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souřadnice GPS:
N 50° 02.738 E 014° 20.916
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vysvětlivky

Schématické uspořádání informací přispívá
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách,
které můžete využít nejen v sezóně 2018.
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek a jejich dostupnost. Platné značky jsou znázorněny
barevně.

KAPesní KAtalog volného času, který právě držíte v rukou, vám opět nabízí
inspiraci k využití volného času, v němž se věnujete DĚTEM.
Nové pozvánky, tipy na výlety a užitečné aktuální informace usnadňují
přípravu vašeho vlastního programu.
Tento katalog patří do oblíbené edice KAPKA, která je tu s vámi již osmým rokem.

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
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

srdce, podpora / dobročinné akce, veřejně prospěšné aktivity

Základní charakteristika:
přírodní zajímavosti, ekologie, bioprodukty, zoo
Product Name
Product Description

kulturní vyžití, památky, divadlo, výstava, akce
poučení, muzeum, exkurze, vzdělávání
sport a pohybové hry, akce
ubytování
občerstvení
možnosti nákupů

Katalog DĚTEM je k dispozici bezplatně ve vybraných základních a specializovaných 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

oBsaH

veřejně
prospěšná
činnost, nadace
str. 4

informace, služBy
a uBytování

dostupnost nabídky, přístup:
vlak – nádraží do 1 km

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.

Kvízové otázky
tvoří
čtenářskou soutěž
(více na str. 23).

str. 21 – 23

kulturní
a turistické cíle

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.kapesnikatalogy.cz

str. 5 – 14

výcHova, vzdělávání,
kreativní činnosti,
Hry, akce
str. 15 –20

autobus – zastávka do 1 km
městská hromadná doprava,
zastávka do 300 m

P

parkoviště

KAPesní KAtalog
volného času pro ty,
kdo se věnují DĚTEM

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

sezóna 2018

NEPRODEJNÉ, určeno k volnému odběru.

Koncepce: M. Matoušková. Design: P. a J. Dvořákovi, V. Vyčítalová.
Foto: inzertní partneři, Czechtourism, M. Matoušková.
Obchodní a mediální spolupráce: L. Vajsová.
Vydavatel: Miroslava Matoušková, Hostinského 1522/13, 155 00 Praha 5.
Vyrobila Tiskárna Flora, Štěrboholská 44, 100 00 Praha 10, rok výroby 2018.
Uzávěrka tohoto vydání byla 10.5.2018, tiskové chyby a změny nabídek vyhrazeny.

vhodné pro cyklisty
možnost vstupu se psem
bezbariérový přístup (kočárky, handicapovaní)
III.-X.

využitelnost nabídky, otevřeno (měsíce)

poznámky

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

E-mail: in-prague@in-prague.cz, www.in-prague.cz
Děkujeme všem zúčastněným partnerům za poskytnutí podkladů a podporu tohoto projektu.
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iCm

prostějov

I.-XII.
Product Name
Product Description

CpDm

Český krumlov

Kolín

Na svých toulkách za poznáním nových míst
v Čechách nezapomeňte navštívit město Kolín.
Nejprve se vydejte za tajemstvím kolínských dráčků.
Dračí průvodce vás provede po nejvýznamnějších
a unikátních památkách města Kolína, kam patří vedle kostela
sv. Bartoloměje židovské ghetto se synagogou, starý židovský
hřbitov, zámek, radnice, náměstí s morovým sloupem či věž Práchovna
na kolínském Zálabí. Kolín můžete prozkoumat i díky nové geolokační hře
nazvané Kolínský dračí portál.
Až prozkoumáte historické centrum města, vydejte se na rozhlednu Vodárna Kolín.
Tato nově zrekonstruovaná památka Vám nabídne krásný výhled na město. U lesoparku Borky
se pozdravte či vyfoťte s medvědy od Kolína známými z večerníčků a vydejte se na projížďku
nejstarší polabskou řepařskou drážkou.
Pro děti i dospělé nabízí Kolín také řadu cyklistických tras, např. podél řepařské drážky či okolo
dějiště bitvy u Kolína.

Informační centrum pro mládež
Prostějov nabízí přístup na internet, vyřízení slevové karty, organizuje semináře a soutěže
pro mladé lidi do 30 let, připravuje informační kampaně, zapojuje se do mezinárodních projektů a nabízí
volnočasové aktivity (herní a kreativní workshopy).
Působí při něm Městské evropské informační
středisko (MEIS) Prostějov a je regionálním partnerem sítě EURODESK. Více i na FB: icmprostejov

L

Product Name
Product Description

město pro velké
i malé

ICM Prostějov / MEIS Prostějov, Komenského 17, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 302 553, E-mail: info@icmprostejov.cz, www.icmprostejov.cz

Činnosti CPDM Český Krumlov již 20 let
směřují především k podpoře osobnostního rozvoje dětí a mládeže.
Mezi hlavní oblasti aktivit patří prevence společensky nežádoucích jevů, informační, vzdělávací
a poradenská činnost, školení, kurzy, přednášky,
kulturně výchovné a volnočasové projekty, prázdninové a mezinárodní programy, sociální služby
a podpora občanské společnosti.
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

I.-XII.

C

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 712 427, E-mail: cpdm@cpdm.cz, www.cpdm.cz

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice
hájí zájmy členských ICM, práva dětí a mládeže i jejich organizací
www.icmcr.cz
Česká rada dětí a mládeže
zastřešuje organizace dětí a mládeže v České republice
www.crdm.cz
Spolu dětem – pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounských rodin
zvýšit jejich šanci postavit se úspěšně na vlastní nohy
www.spoludetem.cz
Hledáme rodiče – pomozte nám najít pěstouny pro děti, které nemohou
vyrůstat ve své biologické rodině
www.hledamerodice.cz
Společnost pro ranou péči – podpora a pomoc rodinám, v nichž se narodily děti
se zrakovým nebo kombinovaným postižením
www.ranapece.cz
Pomozte dětem – projekt NROS a České televize pomáhá ohroženým
a znevýhodněným dětem
www.pomoztedetem.cz

R
R
Kolik draků
má město Kolín ve znaku?

R

Product Name

Product Name

Product Description

Product Description

R
Product Name
Product Description

R
Product Name
Product Description

R
Product Name
Product Description

NaDaCe tereZY
maXové

Cílem nadace je snížení počtu dětí, jež
vyrůstají v ústavní výchově. Snaží se
dopřát každému dítěti láskyplnou péči
mámy a táty. Její činnosti se proto zaměřují na
prevenci nežádoucího odebrání dítěte z rodinného
prostředí, podporu náhradního rodičovství a kompenzaci nedostatků ústavní výchovy.
Číslo účtu: 2323232323/2700, UniCredit Bank Czech
Republic, a.s., DMS TEREZADETEM 30 na č. 87 777.

P
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Product Name
Product Description

I.-XII.

R

souřadnice GPS:
50°1'40.191"N,
15°11'56.214"E

Nadace Terezy Maxové dětem, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
Tel.: 257 474 529, info@terezamaxovadetem.cz, www.terezamaxovadetem.cz
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Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157, 280 02, Kolín
Tel.: 321 712 021, 774 138 197
E-mail: mic@mukolin.cz

www.infocentrum-kolin.cz, www.mukolin.cz

I.-XII.

Zámek mNíšek

NYmBurk

Vydejte se do Nymburka za tajemnými skřítky. Procházkový
okruh historickým centrem 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 vyzvedněte legendu s mapkou trasy a dvanácti jednoduchými úkoly, které budete
cestou plnit. Nakonec vás čeká v infocentru malé překvapení.
TOP AKCE 2018: Radnice dětem – týden plný akcí pro děti (27. 5. – 3. 6.) • Polabská vonička,
22. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, Park Pod Hradbami (2. 6.) • Piknik v trávě,
čtení v Parku U Vodárenské věže s městskou knihovnou (6. 6.).

Potkat pohádkové postavy, malovat ve výtvarné dílně
nebo se rozhlédnout po okolí z vyhlídkové věže můžete,
když navštívíte zámek Mníšek pod Brdy. Pro rodiny
s dětmi a dětské kolektivy jsou tu celoročně připraveny
speciální prohlídky, při kterých se pobaví i poučí.
V reprezentativních interiérech si mohou vybrat mezi Pohádkovou
prohlídkou s princeznou Aničkou, Prohlídkou s ledovou královnou
Elsou nebo Putováním za zámeckými skřítky, v soukromých komnatách
mezi Prohlídkou o strašidýlkách nebo O zvířátkách zámeckých pánů.
V Kouzelném sklepení uvidí třeba anděla připomínajícího stavitele zámku nebo čerta,
co ukradl věž. Zábava je nemine ani na prohlídkách Čarodějnických a Vánočních.
Zmeškat rozhodně nesmíte ani AKCE POřáDANÉ V ZAHRADě: Rytířský den s dobýváním
zámku (9. 6.), Baladu pro banditu (23. 6.), Historickou rekonstrukci bitvy o Mníšek (7. 7.),
Postřižiny (10. 8.), Lenku Filipovou (24. 8.), Hradozámeckou noc (25. 8.), Hradišťan (15. 9.)
a nakonec v zámku Mikulášskou nadílku (2. 12.) a adventní program.

poD BrDY

Product Name
Product Description

autorka: I. Delevová

Čím bývala nymburská Turecká věž ?

I.-XII.

Turistické informační centrum
Náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk, Tel.: 325 512 433
E-mail: infocentrum@meu-nbk.cz, www.mesto-nymburk.cz

B

Chvalský
Zámek

Původně gotická tvrz, přestavěná na renesanční, krásně
rekonstruovaný zámek. Historický areál skrývá půvabné zastřešené
nádvoří, sklepy vytesané ve skále a salonky. Svatby na nádvoří,
prostory pro pronájem, firemní i dětské akce a oslavy. Bezbariérový
přístup, parkování, restaurace v okolí. Výstavy a akce pro rodiny s dětmi, školy
i veřejnost. Otevřeno denně 9 – 17 hodin.
VÝSTAVY: Emoce (do 24. 6.); Zámek, nůžky, papír! (30. 6. – 26. 8.), Pat a Mat (1. 9. – 25. 11.).
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: princezna Koloběžka (22. 7.), Popelka (12. 8.).
DALŠÍ AKCE: Narozeninové koncerty k 10. výročí (27. 5., 3. a 10. 6.), Svatojánský bál (17. 6.),
Hradozámecká noc (25. 8.), Tajemná noc – stezka zámkem s pohádkovými bytostmi (15. 9.),
Svatoludmilská pouť (16. 9.), Adventní trhy a Ježíškova pošta na Chvalské tvrzi (2. 12.).

Kdo sebral z mníšeckého
zámku věž?

Product Name
Product Description

P

Kolik let od otevření Chvalského zámku pro veřejnost letos oslavujeme?

I.-XII.

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

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz
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Státní zámek Mníšek pod Brdy
Náměstí F. X. Svobody 1, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 590 261
E-mail: mnisek@npu.cz

www.zamek-mnisek.cz

I.-XII.

Zámek

BeNešov

Perla renesanční architektury byla postavena na místě původního
hradu ze 13. století v centru dnešního města a pamatuje na celé
moravská
rodiny. Unikátní brána s portálem (1492) patří dokonce k nejstarším
renesančním památkám u nás! Novinky letos očekávejte v expozici
třeBová
Poklady Moravské Třebové, kde budou dvě místnosti věnovány stravování
a stolování v renesanční době. Možná se budete i trochu bát při prohlídce středověké
mučírny či alchymistické laboratoře. Neméně zajímavé jsou také expozice Jak se žilo na venkově a na geologii zaměřená Barevná planeta. Oblíbené jsou noční prohlídky, dětská představení či koncerty. Zavítejte do stylové kavárny, děti se vydovádějí na hřišti v zámecké zahradě.
AKCE 2018 NA ZáMKU: Dny slovenské kultury (21. – 30. 6.), Folklórní podvečer na zámku
se skupinou Fidlikanti (28. 6.), Kejkle a kratochvíle – tradiční středověký historický festival (1. 9.).

Benešov žije celoročně mnoha kulturními akcemi a nabízí
romantické okolí pouhých 40 km od Prahy. Vyvrcholením sezony je
multižánrový open air festival BENEŠOV CITY LIVE. Návštěvníkům
nabídne kromě hudby, tance a divadla i 7 filmových večerů v letním kině
přímo na Masarykově náměstí. Dětem s rodiči je určena stezka S medem za
medvědem. Herní plán si můžete vyzvednout v TIC v Benešově. Zábavnou formou
projdete historickou část města a na Konopišti budete plnit další úkoly, na konci stezky čeká
poklad. Speciální doprovodný program pro děti je připraven na 9. září 2018.
Město a blízký zámek Konopiště propojuje od dubna do října turistický ekovláček. Jeho
okružní trasa vede po nejhezčích místech města, doveze vás i na zámek Konopiště a zpět.
Product Name
Product Description

Kolikátý ročník festivalu
BENEŠOV CITY LIVE
se letos koná?

Který sál je v nejstarší části zámku?

P
IV.-X.

Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
Tel.: 317 726 004, 737 205 534, infocentrum@kicbenesov.cz
www.benesov-city.cz, www.kicbenesov.cz

B

Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33,
571 01 Moravská Třebová, Tel.: 461 313 502, icentrum@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz

poliČka

Product Description

Product Name
Product Description

I.-XII.

třeBíČ

Gotické opevnění města Poličky patří k nejzachovalejším ve
střední Evropě. Část ochozů hlavní hradby s věžemi je zpřístupněna.
Městské muzeum v Poličce zve děti a jejich rodiče na tyto výstavy:
ZNáMÉ I NEZNáMÉ PODOBY RADKA PILAřE – tvorba autora loupežníka
Rumcajse (2. 5. – 2. 9.), FENOMÉN MERKUR – historie i současnost této slavné
stavebnice (9. 5. – 2. 9.), KRáLOVSTVÍ PANENEK – staré panenky z nejrůznějších
materiálů ožívají (29. 5. – 2. 9.). Všechny výstavy mají interaktivní část, kde můžete tvořit,
zkoušet, stavět nebo si hrát. Hrad Svojanov nedaleko Poličky je jeden z nejstarších českých
královských hradů. Od března do listopadu jsou pro vás nachystány tři prohlídkové okruhy.
V sezóně tu probíhá spousta akcí, např: KRáLOVSKÉ SLAVNOSTI NA HRADě (30. 6. – 1. 7.),
DIVADELNÍ POUŤ (4. – 5. 8.) či TřICETILETá VáLKA NA SVOJANOVě (18. –19. 9.).

Product Name

I

Město Třebíč nabízí spoustu zajímavostí pro všechny generace.
Malí návštěvníci se mohou vzdělávat v interaktivních expozicích,
vyběhnout na několik rozhleden nebo zažít spoustu zábavy
v Ekotechnickém centru Alternátor.
Krásné výhledy na Třebíč a okolí nabízí 75 m vysoká městská věž i rozhledna
na Pekelném kopci, která stojí jen kousek od Třebíče a vede k ní značená stezka.
Interaktivní expozice Cesty časem nabízí poznání třebíčské historie a historických
řemesel zábavnou formou. Kromě klasických prohlídek jsou zde připraveny lektorské
programy a tvořivé dílny. V Třebíči také naleznete jediné Science centrum na Vysočině,
Ekotechnické centrum Alternátor. Svůj výlet můžete zakončit v Aquaparku Laguna, který
nabízí kromě plaveckého bazénu řadu atrakcí v zábavní a relaxační části.

Kolik věží má prstenec
poličského opevnění?

Z jakého dřeva je postavena
rozhledna na Pekelném kopci?

I.-XII.

I

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Tel.: 461 724 326, E-mail: info@ic.policka.org
www.policka.org, www.cbmpolicka.cz, www.svojanov.cz

Turistické informační centrum Národní dům
Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč, Tel.: 568 610 021, 775 707 503
E-mail: info@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
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BorovaNY

třeBoň

BITVA O SLAMBURK
Již sedmý ročník tematické hry Bitva o Slamburk se uskuteční
v Borovanech u Nového rybníka (rybník Pražan) nedaleko Českých
Budějovic. Den plný rytířských soutěží a her, šermířských vystoupení,
tvůrčích dílen, kde si děti mohou vyrobit rytířskou zbroj. Vrcholem odpoledne
je kolektivní dobývání a zapálení slaměného hradu. Chybět nebude loutkové divadlo,
občerstvení a mnoho dalšího, více na www.slamburk.cz . V sobotu 1. září 2018 od 10 hodin.
DALŠÍ AKCE PRO DěTI V BOROVANECH: Borůvkobraní (14. – 15. 7.) – www.boruvkobrani.cz,
Borůvkové středy s pohádkou a tvořením (4., 8. a 25. 7.) – www.borovansko.cz

AHOJ KAMARÁDI ! Přijeďte k nám do Třeboně
za dobrodružstvím. Provedu vás tu já – dubový skřítek
Milda Dubulík.
Na třeboňském zámku můžete nakouknout do konírny,
psí kuchyně a sestoupit do tajemných podzemních chodeb
i do sklepení s vodníky. Chcete si vyzkoušet práci věžníka? Kromě
výstupu na radniční věž si můžete vyluštit kvíz a získat tajné heslo
k odměně. Třeboň v marcipánu vám představí dějiny města a pověsti
v marcipánových modelech. V dílně si můžete vytvořit vlastní výrobky.
Spoustu her a aktivit najdete v Domě přírody Třeboňska. V expozici vás čekají také filmy,
starý dub, zvířátka a figuríny jako živé. Co takhle prošmejdit dům slavného rybníkáře
a stavitele Štěpánka Netolického? Užijte si interaktivní expozici se spoustou aktivit
a stáhněte si mobilní aplikaci s hrou. Pokud chcete pěkně zblízka spatřit rybky, které plavou
v třeboňských rybnících, vydejte se do akvária ve Vratislavském domě. Se zvířátky, která
běhají a létají v přírodě Třeboňska, a jejich osudy se seznámíte v Záchranné stanici při
Českém nadačním fondu v Třeboni.
Už vás bolí nohy? Svezte se třeboňským výletním vláčkem! Průvodce vám bude dělat hlas
Petra Nárožného z pohádek o Machovi a Šebestové. Cesta kolem Světa za 50 minut? Ano!
Kapitán výletní lodi vás proveze po hladině rybníka Svět kolem dokola…
Mildův TIP: Užitečné informace se dozvíte na www.itrebon.cz nebo v Turistickém
informačním centru.

Dětem

Co vyhraje vítěz bitvy?

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Infocentrum města Borovany – Klášter, Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Tel.: 387 001 356, E-mail: info@borovany-cb.cz
www.borovansko.cz

Která expozice je domovem
maskota Mildy Dubulíka?

C
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vimperk

Město Vimperk je rozloženo v údolí řeky Volyňky, v překrásné
šumavské přírodě. Malebná poloha se zámkem na kopci a mimořádně dochované městské opevnění mu vdechují středověký ráz.
STEINBRENEROVA TISKÁRNA – logická hra na principu her únikových.
Hra vám nabídne pohled na dějiny vimperského knihtisku, tedy na dobu, kdy
tiskařská čerň voněla dálkou a výrobky z vimperské Steinbrenerovy tiskárny byly
známé po celém světě. Vstoupíte do historického sklepení domu z 16. století, interiéry jsou
tvořeny z části replikami dobových předmětů a každá, byť zdánlivě nepodstatná věc, může
být tou, která vás ve hře posune blíže k cíli.
Neváhejte, navštivte naši tiskárnu a rozluštěte její tajemství!

P
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Turistické informační centrum Třeboň
Masarykovo nám. 1, 379 01 Třeboň
Tel.: 384 721 169, 724 064 504
E-mail: info@itrebon.cz

www.itrebon.cz

Jaká socha stojí na horní kašně na náměstí Svobody?

C
souřadnice GPS:
49°0'13.630"N,
14°46'18.008"E

Turistické informační středisko, nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk
Tel.: 388 402 230, E-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz
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Dětské
střeDohoří

Ústí NaD laBem

Velkým lákadlem pro děti je volnočasový areál na
Větruši, který nabízí přírodní a zrcadlové bludiště
s 26 zrcadly, ve kterých se uvidíte tak, jak jste se ještě
neviděli. Pro nejmenší je zde dětské hřiště s klouzačkou,
houpačkami a kolotoči.
Hrad Střekov na vás dýchne středověkou atmosférou a nabídne
úžasné výhledy do Labského údolí.
Objevte dochovaný Rytířský sál, válcovitou gotickou věž či historickou
expozici, která zahrnuje např. trojrozměrný dřevěný model hradního areálu.
Zoologická zahrada láká nejen na velké množství zvířat, ale také na pravidelné předváděcí
akce se zvířaty (např. procházka slonů po zoo, krmení tuleňů nebo medový strom pro malajské
medvědy), zoovláček, kontaktní venkovský dvorek nebo mnoho dětských hřišť.
TIP: Hledejte poklad LABSKÉ KRÁLOVNY: Vyberte si ze dvou tras, v informačním středisku
si vyzvedněte pasy s GPS souřadnicemi a můžete se pustit do hledání.
To ale rozhodně není vše. Ústí nad Labem nabízí dětem ještě mnohem více.
Přijeďte se přesvědčit na vlastní kůži.

České středohoří patří také dětem!
Čekají na vás dvě zoologické zahrady. V Ústí nad Labem
můžete navštívit novou expozici tučňáků brýlových, kteří
se v jiné české zoo nechovají, v děčínské zoo na vás zase
čekají medvědi grizzly.
Na Štětsku putujte s loupežníkem Štětkou až do bájné jeskyně
Mordloch, v Litoměřicích zavítejte do Galerie loutek Sváťova dividla
nebo se s dětmi a Hravým průvodcem vydejte za církevními památkami.
Kdo se chce bát, tak honem do Úštěka! Zdejší pekelnou zábavu najdete v Muzeu
čertů a za příběhem vodníků se vydejte do Vodního světa, kde je pohádková expozice
sladkovodních ryb českých vod.
Pokud si chcete zkusit, jak se žilo dříve a projet se po historické železnici, zavítejte
do skanzenu do Zubrnic. Jezdí tam z Ústí nad Labem Zubrnická museální železnice.
Pohádkovou atmosféru naopak najdete třeba na zámku Ploskovice s dětským okruhem
za expozicí plyšových medvědů. Pokud se chcete projít, vystoupejte na bájnou horu Říp
a připomeňte si pověst o praotci Čechovi.
Tak neváhejte a objevujte s námi České středohoří.

s Dětmi

Product Name
Product Description

Kdy bude letos na Zahradě Čech
v Litoměřicích DEN PRO DĚTI?

Kolik klíčů k pohádkovému pokladu
Labská
LABSKÉ KRÁLOVNY musíte získat?

Labská
královna

Labská
královna

Labská
královna

P

P
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královna

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
Tel.: 412 871 140-1
E-mail: info@ceskestredohori.info

www.ceskestredohori.info

F

F

souřadnice GPS:
50°39'38.519"N,
14°2'24.360"E

souřadnice GPS:
50°32'14.942"N,
14°7'37.327"E
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Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 271 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz
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DoksY

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 jen příjemné zážitky.

Město Doksy jsou srdcem Máchova kraje, leží pod
hradem Bezdězem na břehu Máchova jezera.
Kromě nádherné krajiny, koupání v jezeře, dovádění na
nafukovacích atrakcích v aquaparku, projížďky výletním
parníkem či kempování přímo na břehu jezera lákají Doksy
své návštěvníky na další místa, která jinde nenajdete.
S rodinou nebo celou partou se můžete vydat do muzea oblíbené
komiksové čtveřice Čtyřlístek nebo navštívit ZOO Park, kde se můžete
svézt na velbloudu, pohladit bílá lvíčata nebo se vyfotit s tygry.
Jak jsou Doksy a Máchovo jezero spjaté s Karlem Hynkem Máchou, zjistíte v Památníku
K. H. Máchy, který najdete v nejstarší dochované budově Doks. V centru města si můžete
odpočinout v zámeckém parku a zadovádět si v nově otevřeném Labyrintu strašidelných
pohádek. Na kolech nebo pěšky se můžete vypravit na hrad Bezděz či na hrad Housku,
kde se nachází brána do samotného pekla.
Kulturní léto: Rock´sy Doksy, hudební festival (6. 7.) • Folkový večer (14. 7.) • Rozmarné léto,
rodinný festival (21. 7.) • Zadarmo fest, rockový festival (4. 8) • Městské slavnosti (18. 8.).
Každý týden promítá nové letní kino! Kamenné kino Máj promítá mimo neděle každý den.

a máChovo jeZero

Týden čtení dětem již poosmé poukáže na prospěšnost předčítat dětem,
letos v rámci projektu Visegrád čte dětem, 1. – 10.6.
www.celeceskoctedetem.cz
Pohádkovým lesem k dětskému dni – procházku s pohádkovými bytostmi a úkoly
pořádá Informační a kulturní centrum Jáchymov, 2.6.
www.mestojachymov.cz
Oslavy 130 let Klubu českých turistů vyvrcholí řadou akcí: Podskalské setkání turistů,
Piknik v Botanické, Happening u Petřínské rozhledny..., Praha, 8. – 11.6.
www.kct.cz
Prohlídky zámku s přehlídkou historické módy
Velké Losiny, 5.7.
www.iclosiny.cz
Hračkobraní – 13. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu
na zámku v Kamenici nad Lipou, 11. – 15.7.
www.hrackobrani.cz
Setkání řezbářů – ukázky práce, dražba výrobků, kulturní programy
Velké Karlovice, 2. – 4.8.
www.velkekarlovice.cz
Chodské slavnosti – největší národopisné slavnosti v regionu, 64. ročník
dudáci, folklor, jarmark, Domažlice, 10 – 12.8.
www.idomazlice.cz
Festival Polička 555 – letní multižánrový festival hudby a divadla, hlavní scénou
je poličské náměstí, Polička, 17. – 19.8.
www.policka.org
Hradozámecká noc na hradě Valdštejn – netradiční prohlídka
v romantickém prostředí Českého ráje, Turnov, 25.8.
www.hrad-valdstejn.cz
Kašpárek na skalním hradě Sovinec – putování pohádkovým hradem,
loutkářská pouť, Bruntálsko, 1. – 2.9.
www.hradsovinec.cz
Jičín město pohádky – 28. ročník festivalu, letos s podtitulem Pohádkové čarobejlí
z Krkonoš a Podkrkonoší, 12. – 16.9.
www.pohadka.cz
Výstava Hry a hlavolamy – herna deskových her, výstava hlavolamů, workshopy,
Novoměstská radnice, Praha, 19. – 22.9.
www.hryahlavolamy.cz/vystava
Baví nás časopisy pro děti – výstava v Památníku písemnictví na Moravě
Muzeum Brněnska, Rajhrad, do 14.10.
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava ke 100. výročí založení Československa
Historická budova Národního muzea v Praze, 28.10. – 30.6.19
www.nm.cz
Hornický advent ve Freibergu – originální krušnohorské vánoční trhy,
kulturní programy, Německo, 27.11. – 23.12.
www.freiberger-christmarkt.de

Product Name
Product Description

Jak se jmenuje
nejmenší loď
na Máchově jezeře?
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www.doksy.com, www.kulturadoksy.cz
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Vzdělávací a prezentační centrum
DaČiCkého Dům
kulturního dědictví UNESCO, interaktivní
v kutNé hoře
expozice města Kutná Hora v unikátním pozdně
gotickém rodném domě Mikuláše Dačického
z Heslova. Je přístupný od sklepa až po podkroví.
Děti využijí tabletový stůl, sledují animovaný film,
malují, zkoumají tajuplnou podlahu ve sklepě...
Objednejte si edukační programy pro předškolní
a školní děti nebo se zúčastněte akcí pro rodiny s dětmi.

P

Turistické informační centrum Doksy
Náměstí Republiky 191, 472 01 Doksy
Tel.: 487 872 067
E-mail: info@infodoksy.cz

akCe 2018

souřadnice GPS:
50.5639381N,
14.6550472E

Dačického dům, Komenského nám. 41, 284 01 Kutná Hora
Tel.: 732 477 426, objednavky@dacickehodum.cz, www.dacickehodum.cz

B
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Chotilské
muZeum

iNDustriálNí
turistika

Jste-li na výletě nebo dovolené či bydlíte v okolí některé z našich
vodních, uhelných či jaderných elektráren, neváhejte a rozšiřte si
obzory v energetice na NAUČNÉ PROHLÍDCE některého z našich
jedenácti Infocenter či provozu elektráren.
skupiNY ČeZ
VÍTE například ŽE: Horní nádrž Dlouhé stráně se nachází ve výšce 1350 m.n.m.
a je tak nejvýše položenou nádrží v ČR? Uhelná elektrárna Ledvice má
nejvyšší oficiální rozhlednu v ČR? Najdete ji na vrcholku věže kotelny ve výšce 144 m.
Vodní elektrárna Čeňkova Pila se pyšní i stromem, který před ní zasadil Bedřich Smetana?

V obci Chotilsko se nachází Chotilské muzeum se stálou
expozicí Z historie staré Vltavy, která dokumentuje
dějiny a přírodní krásy říčního úseku od Zvírotic po někdejší
Svatojánské proudy před vznikem přehrad. Připomíná nejstarší
osídlení oblasti v pravěku, život podél řeky v dnes již zaniklých
obcích, osadách a samotách, využití řeky při dopravě, pro dřevařský
průmysl těžbu a zpracování zlata i kamene z okolních lomů. Je zde
velkoplošný model původního tvaru koryta Vltavy, kde návštěvník symbolicky
propluje tokem času a seznámí se s místy i osobnostmi spjatými s tímto regionem.
Návštěvníci zde mohou též vidět expozici o historii i současnosti balonového létání
a galerii věnovanou místnímu rodákovi, profesoru F. Drtinovi.
Okolí láká k vycházkám po několika naučných stezkách, k vystoupání na rozhledny Veselý
vrch nebo Drtinovu rozhlednu na Besedné či k návštěvě jiných pozoruhodností.
OTEVŘENO: duben, květen a říjen SO, NE, SV 9 – 16 hod., červen – září 9 – 17 hod. (mimo PO).

Jaký stavební sloh reprezentuje
Vodní elektrárna HUČÁK v Hradci Králové?
Product Name
Product Description
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Skupina ČEZ - industriální turistika
VEŠKERÉ INFORMACE ohledně prohlídek, otvírací doby, připravovaných akcí...
najdete na: www.cez.cz/infocentra

Kopřivnické muzeum Tatra prezentuje v moderních prostorách
produkci jedné z nejstarších a bez přestávky fungujících automobilek světa. Je zde vystaveno téměř 60 osobních, sportovních,
závodních, vojenských a nákladních automobilů. Unikátem je opakovaná stavba prvního rakousko-uherského automobilu Präsident z roku 1897.
Sbírky jsou doplněny desítkou zajímavých podvozků, aerosáněmi, letadlem, osobní
drezínou a památnou Slovenskou strelou. Zastoupeny jsou i automobilové a letecké motory,
modely vyráběných i prototypových automobilů a karosářských studií.
Návštěvníci obdivují i poháry a trofeje ze soutěžních a závodních světových tratí.

teChNiCké muZeum

tatra

Ve které části Chotilska
se narodil profesor F. Drtina?

P

Kolik let
je v roce 2018
prvnímu nákladnímu
automobilu
z Kopřivnice ?

P
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M

souřadnice GPS:
50°23'4.340"N,
13°10'16.791"E

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., Technické muzeum Tatra
Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice, Tel.: 556 808 421
E-mail: recepce@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz
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Chotilské muzeum a IC
Chotilsko 14, 262 03 Nový Knín
Tel.: 734 837 333
E-mail: chotilskemuzeum@seznam.cz

www.ic-chotilsko.cz

IV.-X.

muZeum

muZeum DoBříš

Leckdy se zapomíná, že se Dobříši říkávalo město rukavic.
Rukavičkářské řemeslo je přitom s městem spojováno bezmála
150 let a právě tuto historii připomíná Muzeum Dobříš. V expozici se
prolínají oblasti, úzce svázané s historií města. Rozsáhlá část muzea je
věnována právě rukavičkářské výrobě.
Své místo zde zaujímá i město Dobříš jako takové.
Od 1. 6. do 31. 8. 2018 vás zveme na výstavu Dáme panáka aneb hry a volný čas v dobách
socialismu. Popisuje tehdy populární hry a připomíná hračky, které měl doma téměř každý,
i hotové vzácnosti. Výstava je určena dětem i dospělým, kteří si na tuto dobu rádi zavzpomínají.
Provozovatel: Muzejní spolek Dobříšska, o. s., Komenského náměstí 412, 263 01 Dobříš.

KLÍČE K PRAŽSKÝM VěŽÍM – hra pro rodiny s dětmi.
Získej klíč od muzea a vyhraj volný vstup !
Zapomnětlivý klíčník ztratil klíče od pěti Pražských věží,
pomoz mu je najít. Vyzvedni si v pokladně některé věže
průkaz a pracovní list. Na každé věži do něj získáš razítko (pozor,
razítko z Petřínské rozhledny získáš po předložení vstupenky
v pokladně Muzea hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8). Nasbírej všech
pět razítek a vyhraj volný vstup pro svou rodinu do hlavní budovy muzea
a získej tak svůj vlastní klíč. Na návštěvu pěti věží máš 366 dní.
VěŽE ZAPOJENÉ DO HRY
Staroměstská mostecká věž, Karlův most, Praha 1, Malostranská mostecká věž, Karlův
most, Praha 1, Svatomikulášská městská zvonice, Malostranské náměstí 556/29, Praha 1,
Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1 a Prašná brána, nám. Republiky 5, Praha 1.

hlavNího města
prahY

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Kdo založil v Dobříši první rukavičkářskou živnost?
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Muzeum Dobříš, Mírové nám. 103 (Kopáčkův dům),
263 01 Dobříš, Tel.: 739 070 539 (Iveta Šedivá)
E-mail: muzeumdobris@gmail.com, www.muzeumdobris.cz

B

Muzeum Středních Brd Strašice v bývalých kasárnách – kulturní a turistické centrum
vstupní brána do nově zpřístupněných území Brd
www.muzeumstrasice.eu
Městské muzeum Františkovy Lázně – hlavní expozice, hrad Seeberg
a unikátní přírodní rezervaci Soos
www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Muzeum výroby hraček – exkurze ve výrobě tradičních dřevěných hraček,
kreativní dílny, Jiřetín pod Bukovou
www.muzeumvyrobyhracek.cz
Muzeum stavebnice Merkur – legendární kovové stavebnici je už bezmála sto let
Police nad Metují
www.merkurpolice.cz
Muzeum Napajedla – unikátní expozice Hřiště hraček, nová expozice Fatra v čase
představuje nafukovací výrobky z Fatry Napajedla
www.muzeum.napajedla.cz
Muzeum hraček v Měnínské bráně – historické hračky ze sbírky Milady Kollárové,
programy pro školy, Brno
www.meninska-brana.cz
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Co začínalo
ve středověku
u Prašné brány?
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peDagogiCké
muZeum

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze se zaměřují na
dějiny školství a pedagogiky.
Stálá expozice: Odkaz Jana Amose Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.
Krátkodobé výstavy: NOVá ŠKOLA V NOVÉ
REPUBLICE a TADY NOVá REPUBLIKA představují
školství meziválečného Československa a připomínají 100. výročí založení ČSR (1. 2. – 31. 12. 2018).

I.-XII.

A

P

souřadnice GPS:
49°57'2.736"N,
15°47'41.197"E

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 18,
118 00 Praha 1, Tel.: 257 533 455, E-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz
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Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52/1554, 180 00 Praha 8
Tel.: 224 816 772
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

I.-XII.

Dům Dětí
a mláDeže

Firma HOBBY-KOHOUT v Plzni nabízí
hoBBY-kohout
široký sortiment výtvarných potřeb pro
kreativní tvoření. Výtvarné kurzy s akreditací MŠMT, výtvarné pobyty pro rodiče s dětmi,
tábory pro děti.
Prodejna a E-shop www.hobbykohout.cz nabízí
malířské a školní potřeby, barvy, štětce, papíry, filc,
korálky, pedig a další hobby a dekorační materiály.
Celou nabídku a kurzy najdete na našem webu.

Dům dětí a mládeže Praha 5 (dále jen DDM) je
střediskem pro volný čas dětí a mládeže. Najdete nás
hned vedle rušné křižovatky Anděl v Praze 5.
Uskutečňujeme výchovně vzdělávací a rekreační
činnosti pro děti, mládež i dospělé v jejich volném čase.
Zájemci se mohou zúčastňovat pravidelné zájmové činnosti
ve 180 kroužcích. Organizujeme různé soutěže a přehlídky, nabízíme
spontánní aktivity pro veřejnost – např. výtvarné dílničky nebo jízdy
historickými parními vlaky při různých příležitostech. Připravujeme programy
pro rodiny a širokou veřejnost dle aktuální nabídky na webu DDM.
Vyvrcholením celoroční činnosti jsou tábory, které DDM pořádá jak v Praze (příměstské
tábory), tak i v atraktivně zajímavých lokalitách Čech. Součástí nabídky DDM je i Centrum
pro předškolní děti, které vyvíjí pestrou denní činnost.
V první polovině září 2018 denně od 10 do 18 hod. probíhá v DDM zápis do zájmových
útvarů pro školní rok 2018/19.
Ve dnech 1. – 2. 12. 2018 pořádáme Mikulášské jízdy parním vlakem po pražských
železničních tratích s bohatou nadílkou pro všechny hodné děti. Těm nadělí Mikuláš perníky,
pro zlobivé má čert připraveno uhlí z lokomotivy.
Bližší informace hledejte vždy na webu DDM nebo na našem kontaktním telefonu.

praha 5

Hobby-Kohout, Sušická 162/ 117, 326 00 Plzeň – Božkov
Tel.: 603 900 724, E-mail: admin@hobbykohout.cz, www.hobbykohout.cz

I.-XII.
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Product Des

První průvodce památkami pro děti.
s pastelkami
Edice průvodců po českých a moravských
po památkáCh
pamětihodnostech pro děti, rodiny, školy
i širokou veřejnost. Atraktivní, přehlednou a graficky poutavou formou informuje o historii, výrazných osobnostech, exteriérech, interiérech i okolí
památky. Nabízí přímé možnosti zaznamenat vlastní
postřehy, podněcuje k aktivnímu prožitku, láká k pozorování místa, umožňuje kreslit, lepit a zapisovat.

Product Name
Product Description

D

Product Name
Product Description

Památky pro děti – průvodce z pamětihodných míst po celé ČR, E-SHOP
E-mail: info@pamatkyprodeti.cz, www.pamatkyprodeti.cz

I.-XII.
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Product Nam

Product Descript

Společnost Efko-karton s.r.o. je tradičním českým výrobcem spolespoleČeNské hrY
čenských her a dětských hraček.
Jožin z bažin – vzrušující stolní hra s nečekaným propadáváním do
bažin. Zkuste ulovit Jožina, vyhnout se jeho ostrým zubům a přitom
nezahučet do močálu! Unikátní hrací princip, 3D herní plán a autor, hudebník
a komik Ivan Mládek zaručují, že se budete dobře bavit.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – staronová společenská hra v původním retro podaní.
S touto novinkou na trhu se vydáte na nelehkou cestu do princova zámku s pohádkovými
bytostmi. Originální dřevěné figurky si oblíbí každé dítě a a rodičům připomenou dětství.

eFko

Čím se topí v kotli
parní lokomotivy?

P
Kolik figurek
obsahuje hra
Jožin z bažin?

I.-XII.

Dům dětí a mládeže Praha 5
Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 323 918
E-mail: info@ddmpraha5.cz

www.ddmpraha5.cz

souřadnice GPS:
50°4'22.719"N,
14°24'12.985"E

EFKO-karton, s.r.o., Dolní 347, 592 14 Nové Veselí,
Tel.: 737 278 707, E-mail: info@efko.cz
www.efko.cz
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MoJE MAMInKA JE nEJ – nová knížka
pohádek autorky Evy Horákové vychází
ze zásad genetické metody výuky čtení.
Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny
a jsou řazeny od pohádek složených pouze z jednoduchých jednoslabičných slov až po pohádky se slovy
trojslabičnými a případně čtyřslabičnými. Pohádky jsou
přiměřeně krátké, aby si je děti bez problémů zvládly
samy přečíst. Knížku ilustrovala Vendula Hegerová.

OtázKy A OdPOvědi
naše SOutěž S DárKeM 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 anglický
spisovatel terry Prachett (Sir terence David John Pratchett, 1948 – 2015).
Při luštění vám mohou pomoci internetové stránky jednotlivých prezentací.

NaKLaDaTELsTVí

PORTáL

I.-XII.
Product Name
Product Description

Příloha 1 – logo nakladatelství Portál s.r.o.

nakladatelství Portál s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8
E-SHOP: http://obchod.portal.cz
www.portal.cz

R

Product Name
Product Description

nakladatelství GrADA Publishing – knihy pro děti i dospělé, odborné publikace
pro rodiče a pedagogy, Dětský knižní klub Grada
www.grada.cz
Mravenec – internetový katalog ubytování a služeb, knihy a hry pro vedoucí
dětských kolektivů
www.mravenec.cz
Kudy z nudy – kalendář aktivit a akcí, plánovač výletů,
aktuality, fotografie, video...
www.kudyznudy.cz
Toulavý kočárek – seriál turistických akcí se soutěžemi po celé ČR
pořádá pro rodiny s dětmi Klub českých turistů
www.kct.cz
Kam s dětmi – internetová encyklopedie pro aktivity s dětmi,
vyhledávání podle krajů ČR, TOP akce, soutěže
www.kamsdetmi.com
Pěkný den – tipy pro volný čas s dětmi, aktuální kalendář dětských akcí, herny, hřiště,
www.peknyden.cz
kroužky, kavárny, restaurace a ubytování vhodné i pro děti
Product Name
Product Description

logo (a)

ochranná zóna loga

logo (b)

logo (c)
na hřbet

R
R
R

logo (d)
na úzký
hřbet

R

přímé barvy:

barvy CMYK:

PANTONE 201 CV

0 / 100 / 65 / 34

BLACK

K 100 %

R
R

Product Name
Product Description

R
Product Description

BOROViCE.CZ

Product Name

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

Katalog letních táborů různých
pořadatelů – najdete u nás velké i malé
tábory, v lese i v hotelu, tábornické, koňské,
taneční, sportovní, počítačové i filmové, to
vše s možností filtrování dle vašich požadavků.
Přehled ubytování vhodného pro skupiny –
ubytování pro školy v přírodě, lyžařské kurzy,
sportovní soustředění, setkání rodin
apod.,
s možností zadání poptávky.
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Střediska volného času – domy dětí a mládeže,
sdružení pracovníků a databáze DDM v České republice
www.spddm.org
Síť pro rodinu z.s – rodina v centru pozornosti, databáze téměř 300 mateřských center,
akreditace k získání kvalifikace chůva pro děti...
www.sitprorodinu.cz
Seznam škol – databáze mateřských,základních a středních škol v Čr,
kalendář akcí, termíny školních prázdnin
www.seznamskol.cz

Borovice.cz – E-mail: info@borovice.cz, Tel.: 739 452 136
najdete nás online na webu: www.borovice.cz

Product Description

s

a

Odměnu získá každá 18. 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.

Product Description

Product Name

ě

d

DárKy soutěžícím věnují: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (str. 4),
Nadace terezy Maxové dětem (str. 4), Památky pro děti (str. 21), EFKO-karton s.r.o. (str. 21),
Nakladatelství Portál (str. 22) a RAiN.cz, provozovatel portálu borovice.cz (str. 22).

Product Description

I.-XII.
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Product Description

Ententyky.cz – plno rad, kde si hrát,
aneb Informační portál pro aktivní
rodiče a jejich děti. Na Ententýky najdete:
denně aktualizovaný kalendář akcí pro rodiny
s dětmi po celé ČR; seznam kaváren a restaurací,
kde mají děti rádi; ubytování s dětmi; mateřská
centra; tipy na výlety a cyklostezky; tipy na zajímavé knihy a hudbu; pohádky; výtvarné nápady;
zájmové kroužky... Baví nás, když se děti baví!

Product Name

Chcete-li získat některý z dárků, pošlete nám tAJENKU.
Do soutěže zařadíme všechny správné odpovědi doručené do 31. 8. 2018
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).

Product Name

ENTENTYKY.CZ
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sOUtěŽ
s DÁRkEM
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R
R
R

Z

H

A
B

D
A

G

F

E

I

C

Praha
– str. 6, 15, 18,
19, 20

M

L

J
K

N

R

B

Středočeský kraj
– str. 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18

C

Jihočeský kraj – str. 4, 10, 11

D

Plzeňský kraj – str. 15, 18, 21

E

Karlovarský kraj – str. 15, 18

F

Ústecký kraj – str. 12, 13

G

Liberecký kraj – str. 14, 15, 18

H

Královéhradecký kraj
– str. 15, 18

I

Pardubický kraj – str. 8, 9, 15

J

Kraj Vysočina – str. 9, 15

K

Jihomoravský kraj – str.15, 18

L

Olomoucký kraj – str. 4, 15

M

Moravskoslezský kraj
– str. 15, 16

N

Zlínský kraj – str. 15, 18

R

celá republika (více krajů)
– str. 4, 15, 16, 21, 22, 23

Z

zahraničí – str. 15

www.in-prague.cz

Orientační
přehled nabídek
a kOntaktů

40d13

Další tipy najdete v našem internetovém Adresáři volného času.

