarodějnice v německém zábavním parku Plohn
30 km od hranic ČR, Lengelfeld/Plohn, 19.10. – 3.11.13 www.freizeitpark-plohn.de
Tamtamy času – výstava na zámku Valtice nabízí návštěvníkům tajemné pohledy 
do indonéského pralesa, do 27.10.13  www.tamtamycasu.cz
Na zámku straší – prohlídka nepřístupných sklepení, čarodějnice, výklad z karet, 
strašidelné trhy, Zámek Benešov nad Ploučnicí, 1.11.13 www.zamek-benesov.cz
JuniorFest 2013 – mezinárodní � lmový festival pro děti a mládež v Horšovském Týně, 
Plzni a Dobřanech, 9. – 13.11.13 www.juniorfest.cz 
Vánoce na Veselém Kopci – výstava přibližuje lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, 
kulturní program, Hlinecko, 30.11. – 8.12.13 www.vesely-kopec.eu
Vánoční prohlídky – vyzdobené místnosti, vánoční zvyklosti někdejších majitelů 
i personálu na zámku Hrubý Rohozec , 26.12.13 – 1.1.14 www.hruby-rohozec.eu
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Muzeum výroby hraček 
Jiřetín pod Bukovou 6, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách
Tel.: 483 356 325, 721 843 020
E-mail: exkurze@detoa.cz
www.detoa.cz, www.muzeumvyrobyhracek.cz 

MUZEUM VÝROBY 
HRAČEK

Dovolujeme si vás pozvat na prohlídku naší továrny, 
která zde, v srdci Jizerských hor, vyrábí dřevěné hračky 
a korálky více než 100 let. Otevřeli jsme pro vás muzeum 
spojené s exkurzí, kde můžete obdivovat unikátní výrobu dře-
věných hraček od počátečního sušení dřeva až po kompletaci. 
Prohlídka začíná stálou expozicí unikátních starých strojů, 
historických i současných hraček a dalších výrobků. Trvá zhruba 
50 minut a určitě zaujme všechny věkové kategorie. 
Na závěr si můžete vytvořit hračku dle své fantazie v našich kreativních dílnách 
Udělej si svoji hračku. Budete se sami divit, co lze z dřevěných dílků vyrobit.
K dispozici je také podniková prodejna a kavárna. 
Přivítáme vás od pondělí do pátku 8.30–16 hodin a v sobotu 10–16 hod. V neděli pouze v období 
27.1. – 31.3.13 a 2.6. – 8.9.13 (10–16 hodin). Exkurze doporučujeme objednat předem.

Product Name
Product Description
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Exkurze i kreativní dílny jsou 
vhodné i pro menší děti – víte, 
od kolika let je doporučujeme?

souřadnice GPS: 
50°45'23.753"N, 
15°15'52.841"E 

NOVE
Srdečně vás zveme na naši výletní loď Král Jiří. Kotvíme v centru 

Poděbrad poblíž mostu přes Labe. Odtud se s námi můžete vydat na 
klasickou nebo okružní plavbu k soutoku Labe a Cidliny nebo naopak 

po proudu k Nymburku. Na lodi lze využít služby naší restaurace, což vám 
výlet jistě zpříjemní. 

Vyberte si plavby podle pravidelného jízdního řádu nebo připravené na míru. 
U nás můžete uskutečnit třídní sraz, večírek nebo � remní akci. Pro skupiny dětí je připravena 
plavba formou školního výletu. Učitelé, doprovázející alespoň 15 dětí, mají plavbu zdarma. 
Velmi oblíbené jsou i předvánoční plavby s mikulášskou nadílkou.

VÝLETNÍ LOĎ 
KRÁL JIŘÍ

  

Výletní loď Král Jiří
Zámecké nábřeží, 290 01 Poděbrady, Tel.: 603 886 582, E-mail: info@kraljiri.cz
www.kraljiri.cz

BI.-XII.
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Jak dlouho 
trvá naše pravidelná 

okružní plavba?

2120

Vychutnejte si nostalgii a svezte se historickým parním vlakem 
napříč Jindřichohradeckem! Viděli jste na vlastní oči opravdovou 

parní lokomotivu? Jeli jste někdy parním vlakem? Pokud ne, můžete se 
svézt některým z našich zvláštních parních vlaků. 

Z akcí roku 2013 vybíráme: Předprázdninové jízdy (so 1., 8., 15. a 22.6.), 
Nezmar Expres (4.7.), Parním vlakem na Hračkobraní (13.7.), Den železnice v Jindři-

chově Hradci (21.9.), Houbařský expres (5.10.), Podzimní jízda (26.10.), Svatomartinský vlak 
(9.11.), Mikulášské jízdy (30.11. a 1.12.), Silvestrovské jízdy (28. a 29.12.). 
Především rodiny s dětmi ocení klidné rekreační ubytování v přírodě, ve stanicích Střížo-
vice, Hůrky, Albeř, Kunžak-Lomy a Nová Bystřice. 
Informace a rezervace – telefonicky, faxem nebo e-mailem: po – pá, 7.00 – 15.00 hodin.

JINDŘICHOHRADECKÉ 
MÍSTNÍ DRÁHY

JHMD, a. s. (Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.) 
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 165, E-mail: o�  ce@jhmd.cz, www.jhmd.cz

Jak se jmenuje severní 
konečná stanice úzkokolejky?

V.-IX.
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Product Description
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Človíčkov – zábava pro děti, odpočinek pro rodiče. Človíčkov je 
centrem zábavy pro vaše dítka. Děti zde naleznou spoustu atrakcí 

a vy si po dobu jejich hry můžete odpočinout u kávy či něčeho 
dobrého k snědku. Vstupné není nikterak časově omezeno, můžete zde 

strávit klidně celý den. Nebo u nás uspořádejte netradiční oslavu narozenin. 
Těšíme se na vás. 

Človíčkov najdete v Praze – DBK Budějovická, v Ostravě – OC Laso a v Táboře – OD Dvořák. 
Nově pro vás letos otevřeme: v  červnu Človíčkov Olomouc – Galerie MORITZ,
 v listopadu Človíčkov Litoměřice – Obchodní galerie Na Soutoku.

ČLOVÍČKOV

Človíčkov, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4               
Tel.: 773 698 955, 777 555 596 – Milan Petr
www.clovickov.cz

R
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Product Description
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Víte, kdo je Ponnie?

Hřiště BezBot je vnitřní hřiště se čtyř-
patrovou herní konstrukcí s prolézačkami, 

skluzavkami, lanovým mostem… Nástěnné 
herní prvky, keramická dílna k malování keramic-

kých výrobků. Pro nejmenší děti máme velký dětský 
koutek. Součástí hřiště je kavárna se skvělou kávou 
a občerstvením. Pořádáme narozeninové oslavy, 
příměstské tábory i pravidelné akce, např. noco-
vání v Hřišti BezBot. Výhodné skupinové vstupné. 

Hřiště BezBot, Lhenická 611, 370 05 České Budějovice
Tel.: 774 423 873 - 4, E-mail: info@bezbot.cz, www.bezbot.cz

HŘIŠTĚ BEZBOT

C
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Také vaše dítě umaže v sychravém po-
časí svými špinavými botičkami vše, co 

může? Máme pro vás řešení – Babygaloše, 
praktické ochranné návleky na dětskou obuv. 

V kočárku a na sedačkách už dětem nemusíte zou-
vat boty, navíc se budou vašim ratolestem líbit. 
Jsou z prodyšného, vodoodpudivého a rychleschnou-
cího materiálu, snadno se čistí, lze je prát i v pračce. 
Šikovnou součástí Babygalošů je obal se zipem.

CleverBag s.r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10
Tel.: 773 599 985, E-mail: info@cleverbag.cz, www.babygalos.cz

BABYGALOŠE Také vaše dítě umaže v sychravém po-
časí svými špinavými botičkami vše, co 

Babygaloše, 
. 

V kočárku a na sedačkách už dětem nemusíte zou-
vat boty, navíc se budou vašim ratolestem líbit. 
Jsou z prodyšného, vodoodpudivého a rychleschnou-

RI.-XII.
Product Name
Product Description

souřadnice GPS: 
50°4'20.739"N, 
14°32'32.229"E

Obchodní Centrum Europark 
Nákupní 389/2,3, 102 00 Praha 10
Tel.: 234 672 320, E-mail: info@europark.cz
www. facebook.com/Europark.Praha
www.europark.cz  

EUROPARKV Obchodním Centru Europark najdete 65 obchodů, 
kaváren, restaurací a provozoven služeb včetně poštov-
ních a bankovních. Zákazníkům je k dispozici zdarma ven-
kovní a kryté parkoviště včetně míst pro návštěvníky s dětmi. 
Do areálu obchodního centra jezdí pravidelné autobusové linky 
163, 263 a midibusová linka 296, spojení s linkami metra tras A a C. 
Pro zábavu a pohyb dětí nabízí Europark jedinečný Pirátský dětský 
svět s mnoha herními atrakcemi jako jsou skluzavky, vystřelovací kanóny, 
dětské kino, elektronické interaktivní hry, horolezecká stěna a koutek plný hraček  pro 
nejmenší. Vstup je zcela zdarma. V Pirátském dětském světě je možné uspořádat pro děti 
narozeninovou párty Lollipop, kterou na přání kompletně připravíme a zajistíme. 
Europark pořádá i pravidelné doprovodné akce a soutěže pro celé rodiny, děti i školní 
třídy, setkání a autogramiády známých osobností. K tradičním bezplatným akcím patří v zimě 
bruslení pod střechou na unikátní ledové ploše, v létě 18ti jamkové minigolfové hřiště. 
Každou neděli v 11, 14 a 16 hodin se zdarma konají v pasáži Europarku divadélka pro děti. 

Product Name
Product Description
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Jak se jmenuje narozeninová párty, 
kterou můžete dětem uspořádat v Pirátském 

dětském světě v Europarku?
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Jednoduché postavičky Igráčka otevírají holčičkám i klukům svět 
plný příběhů a fantazie. Díky hře děti rozvíjí svou představivost 
a lépe poznají své okolí. Tím, že je � gurka jednoduchá a nepřichází 
s kompletním připraveným světem, dává dětem svobodu k dotváření, 
domýšlení a svobodné hře, která je pro děti nesmírně důležitá. Navštivte 
Igráčkovu kreativní dílničku v rámci letních a podzimních festivalů a akcí (seznam 
najdete na facebooku) a pomalujte si či jinak ozdobte vlastního Igráčka. Nebo navštivte 
stálou výstavu Igráčka v Království železnic na pražském Smíchově – hledejte v obcho-
dech Igráčky s volnou dětskou vstupenkou na obalech! Vezměte si Igráčkovu policejní stanici, 
obchod nebo ordinaci na cesty. Hračku složte a malý kufřík se vám vejde i do batůžku. 

Nová rodinná hra od Ivana Mládka – zkuste ulovit Jožina 
v originální 3D české deskové hře. Přelstíte ho? Dokážete se vyhnout 
jeho ostrým zubům a přitom nezahučet do močálu? Zahrajte si 
vzrušující stolní hru s nečekaným propadáváním do bažin. Unikátní hrací 
princip, 3D herní plán a autor hry zaručují, že se budete všichni  hodně dobře 
bavit. Jožin z bažin vás chytne a nepustí.  
Cestovní společenské hry – doma i na cestách vám přijdou vhod cestovní hry v kompaktní 
a odolné krabičce. Zahrajte si naše Člověče, nezlob se, Dámu, Šachy nebo rodinnou legrační  
karetní slovní hru od Ivana Mládka, Blábol.

IGRÁČEK

SPOLEČENSKÉ
HRY

EFKO-karton, s.r.o., Dolní 347, 592 14 Nové Veselí
Tel.: 566 667 700, 566 667 704, E-mail: info@efko.cz

www.efko.cz, www.igracek.cz

EFKO-karton, s.r.o., Dolní 347, 592 14 Nové Veselí
Tel.: 566 667 700, 566 667 704, E-mail: info@efko.cz

www.efko.cz

EFKO-karton, s.r.o., 

Product Name
Product Description

Ve kterém městě 
se vyrábí Igráček?

Product Name
Product Description
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Dolní 347, 592 14 Nové Veselí
Tel.: 566 667 700, 566 667 704, E-mail: info@efko.cz
EFKO-karton, s.r.o., Dolní 347, 592 14 Nové Veselí

EFKO-karton, s.r.o., 
Tel.: 566 667 700, 566 667 704, E-mail: info@efko.cz

Dolní 347, 592 14 Nové Veselí
Tel.: 566 667 700, 566 667 704, E-mail: info@efko.cz

www.efko.cz

Jaký je
nejvyšší možný počet hráčů

při hře Jožin z bažin?

Vydejte se za nákupy, sportem a zábavou do Galerie 
Harfa v Praze 9. Najdete nás v sousedství O2 areny 

u metra B Českomoravská. Jsme nejmladším obchodním 
centrem v hlavním městě a přinášíme unikátní koncept 

spojení sportu a zábavy s nakupováním ve 160 obchodech.
Velkou atrakcí centra je terasová střešní zahrada s DinoParkem, 

dokonalou iluzí života v druhohorách (denně 9 – 20 hodin) 
s padesátkou dinosauřích modelů v životní velikosti. Součástí DinoParku 

je i 4D kino, DinoShop a dětské paleontologické hřiště. Tunelem času se 
dostanete do pavilonu Cesta do minulosti Země. Celoročně je otevřeno i dětské hřiště 
na střeše obchodního centra, kde najdete i restaurace a kavárny. Zajímavostí jsou obří 
hudební nástroje, na něž si můžete i zahrát. Letní multifunkční hřiště se v zimě promění 
v ledovou plochu. Spojte � kci s realitou v 5D kině, zcela novém fenoménu � lmového 
světa nebo využijte bazén  v Pure Fitness. Pro nejmladší návštěvníky jsou určeny Dětské 
úterky: pohádková divadelní představení a tvůrčí dílničky. Monkey´s Gym je místo, kde 
se děti již od 6 měsíců do 7 let učí zábavnou formou pod vedením kvali� kovaných lektorů 
pohybovým dovednostem, nechybí ani hry s míčem a cviky na nářadí. Pro rodiče, kteří si 
chtějí nerušeně nakoupit, je k dispozici dětský koutek ve zvýšeném přízemí. 
Na našich internetových stránkách naleznete i kalendář akcí pro nejbližší období.

GALERIE 
HARFA

GALERIE HARFA
Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9
Tel.: 266 055 600, E-mail: inforecepce@galerieharfa.cz
www.facebook.com/galerie.harfa
www.galerieharfa.cz

souřadnice GPS: 
50°6'14.073"N, 
14°29'26.884"E
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Kolik přebalovacích koutků 
má Galerie Harfa?
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PRVNÍ PRŮVODCE PAMÁTKAMI PRO DĚTI je originální edice 
ilustrovaných průvodců s pastelkami po českých a moravských 
pamětihodnostech. Poznávejte hrady a zámky se svými dětmi, 
získejte více zážitků, postřehů, informací a zábavy. Průvodce přináší 
nejdůležitější informace o historii, výrazných osobnostech, nabízí přímé 
možnosti zaznamenat vlastní postřehy, podněcuje k aktivnímu prožitku, láká 
k pozorování místa, umožňuje kreslit, lepit a zapisovat. Zábava pro děti již od 5 let! 
Přehledné mapky, poutavé ilustrace, popisky, zajímavá témata, legendy a zábavné aktivity. 
Publikace najdete na hradech a zámcích nebo si je objednejte na našem webu.

PAMÁTKY
PRO DĚTI 

Nakladatelství Hranostaj, Olomouc
Tel.: 606 847 273, E-mail: info@pamatkyprodeti.cz

www.pamatkyprodeti.cz

Která postavička 
z našich průvodců 

má nejlepší přehled?

I.-XII.
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V portfoliu Portálu najdete knihy, které mají duši. Nechybějí 
praktické příručky pro rodiče a vychovatele, knihy her a námětů 

k rozvoji tvořivého myšlení a sociálních dovedností a příručky z oblasti 
zdravého životního stylu. Velkému zájmu se dlouhodobě těší knihy pro 

děti – od říkadel pro nejmenší přes pohádky, písničky až po dobrodružné 
příběhy. Další aktivitou Portálu je pořádání odborných seminářů pro pedagogy 

a vychovatele (akreditované MŠMT).
Knihkupectví Portál: Praha 1, Jindřišská 30, tel.: 224 213 415 (knpraha@portal.cz)
Praha 8, Klapkova 2, tel.: 283 028 204 (obchod@portal.cz)

NAKLADATELSTVÍ
PORTÁL

Nakladatelství Portál s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8
Tel.: 283 028 111, E-mail: naklad@portal.cz
E-SHOP: http://obchod.portal.cz              www.portal.cz

R

Kdo čeká na zvířátka 
v knize Mileny Lukešové?

I.-XII.

Informační portál pro dětskou rekreaci, 
cestování skupin a volný čas. Databáze 
dětských táborů pořádaných agenturami 
i nekomerčními organizacemi, rady pro rodi-
če, nabídky práce na táborech. Katalog ubytování 
i programu pro skupinové akce. Bezplatné zadá-
vání poptávek po ubytování na školy v přírodě, 
školní a turistické výlety, lyžařské výcviky, sportovní 
soustředění, ozdravné pobyty, zahraniční zájezdy.

Borovice.cz, Strašínská 3205/11 (kancelář), 100 00 Praha 10 - Strašnice
Tel.: 274 822 003, E-mail: info@borovice.cz, www.borovice.cz

BOROVICE.CZ

R I.-XII.

Product Name
Product Description

Firma HOBBY-KOHOUT nabízí široký 
sortiment výtvarných potřeb pro kreativní 

hobby a tvoření s dospělými i dětmi. Výuka 
netradičních technik - textilní tvorba, pedig, vitráže 

ti� any, hedvábí, � mo, smalt, plstění, drátování, výroba 
šperků, korálky... Kamenný i zásilkový obchod, E-shop.
Výtvarné semináře a kurzy pro pedagogy jsou akredi-
tované MŠMT. V červenci pořádáme výtvarné poby-
ty na Šumavě. Info najdete na webu.

Hobby-Kohout, Sušická 117, 326 00 Plzeň – Božkov
Tel.: 377 240 928, 603 900 724, E-mail: hobby-kohout@volny.cz,  www.hobby-kohout.cz

HOBBY-KOHOUT

DI.-XII.
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Product Description
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Modrý slon – vydávání a prodej netradičních knih, personální knihy pro děti, 
didaktické pomůcky Motanice, audioknihy apod. www.modryslon.cz
Mravenec.cz – pestrá nabídka publikací, her a doplňků pro všechny,
kdo pracují s dětmi – dětské organizace, SVČ, ZŠ, MŠ… www.mravenec.cz

R

R
Noe – textilní hračky pro kojence, maňásky, kostýmy a dekorace, kapsáře, 
molitanové stavebnice aj. www.noe.cz
Bambinot – dřevěné didaktické a kreativní hračky podporující motoriku, 
představivost a logické myšlení dětí  www.bambinot.cz
Výtvarné hračky nejen pro šikuly pomáhají zahnat nudu a probouzejí kreativitu,
stavebnice, polotovary k dotvoření, barvy, modelovací hmoty  www.creatoys.cz
Dětská razítka Aladine jsou vhodným základem pro vlastní tvořivost – výrobu přáníček, 
dárků, her, koláží, omalovánek…  www.detskarazitka.cz

R

R

R
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Product Name
Product Description Naučné středisko ekologické výchovy 

v Kladně organizuje ekologické výuko-
vé programy zaměřené na ochranu přírody 
a krajiny pro mateřské, základní a střední školy. 
Pobyt dětí je možný i bez programu, naše kapacita 
ubytování je 30 dětí a 3 učitelé. Pořádáme akce pro 
děti a rodiče i širokou veřejnost (workshopy, tema-
tické dny, semináře, soutěže), záchrannou stanici 
prozraněné živočichy AVES lze navštívit volně.

NSEV KLADNO
ČABÁRNA 

B
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.

Brandýsek-Olšany 220, 273 41 Brandýsek, Tel.: 605 074 610, www.nsev-kladno.cz I.-XII.



Mlýn na samotě u potoka – penzion s re-
staurací – nabízí hostům příjemné a ekolo-
gicky přívětivé zázemí s rodinnou pohodou. 
Krásná příroda Českého Meránu na rozhraní střed-
ních a jižních Čech vybízí k pěším tůrám, cyklovýle-
tům, vyjížďkám na koních, koupání či rybaření. V zimě 
využijete běžky i blízkou sjezdovku. Kromě individuál-
ní rekreace je areál vhodný k pořádání škol v přírodě, 
dětských táborů, společenských akcí, oslav a svateb.

Strnadovský mlýn, Vršovice 1, 264 01 Sedlčany, Tel./fax: 318 877 223, 724 120 714
E-mail: mlyn@strnadovskymlyn.cz, www.strnadovskymlyn.cz

STRNADOVSKÝ
MLÝN

B I.-XII.
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Mámy, tátové a děti jsou u nás jako doma. 
Najdete nás na kouzelném místě poblíž 
Sněžky v Malé Úpě, odkud lze celoročně pod-
nikat výpravy do Krakonošova království. Máme 
výbornou kuchyni a ubytování za příjemné ceny. Děti 
potěší nová prostorná herna, venkovní hřiště či Po-
hádková stezka s krkonošskými pohádkami. V penzionu 
můžete obdivovat staré pohlednice Krkonoš a přes 
40 Krakonošů. Jezdí k nám i spokojené školy v přírodě.

Penzion Blesk, Horní Malá Úpa 17, 542 27 Malá Úpa, Tel.: 774 828 649
E-mail: blesk@penzionblesk.cz, www.penzionblesk.cz H

PENZION
BLESK

Product Name
Product Description

I.-XII.

V krásném prostředí Českého krasu, v malebné obci 
Svatý Jan pod Skalou nedaleko hradu Karlštejn, se 

nachází Svatojánská kolej. Blízké okolí nabízí řadu pěších 
i cyklistických výletních tras (www.svatyjan.cz). Vyšší odbor-

ná škola pedagogická připravuje specialisty předškolní výchovy 
a pedagogiky volného času. Podílíme se na vzdělávacích a envi-

ronmentálních aktivitách regionu a díky unikátnímu umístění nabízíme 
i mnoho dalších možností. V prostorách školy poskytujeme ubytování ve 

dvou- až osmilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, pronajímáme 
další místnosti a po dohodě zajišťujeme také stravování. Ekocentrum Kavyl v sousedství na-
bízí ekologické programy pro mateřské a základní školy, pedagogy, pro rodiny s dětmi a pro 
všechny ostatní, kterým není lhostejná péče o přírodu a životní prostředí. Úzce spolupracuje 
se Svatojánskou kolejí, zabývá se ekoporadenskou činností, pořádá semináře pro pedagogy 
i pro veřejnost. Také v ekocentru můžete uskutečnit výstavu, přednášky a další akce.

SVATOJÁNSKÁ 
KOLEJ

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 p. Beroun
Tel.: 311 672 461
E-mail: info@svatojanskakolej.cz

www.svatojanskakolej.cz, www.ekocentrum.eu

B
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Jaký řád postavil klášter, v němž  dnes sídlí 
Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická?

souřadnice GPS: 
49°58'9.487"N, 
14°8'3.703"E

2928

Turnerova chata zve všechny děti na 
setkání s živým Vydrýskem. Stylovou 
roubenou stavbu ze 30. let minulého století 
najdete v původní podobě uprostřed naučné 
stezky Povydří. Je jedinou veřejnosti přístupnou 
chatou v I. zóně Národního parku Šumava. Vaříme 
slavnou hřibovou polévku, stehýnka z divokých 
kachen a lívanečky polité žahourem z lesních 
borůvek. Jsme oblíbených cílem školních výletů!

Turnerova chata,  autobusová zastávka Antýgl nebo Čeňkova pila, 
Tel.: 376 599 234, E-mail: info@turnerovachata.cz, www.turnerovachata.cz

TURNEROVA 
CHATA

D V.-X.

Product Name
Product Description

Horský hotel Grádl stojí na pohádkově 
klidném místě uprostřed šumavských 
lesů. Nabízí příjemné ubytování, široké 
spektrum služeb i sportovní vyžití. Novinkou 
je zastřešený bazén se slanou vodou a víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem. Pohádkovou stezkou 
můžete navštívit muzeum pivovarnictví a expozici 
strašidel. Ideální ubytování pro rodinnou 
dovolenou, školy v přírodě či lyžařské výcviky.

Hotel Grádl, Železná Ruda 299, 340 04, Tel.: 607 753 200, Fax: 376 387 270 
E-mail: info@hotelgradl.cz, www.hotelgradl.cz

HOTEL GRÁDL

D
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Product Description
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Ententýky.cz – plno rad, kde si hrát, 
aneb Informační portál pro aktivní 

rodiče a jejich děti. Denně aktualizovaný 
kalendář akcí pro rodiny s dětmi po celé ČR, 

tipy na výlety, cyklostezky pro děti, ubytovací zaří-
zení, kavárny a restaurace, kde mají děti rádi. Tipy 
na oslavy, zajímavé knihy a hudbu pro děti, výtvar-
né nápady, pohádky, kontakty na hlídací agentury, 
zájmové kroužky… Baví nás, když se děti baví!

Ententyky.cz, Tel.: 605 732 131
E-mail: karolina@ententyky.cz, www.ententyky.cz

ENTENTYKY.CZ

R
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Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež 
v ČR (AICM ČR) je neziskovou organizací, která sdružuje Informační 

centra pro mládež (ICM) v celé republice. Dětem, mládeži i široké 
veřejnosti bezplatně poskytujeme informace a poradenství z oblastí jako

je např. vzdělávání, práce, cestování, volný čas… Umožňujeme práci na 
počítači, tisk, kopírování a další činnosti. Součástí jsou aktivity programu EU Mládež 

v akci, některá ICM jsou i regionálními partnery evropské informační služby EURODESK. 
Zabýváme se i prodejem slevových karet pro děti, mládež, studenty a pedagogické praco-
vníky,  poradenstvím v oblasti dalšího studia, profesním poradenstvím apod. 
Na našich internetových stránkách najdete adresář asociačních ICM včetně přehledu 
jejich služeb.

AICM ČR

AICM ČR, sekretariát: ICM Lomnice (Mgr. J. Šimůnková)
Husovo nám. 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Tel.: 604 528 279
E-mail: info@icmcr.cz, facebook.com/kdyzneviszeptejse, www.icmcr.cz

R
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Kde bylo v dubnu 2013 
otevřeno nové ICM?

Product Name
Product Description

R

Pěkný den – informační portál pro rodiče, kteří hledají program pro své děti, 
více než 2 000 tipů pro volný čas s dětmi z celé republiky   www.peknyden.cz
Kam s dětmi – internetová encyklopedie pro aktivity s dětmi, 
vyhledávání podle krajů ČR, TOP akce, soutěže www.kamsdetmi.com

R

R
Výlety a zábava s dětmi – tipy na volný čas vhodné pro děti od nejútlejšího věku, 
vyhledávání podle mnoha kritérii, celá ČR www.vylety-zabava.cz
Kudy z nudy 
kalendář aktivit a akcí, plánovač výletů www.kudyznudy.cz
Dětská tisková agentura – občanské sdružení dětí a mládeže, Rádio Domino,
Malé (ale naše) noviny, příloha Přídavek, nabídky školám www.dta.cz
Pro školy – internetový portál pro mateřské, základní, střední 
a umělecké školy www.pro-skoly.cz

R

R

R
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Naše soutěž je inspirována osmisměrkou a obsahuje 
všechny odpovědi na kvízové otázky, které najdete na 
předcházejících stránkách. Zapsali jsme je však jen ve směru 
čtyř světových stran, některá písmena jsme použili vodorovně
i svisle. Až vyškrtáte všechny správné odpovědi, přečtete si ve
zbývajících políčkách TAJENKU – výrok, za jehož autora je považován 
starořecký dramatik, básník a � lozof Euripidés (5. stol. př. n. l.).
Při luštění vám mohou pomoci internetové stránky jednotlivých prezentací.

Chcete-li získat některý z dárků, pošlete nám TAJENKU. 
Do soutěže zařadíme všechny správné odpovědi doručené do 31. 8. 2013 
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).
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SOUTĚŽ 
S DÁRKEM

V E E C I N Č U O L P O P I L L O L

S V Ř Í D L O B R A T A Ň V Ý CH D Ě

Í N E P E L K S É N L E Z U O K T Z

U O D O V Í N Á V O B O S Á Z K E P

CH V Ý L E T N Í K Ž B U Z Z E B É Í

J É Ů A N Á I R O L F O H É T A V S

A M R P K Í N O K Í C Í D Z E J O K

N V T Ř B E N E D I K T I N I I N O

W E E E 1 H O D I N U J E M E D Í V

E S M D 4 D O I Ř H O E C E Ř A N C

R E 0 2 4 A K Č I N D E L H Z O R E

I L 3 8 3 3. Š T E M P L M Á N I E Á

CH Í C I V O J Ě D U B CH Ý K S E Č V

T O N A K A K T A K L A V A L T A Š

DÁRKY soutěžícím věnují: Nadační fond J+T (str. 4), Státní hrad a zámek Bečov (str.13),
Hasičské muzeum města Ostravy (str.17), Miniuni – Svět miniatur (str.17), WESTERN 
Šiklův mlýn, s.r.o. (str.19), CleverBag s.r.o. (str. 22) a Nakladatelství Hranostaj (str.27). 
Odměnu získá každá 13. správná odpověď (do vyčerpání odměn), která bude obsahovat kompletní zasílací 
údaje pro případ předání dárku. Každá e-mailová nebo poštovní adresa může soutěžit jen jednou. 
Na dárek není právní nárok, získané osobní údaje dále nepoužíváme.

Česká rada dětí a mládeže podporuje kvalitní život a zdravý rozvoj dětí a mladých lidí, 
zejména mimoškolní výchovu www.crdm.cz
Národní institut dětí a mládeže – odborné zařízení MŠMT,
státní podpora dětí a mládeže, škol a zájmového vzdělávání www.nidm.cz
Mateřská centra o.s. 
síť svépomocných mateřských center  www.materska-centra.cz
Střediska volného času – Domy dětí a mládeže
sdružení pracovníků a databáze DDM v České republice www.spddm.org

R

R

R

R
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www.in-prague.cz
Internetový adresář volného času vám také umožní využít nabídek našich partnerů.
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Orientační 
přehled nabídek

a kOntaktů

A
    Praha 
– str. 4, 5, 6,  
18, 23, 24

B
 Středočeský kraj  
– str. 4, 6 – 9, 14, 20, 27, 28, 29

C
 Jihočeský kraj 
– str. 14, 18, 19, 20, 22 

D
 Plzeňský kraj  
– str. 12, 14, 18, 26, 29

E
 Karlovarský kraj  
– str. 13, 14, 15, 18

F  Ústecký kraj – str. 12, 14, 18 

G  Liberecký kraj 
– str. 10, 11, 14, 18, 21

H
 Královéhradecký kraj  
– str. 14, 29 

I  Pardubický kraj – str. 14, 18

J
 Kraj Vysočina – str. 14, 18, 19

K
 Jihomoravský kraj  
– str. 17, 18

L
 Olomoucký kraj – str. 17, 18 

M
 Moravskoslezský kraj  
– str. 16, 17, 18 

N
 Zlínský kraj – str. 17, 18

R  celá republika (více krajů) 
– str. 4, 19, 22, 25, 26, 27, 
30, 31

Z zahraničí – str. 17, 18
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