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Kam pro kalendáře? K dobrým knihkupců 
nebo na www.booktook.cz, www.hrackoteka.cz, 
www.agatinsvet.cz, www.knizniklub.cz. 
S RADOSTÍ A PEČLIVOSTÍ VYTIŠTĚNO V ČESKU.

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází od roku 2007.

Rok                               prožijte 

na místech Česka, která jsou v něčem NEJ.

2020

ČERVEN 20201. Pondělí Laura, Lora, Loreta, Lorna 

23. týden

2. ÚterýJarmil, Jaromil, Erazim
3. StředaTamara, Kevin, Lešek, Klotylda4. ČtvrtekDalibor(a), Tara, Fatima

5. PátekDobroslav(a), Dobruše

6. SobotaNorbert(a), Norman

7. NeděleIveta, Slavoj, Slavibor
8. PondělíMedard, Pěva, Orfeus, Artemis

24. týden

9. ÚterýStanislava, Anabela, Morgan10. StředaGita, Margita, Gréta

11. ČtvrtekBruno, Barnabáš, Brunhilda12. PátekAntonie, Táňa, Izák, Ezra13. SobotaAntonín, Genadij, Antal14. NeděleRoland(a), Herta

15. PondělíVít(a), Senta, Izolda

25. týden

16. ÚterýZbyněk, Zbyňka, Zbyhněv17. StředaAdina, Ada, Adolf(a)

18. ČtvrtekMilan(a), Milíč, Milton
19. PátekLeoš, Leo(n), Lev

20. SobotaKvěta, Květuše, Flóra
21. NeděleAlois(ie), Lejla

22. PondělíPavla, Zaira, Arabela

26. týden

23. ÚterýZdeňka, Zdenka, Zdena, Sidonie24. StředaJan, Jonatan, Dejan

25. ČtvrtekIvan, Salome, Fabrizio, Šalamoun26. PátekAdrian(a), Adrien(a), Penelope27. SobotaLadislav(a), Laděna, Samson28. NeděleLubomír(a), Lubomil(a), Serenus29. PondělíPetr a Pavel, Esmeralda, Despina

27. týden

30. ÚterýŠárka, Vlastimil(a)Co by nemělo být zapomenuto:

www.domacikalendar.cz

Vyhlazení obce Lidice

Seslání Ducha svatého

Mezinárodní den dětí

Den ptačího zpěvu

Den otců

Nejsvětější 
Trojice, Den otců

Den památkyobětí kom.režimu

končí druhé pololetí

začínají letní prázdniny

Den hudby, začíná léto

ČERVEN 2020 máma táta tonda žofka ludvík
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KVĚTEN 2020

1. Pátek
Jeremiáš, Pamela

2. Sobota
Zikmund, Atanas, Minerva

3. Neděle
Alexej, Alexa, Alexie

Mezinárodní den 
svobody tisku

4. Pondělí 19. týden

Květoslav, Florián, Florentýn

5. Úterý
Klaudie, Klaudius, Gothard

Květnové povstání 
českého lidu

6. Středa
Radoslav, Radislav, Radovít, Radvít

7. Čtvrtek
Stanislav, Dalma, Stojmír, Stojan

8. Pátek
Zlatan, Zlatomír, Zlatoslav, Zlatko

Den vítězství

9. Sobota
Ctibor, Ctibora, Honoráta

10. Neděle
Blažena, Gordon, Job, Palmiro

11. Pondělí 20. týden

Svatava, Svatoslava, Miranda

12. Úterý
Pankrác, Vsevold, Gema

Den matek

13. Středa
Servác, Ofélie, Konzuela
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J
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RODINNÝ 
PLÁNOVAČ

S ilustracemi Andrey Tachezy
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Den matek

Štěstí nám uniká, pokud za ním běžíme. Ve skutečnosti však štěstí přichází zevnitř. 

Gándhí Mahátma
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LOGOPEDICKÝ
KALENDÁŘ 2020

ŘÍKANKY 
pro rozvoj řeči

380 samolepek

Jaro, léto, podzim, zima,
pěkně mluvím, to je prima!

Povídání cvičím denně,
přidejte se, děti, ke mně.

Že se někdy cvičit nechce?
S kalendářem jde to lehce!
Každý den tu najdeš dost

samolepek pro radost.

novinka

Kdy půjdu na logopedii?

S ilustracemi Michaely Bergmannové

V zoologické 
zahradě

Poprosil mě včera hroch,
že by měl chuť na tvaroh.
Já mu na to: Jdi ty hrochu,
vem si, ale jenom trochu.

Poprosil mě kanárek,
že by měl chuť na párek.
Já mu na to: Propáníčka!
Leť si radši pro zrníčka!

R
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Hledej, ukaž, pojmenuj:

r – zoologická zahrada, hroch, kanárek, 

tygr, krokodýl, brýle, pruhované triko, pruhy, 

ohrada, zrníčka, tráva, červená, modrá, 

oranžová, černá, růžová.

srpen
Kristián, Osvald, Milivoj

Miluše, Nikodém(a)

Dominik(a), 

Rainer, Neda

Oldřiška, Ulrika

Alena, Sven, 

Belinda, Kasián

Bernard(a), 

Dino, Bernadeta

Otakar(a)

Vavřinec, Lars, Laurenc

Petra, Petruše, 

Petula, Záviš

Bartoloměj, Natanael

Pavlína, Bela, 

Aristid, Aristoteles

Alan(a), Alen

Johana, Johanka, 

Noema, Noemi

Augustýn(a), Pelagie

Zuzana, 

Filoména, Dulcinea

Helena, Jelena, Ena

Radim(a), Elvíra

Klára, Jasna, 

Jasněna, Klarisa, Jasoň
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Ratibor, Ratislav

Gustav(a), Elfrída, Frída

Jáchym, Abrahám, Roch
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Vladěna, Kim(berley)
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Originální autorské kalendáře

Žijte už jen krásné časy!
Dárky, kterým se lepí na paty radost.

 Domácí rodinný kalendář 
Praktický plánovač, se kterým zkrotíte chaos jedna dvě. 
Každodennost u Vás doma zpestří linoryty Petry Cífkové, 
praktické plánování, a také zábavná rodinná hra uvnitř. Prožijte 
rok 2020 v poklidu  na místech, která se můžou chlubit tím, že 
jsou v Česku něčím NEJ.  (30 x 30 cm; na zavěšení)

 Rodinný plánovač 
Čas někdy běží jak splašený kůň, ale zkrotit se dá - jen vše 
šikovně naplánovat. S Rodinný plánovačem hravě sladíte 
všechny kroužky, návštěvy i výlety. Pohodu doma pak zútulní 
rozmarné ilustrace Andrey Tachezy.  (24 x 24 cm; na zavěšení)

 Krásný kalendář 
„Nejsi kapkou v oceánu. Jsi celým oceánem v kapce.“ (Rúmí)
V kalendáři najdete originální koláže Andrey Tachezy a dalších 
23 nevšedních a inspirativních citátů. Vyzkoušejte... a váš stůl 
už se po jiném kalendáři ani nepodívá.  
 (24 x 16 cm; stolní se spirálou, lze i zavěsit)

 Logopedický kalendář se samolepkami!
Cvič logopedii a nalep si samolepku. Správná 
výslovnost už bude hračka! Pravidelnost 
a důslednost - bez nich se dítě neobejde, když se učí 
správně vyslovovat. O jeho zájem se postará 24 veselých 
básniček od zkušených logopedek Jany Havlíčkové a Ilony 
Eichlerové. Ilustrace Michaely Bergmannové děti hravě vtáhnou 
do radostných příběhů. Součástí kalendáře jsou i samolepky, 
které si dítě nalepí pokaždé, když cvičí logopedii. 
Uvnitř navíc hra s písmenkovou kostkou.  (24 x 24 cm ; na zavěšení)

novinka!

www.krasnecasy.cz

Krásný kalendář 2020

Kalendář, se kterým  
každý den zkrásní

S ilustracemi Andrey Tachezy

10

17

24

31

11

18

25

5
3

12

19

26

6
4

13

20

27

7

14

21

28

8

1

15

22

29

9

2

16

23

30

pondělí
úterý

středa
čtvrtek

pátek

sobota
neděle

Hledej, ukaž, pojmenuj:r – zoologická zahrada, hroch, kanárek, tygr, krokodýl, brýle, pruhované triko, pruhy, ohrada, zrníčka, tráva, červená, modrá, oranžová, černá, růžová.

srpen
Kristián, Osvald, Milivoj

Miluše, Nikodém(a) Dominik(a), 
Rainer, Neda

Oldřiška, Ulrika

Alena, Sven, 
Belinda, Kasián

Bernard(a), 
Dino, Bernadeta

Otakar(a)

Vavřinec, Lars, Laurenc

Petra, Petruše, 
Petula, Záviš

Bartoloměj, Natanael

Pavlína, Bela, 
Aristid, Aristoteles

Alan(a), Alen

Johana, Johanka, 
Noema, Noemi

Augustýn(a), Pelagie

Zuzana, 
Filoména, Dulcinea

Helena, Jelena, Ena

Radim(a), Elvíra

Klára, Jasna, 
Jasněna, Klarisa, Jasoň

Ludvík(a), Luisa

Luděk, Luďka, Ludiše

Soběslav(a), Virgin(ie)

Lada, Kajetán(a)

Oskar, Ludomír, 
Meda, Medea

Hana, Mirela, Mirabela Nanebevzetí Panny Marie

Bohuslav, 
Božislav, Tichomír

Evelína, Miron, Myron

Roman, Romeo, 
Ratibor, Ratislav

Gustav(a), Elfrída, Frída

Jáchym, Abrahám, Roch

Sandra, 
Tekla, Polyxena

Vladěna, Kim(berley)

ko
nč

í l
et

ní
 p

rá
zd

ni
ny

srpen



editorial/obsah

Moje milá bačkoro
Září a začátek školního roku od nás očekává skutečně hodně – to 
ani není potřeba si tady vypisovat, to by se pak jednomu mohla 
až zatočit hlava. Ať jsi malý školák nebo velký rodič, seznam 
povinností každého je dlouhý. Mě ale rok co rok baví těšit se z těch 
příjemných, možná až marnivých záležitostí. Třeba nákup nových 
školních přezůvek.
Manšestr je věčný. Plná domácí obuv s textilním vrškem 
a gumovou podrážkou byla trendy za našeho dětství 
a v úplně stejných papučích vbíhají do školních vrat 
natěšení prvňáčci i dnes. Někdo dává při výběru stylově 
přednost monobarevné variantě, jiní – zejména chlapci - 
touží po khaki vojenské kamufláži či motivu nadzvukových 
stíhaček. Věřte mi,  že v takových botách se vám pak po 
škole lítá výborně.
Vzpomínám si, že to kdysi stejně jako dnes bylo z bezpečnostních 
důvodů zakázané, nosit pouze nazouvací obuv. O to více jsem 
se těšila, když jsem dozrála věku gymnázia a mohla prvního 
září do nové budovy školy premiérově vkročit v zářivě bílých 
ortopedických pantoflích s otevřenou patou i špičkou. Mé trepky 
měly dokonce celou plochu boty pokrytou drobnými plastovými 
výčnělky, která snad měly akupresurně masírovat plosku nohy. 
Nevím, zda skutečně fungovaly i zdravotně, jen si moc dobře 
vybavuji, že se mi v nich, stejně jako v korkových korkáčích, strašně 
špatně běhalo do školní jídelny na oběd. Tolik k hladové parádě.
A vám přeji, ať už vašim dětem nebo sobě, paní učitelky a páni 
učitelé, budete teď vybírat bačkory s dekorem hrdinů Avengers, 
s krtečkem či výhradně barefootové, tak abyste v nich vykročili 
pravou! Ať jsou pro vás školní dny plné poutavého vzdělávání 
a veselého kamarádství. Ať před školní tabulí neuklouznete často – 
doslova i přeneseně.

 Rosa Mitnik, blogerka
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24 /  Tipy na kroužky a kurzy

28 /   Pět tipů, jak zlepšit stress management

32 /  Calendarium + The Competition  
S dětmi v Praze to the theatre

38 /  Rozhovor s MUDr. Janou Mašátovou

40 /  Šli Prahou – Josef Čapek

42 /  Co by nemělo chybět 
v penálu prvňáčka

44 /  Za hranice městských dnů - Beskydy

45 /  Kapesné

48 /  Sobecké chvilky

49 /  Smrt v životě dítěte

50 /  Komisař Vroubek + Distribuční místa

3

POZOR POZOR! 
ZÁŘIJOVÉ ČÍSLO ČASOPISU S DĚTMI V PRAZE  
SI BUDETE MOCI DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB  
KROMĚ KLASICKÝCH DISTRIBUČNÍCH MÍST  
VYZVEDNOUT TAKÉ NA TĚCHTO AKCÍCH:

4. 9. FESTIVAL VĚDY
 6. 9. VYŠEHRÁTKY
7. 9. BRÁNÍK SOBĚ

Kam pro kalendáře? K dobrým knihkupců 
nebo na www.booktook.cz, www.hrackoteka.cz, 
www.agatinsvet.cz, www.knizniklub.cz. 
S RADOSTÍ A PEČLIVOSTÍ VYTIŠTĚNO V ČESKU.

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází od roku 2007.

Rok                               prožijte 

na místech Česka, která jsou v něčem NEJ.

2020

ČERVEN 20201. Pondělí Laura, Lora, Loreta, Lorna 

23. týden

2. ÚterýJarmil, Jaromil, Erazim
3. StředaTamara, Kevin, Lešek, Klotylda4. ČtvrtekDalibor(a), Tara, Fatima

5. PátekDobroslav(a), Dobruše

6. SobotaNorbert(a), Norman

7. NeděleIveta, Slavoj, Slavibor
8. PondělíMedard, Pěva, Orfeus, Artemis

24. týden

9. ÚterýStanislava, Anabela, Morgan10. StředaGita, Margita, Gréta

11. ČtvrtekBruno, Barnabáš, Brunhilda12. PátekAntonie, Táňa, Izák, Ezra13. SobotaAntonín, Genadij, Antal14. NeděleRoland(a), Herta

15. PondělíVít(a), Senta, Izolda

25. týden

16. ÚterýZbyněk, Zbyňka, Zbyhněv17. StředaAdina, Ada, Adolf(a)

18. ČtvrtekMilan(a), Milíč, Milton
19. PátekLeoš, Leo(n), Lev

20. SobotaKvěta, Květuše, Flóra
21. NeděleAlois(ie), Lejla

22. PondělíPavla, Zaira, Arabela

26. týden

23. ÚterýZdeňka, Zdenka, Zdena, Sidonie24. StředaJan, Jonatan, Dejan

25. ČtvrtekIvan, Salome, Fabrizio, Šalamoun26. PátekAdrian(a), Adrien(a), Penelope27. SobotaLadislav(a), Laděna, Samson28. NeděleLubomír(a), Lubomil(a), Serenus29. PondělíPetr a Pavel, Esmeralda, Despina

27. týden

30. ÚterýŠárka, Vlastimil(a)Co by nemělo být zapomenuto:

www.domacikalendar.cz

Vyhlazení obce Lidice

Seslání Ducha svatého

Mezinárodní den dětí

Den ptačího zpěvu

Den otců

Nejsvětější 
Trojice, Den otců

Den památkyobětí kom.režimu

končí druhé pololetí

začínají letní prázdniny

Den hudby, začíná léto

ČERVEN 2020 máma táta tonda žofka ludvík

cvičení

zubař

sleep over

brigáda
doučování

svatbaautoservis

výlet s terkou

malovánívendula

malovánívendula
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2. ÚterýJarmil, Jaromil, Erazim
3. StředaTamara, Kevin, Lešek, Klotylda4. ČtvrtekDalibor(a), Tara, Fatima

5. PátekDobroslav(a), Dobruše

6. SobotaNorbert(a), Norman

7. NeděleIveta, Slavoj, Slavibor
8. PondělíMedard, Pěva, Orfeus, Artemis

24. týden

9. Úterý

Mezinárodní den dětí
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zubař

sleep over

brigáda
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KVĚTEN 2020

1. Pátek
Jeremiáš, Pamela

2. Sobota
Zikmund, Atanas, Minerva

3. Neděle
Alexej, Alexa, Alexie

Mezinárodní den 
svobody tisku

4. Pondělí 19. týden

Květoslav, Florián, Florentýn

5. Úterý
Klaudie, Klaudius, Gothard

Květnové povstání 
českého lidu

6. Středa
Radoslav, Radislav, Radovít, Radvít

7. Čtvrtek
Stanislav, Dalma, Stojmír, Stojan

8. Pátek
Zlatan, Zlatomír, Zlatoslav, Zlatko

Den vítězství

9. Sobota
Ctibor, Ctibora, Honoráta

10. Neděle
Blažena, Gordon, Job, Palmiro

11. Pondělí 20. týden

Svatava, Svatoslava, Miranda

12. Úterý
Pankrác, Vsevold, Gema

Den matek

13. Středa
Servác, Ofélie, Konzuela

Svátek práceJ
J

Mečislav(a)

Karina, Vasil
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Dalimil(a)

Kašpar, Melichar, Baltazar

Vilma

Čestmír(a)

Vladan,(a), Valtr

Břetislav(a)

Bohdana, 

Pravoslav(a)

Edita, Leontýn(a)

Radovan(a)

 1 St 
 2 Čt 
 3 Pá 
 4 So 
 5 Ne
 6 Po 
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13 Po 
14 Út

Snadno a vkusně naplánujte čas své rodiny
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RODINNÝ 
PLÁNOVAČ

S ilustracemi Andrey Tachezy
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Den rodin
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So 16

Den Slunce
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Ne 17 Aneta, Paskal, Dětmar
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Zlatan, Zlatomír, Zlatoslav, Zlatko

So 9 Ctibor(a), Honoráta

Ne 10 Blažena, Gordon, Job, Palmiro 

Den matek

Štěstí nám uniká, pokud za ním běžíme. Ve skutečnosti však štěstí přichází zevnitř. 

Gándhí Mahátma
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Zlatan, Zlatomír, Zlatoslav, Zlatko

So 9 Ctibor(a), Honoráta
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Den matek

Štěstí nám uniká, pokud za ním běžíme. Ve skutečnosti však štěstí přichází zevnitř.

Gándhí Mahátma

LOGOPEDICKÝ
KALENDÁŘ 2020

ŘÍKANKY 
pro rozvoj řeči

380 samolepek

Jaro, léto, podzim, zima,
pěkně mluvím, to je prima!

Povídání cvičím denně,
přidejte se, děti, ke mně.

Že se někdy cvičit nechce?
S kalendářem jde to lehce!
Každý den tu najdeš dost

samolepek pro radost.

novinka

Kdy půjdu na logopedii?

S ilustracemi Michaely Bergmannové

V zoologické 
zahradě

Poprosil mě včera hroch,
že by měl chuť na tvaroh.
Já mu na to: Jdi ty hrochu,
vem si, ale jenom trochu.

Poprosil mě kanárek,
že by měl chuť na párek.
Já mu na to: Propáníčka!
Leť si radši pro zrníčka!
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Hledej, ukaž, pojmenuj:

r – zoologická zahrada, hroch, kanárek, 

tygr, krokodýl, brýle, pruhované triko, pruhy, 

ohrada, zrníčka, tráva, červená, modrá, 

oranžová, černá, růžová.

srpen
Kristián, Osvald, Milivoj

Miluše, Nikodém(a)

Dominik(a), 

Rainer, Neda

Oldřiška, Ulrika

Alena, Sven, 

Belinda, Kasián

Bernard(a), 

Dino, Bernadeta

Otakar(a)

Vavřinec, Lars, Laurenc

Petra, Petruše, 

Petula, Záviš

Bartoloměj, Natanael

Pavlína, Bela, 

Aristid, Aristoteles

Alan(a), Alen

Johana, Johanka, 

Noema, Noemi

Augustýn(a), Pelagie

Zuzana, 

Filoména, Dulcinea

Helena, Jelena, Ena

Radim(a), Elvíra

Klára, Jasna, 

Jasněna, Klarisa, Jasoň

Ludvík(a), Luisa

Luděk, Luďka, Ludiše

Soběslav(a), Virgin(ie)

Lada, Kajetán(a)

Oskar, Ludomír, 

Meda, Medea

Hana, Mirela, Mirabela 

Nanebevzetí Panny Marie

Bohuslav, 

Božislav, Tichomír

Evelína, Miron, Myron

Roman, Romeo, 

Ratibor, Ratislav

Gustav(a), Elfrída, Frída

Jáchym, Abrahám, Roch

Sandra, 

Tekla, Polyxena

Vladěna, Kim(berley)
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Originální autorské kalendáře

Žijte už jen krásné časy!
Dárky, kterým se lepí na paty radost.

 Domácí rodinný kalendář 
Praktický plánovač, se kterým zkrotíte chaos jedna dvě. 
Každodennost u Vás doma zpestří linoryty Petry Cífkové, 
praktické plánování, a také zábavná rodinná hra uvnitř. Prožijte 
rok 2020 v poklidu  na místech, která se můžou chlubit tím, že 
jsou v Česku něčím NEJ.  (30 x 30 cm; na zavěšení)

 Rodinný plánovač 
Čas někdy běží jak splašený kůň, ale zkrotit se dá - jen vše 
šikovně naplánovat. S Rodinný plánovačem hravě sladíte 
všechny kroužky, návštěvy i výlety. Pohodu doma pak zútulní 
rozmarné ilustrace Andrey Tachezy.  (24 x 24 cm; na zavěšení)

 Krásný kalendář 
„Nejsi kapkou v oceánu. Jsi celým oceánem v kapce.“ (Rúmí)
V kalendáři najdete originální koláže Andrey Tachezy a dalších 
23 nevšedních a inspirativních citátů. Vyzkoušejte... a váš stůl 
už se po jiném kalendáři ani nepodívá.  
 (24 x 16 cm; stolní se spirálou, lze i zavěsit)

 Logopedický kalendář se samolepkami!
Cvič logopedii a nalep si samolepku. Správná 
výslovnost už bude hračka! Pravidelnost 
a důslednost - bez nich se dítě neobejde, když se učí 
správně vyslovovat. O jeho zájem se postará 24 veselých 
básniček od zkušených logopedek Jany Havlíčkové a Ilony 
Eichlerové. Ilustrace Michaely Bergmannové děti hravě vtáhnou 
do radostných příběhů. Součástí kalendáře jsou i samolepky, 
které si dítě nalepí pokaždé, když cvičí logopedii. 
Uvnitř navíc hra s písmenkovou kostkou.  (24 x 24 cm ; na zavěšení)

novinka!

www.krasnecasy.cz

Krásný kalendář 2020

Kalendář, se kterým  
každý den zkrásní

S ilustracemi Andrey Tachezy
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rozhovor

Rozhovor s 
Eliškou Weissovou

Eliška Weissová je operní 
pěvkyně. Je stálým hostem 
v Národním divadle, ale 
než dostala hlavní role také 
ve ´Zlaté kapličce´, musela 
o svých kvalitách přesvědčit 
jinde. Mamince osmiletého 
syna se to podařilo a teď ji 
čeká další krok v její pěvecké 
kariéře. Od mezzosopránu 
se posouvá k sopránu. 
Ortrud v Lohengrinovi, 
Turandot, Libuše. To jsou 
role, které budou usměvavou 
ženu, která si ve svém oboru 
jde cílevědomě za svými 
sny, v příštích měsících 
především provázet. 



5

rozhovor

Měla jste léto hodně pracovní?
Měla, moje prázdniny jsou víceméně každý 
rok pracovní. Vždy během nich připravuju 
další sezónu. Příští rok v mé pěvecké kariéře 
bude zlomový, protože budu debutovat v roli 
Turandot. To je role pro dramatický soprán a já 
jsem dosud zpívala dramatický mezzosoprán. 
Celou uplynulou sezónu jsem vlastně věnovala 
vyššímu oboru, kterému se říká Zwischenfach. 
Což byly role Amneris, Eboli, Giorgetty, 
debutovala jsem v Libuši v divadle v Ústí 
nad Labem. Myslím si, že můj hlas směřuje 
k dramatickému sopránu, kde se teď cítím 
pohodlně. A Turandot, jejíž premiéra mě 
v Národním divadle čeká v lednu, bude zlom.

Jak dlouho se taková role studuje?
Upřímně musím říct, že rok. Možná i déle. 
Vypadá to legračně, ale třeba během minulé 
sezóny jsem měla pět premiér a jednotlivé role 
jsem musela připravit hodně dopředu. Libuši 
jsem studovala rok. Ale když jsem před třemi 
lety poprvé zpívala Ortrud v Lohengrinovi 
v Bratislavě, navíc jsem vůbec nevěděla, do 
čeho jdu, byla to moje první wagnerovská role, 
měla jsem na ni jen sedm měsíců. Na takovou 
roli strašně málo času.

Když se vrátíme na začátek. Jak se stalo, že se 
dívka z Moravské Třebové dostala k opernímu 
zpěvu?
Byla jsem všestranné dítě – kreslila jsem, 
chodila na gymnastiku, na karate. Pořád jsem 
musela něco dělat, být aktivní. Hrozně jsem 
chtěla hrát na klavír, ale byli jsme tři sourozenci 
a tehdy rodiče neměli na to, aby mi koupili 
piáno domů. Proto mě přesvědčili, že bych měla 
hrát na housle. Devět let jsem na ně poctivě 
chodila. A k tomu jsem si doma vždycky 
zpívala. Strašně nahlas a falešně. A přitom jsem 
každý rok ve škole říkala, že bych chtěla být 
operní pěvkyní. Tak nějak jsem to už tehdy 
věděla. Že budu stát na jevišti jako sólistka, 
ne ve sboru nebo někoho učit. I když jsem 
věděla, že to není moc reálné, byla jsem o tom 
přesvědčená. Přitom v rodině nikdo nemá 
hudební nadání, jeden bratr je chemik, druhý 
lékař. Jsem trochu exot (smích).

Kudy tedy vedla vaše cesta?
Ve čtvrtém ročníku na gymnáziu jsem se 
zúčastnila pěvecké soutěže Svitavský slavík. 
A vyhrála jsem. V porotě seděla jedna paní 
profesorka, která se mě ptala, kam chodím 
na hodiny zpěvu. Když jsem odpověděla, 
že nikam, řekla mi, že bych měla. Začala 
jsem chodit jednou týdně právě k ní 
a v malé místnosti jsme na sebe řvaly. Ona 
předzpívávala, já na ni řvala. No bylo to 
neuvěřitelné. Ale vzpomínám na to strašně 
ráda, dala mi základ. Dostala jsem se pak na 
konzervatoř v Brně a po třech letech jsem 
přešla do Prahy na Akademii múzických 
umění, kam si mě vybral pan profesor Tuček 
a kde jsem studovala pět let. 

Je obvyklé, že se s operním zpěvem začíná 
takhle pozdě, nebo jste spíše výjimka?
Nejsem výjimka. Je také rozdíl, jestli je to 
žena nebo muž, protože u nich dozrávají hlasy 
později. Na konzervatoři v Brně, protože je to 
střední škola, jsem studovala s patnáctiletými 
spolužačkami a mně už bylo devatenáct. 
Myslím si, že to bylo dobře, můj hlas už byl 
zralejší. Jsem přesvědčená, že jít v patnácti 
studovat operní zpěv je brzy. Hlas ještě není 
dostatečně zralý. Navíc je to škola na šest let 
a hlas to nemusí vydržet. Hodně záleží na 
pedagogovi, aby vám hlas nezničil. Navíc pak 
by ještě měla přijít vysoká škola. 

Jste tedy vlastně ráda, že jste začala později?
Určitě. Řekla bych, že můj hlas dozrává až 
teď. Je mi čtyřicet let a konečně zpívám obor, 
se kterým kdybych začala dříve, můj hlas to 
nevydrží. Dramatické hlasy ve výsledku vždy 
zrají pomaleji. 

Vy jste se dříve prosadila jinde než v Praze. Čím 
to bylo?
Když to řeknu na rovinu, jsem cílevědomá, 
ambiciózní, ale zároveň trpělivá. Když si 
něco umanu, jdu si za tím. Což je v této práci 
podle mě nezbytné, jinak by to člověk daleko 
nedotáhl. Hned po Akademii jsem nastoupila do 
Národního divadla, kde jsem od té doby, už asi 
patnáct sezón, stálý host. Byla jsem tam obsazena 

do takových středních rolí, jako Háta v Prodané 
nevěstě, zpívala jsem dlouhé roky rychtářku 
v Jenůfě po boku paní Evy Urbanové. V jiných 
divadlech, v Plzni, Ústí nad Labem, Brně, jsem 
dostávala šance ve velkých rolích. Jen v Národním 
divadle to chvíli trvalo. Zlom nastal, když jsem 
dostala možnost zpívat Ortrud v Lohengrinovi. 
O tom se mi nikdy ani nesnilo. Alternovala jsem 
se s paní Urbanovou a po čtrnácti dnech zkoušení 
mi paní režisérka, Katharina Wagner, ředitelka 
Bayreuther Festspiele, každoročního festivalu 
děl Richarda Wagnera, řekla, že budu zpívat 
premiéru. Pro mě nepochopitelné a nemyslitelné 
ani v nejkrásnějším snu. Ale velmi motivující, že 
jsem podala jeden ze svých nejlepších výkonů, 
troufnu si říct. A najednou se zjistilo, že mám 
dramatický hlas a můžu zpívat obor, který chci 
zpívat.

A pak jste stála na jevišti i jako Kostelnička 
v Janáčkově Jenůfě….
Tenkrát jsem to komentovala, že jsem se po 
třinácti letech dostala ke své vysněné roli. 
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Tak dlouho jsem zpívala rychtářku po boku 
paní Urbanové, ona jediná zpívala posledních 
dvacet let Kostelničku. Já jsem právě tuhle 
roli v podání paní Kniplové slyšela jako první 
operní nahrávku v životě – a učarovala mi. Je 
to sice psycho, vraždím tam dítě, ale takové 
role mám ráda, náročné pěvecky i herecky. 
Člověk se v ní emocionálně úplně vydá a lidem 
odevzdá. Dnes už lidé chodí i na tu Weissovou, 
čekají na mě před i po představení a chtějí 
po mně podpis. To je úžasné a moc mě to 
těší. Stejně jako to, že mě má rád orchestr 
Národního divadla, instrumentalisti, což jsem 
vůbec netušila. Chodí za mnou a ptají se, 
kdy budu zase zpívat. To jsou nejlepší kritici, 
protože mají výborný sluch a za ty roky už 
slyšeli mnoho výkonů. To je super.

Jak se operní pěvec musí starat o své hlasivky? 
Nijak se neomezuju. Pro mě je nejdůležitější 
dobře se vyspat. Minimálně osm hodin. Když 
se nevyspím, jsem vyřízená. Nekouřím, to 
by se nemělo. Nemám problém se studeným, 
ani s mléčnými výrobky před představením. 
Nejsem extremista, který si před vystoupením 

perfekcionistka, hodně tvrdohlavá. Ale k té 
práci to patří, jinak bych se neposunula. Když 
na něčem pracuju, tak do detailu. To není věc 
rozmaru, že teď měním obor, z mezzosopránu 
na soprán. Turandot nepřipravuju dva měsíce, 
už rok ji mám v mysli, zkouším si ji. Jsem 
taková. Jsou představení, po kterých mám 
pocit, že lidé pochopili, líbilo se jim. Pocit při 
děkovačce je neopakovatelný, každá je jiná.

Je opera umění i pro děti? 
Jsou operní představení přímo pro děti. 
V Národním divadle Čert a Káča. To byla moje 
první role na jevišti, v Ústí nad Labem. Byla 
to úžasná role, moc mě bavila. Jsem stydlivý 
člověk a tohle je komická role, strašně moc mi 
tehdy dala. S režisérem Martinem Dubovicem 
byla velká legrace a on mě nějakým způsobem 
motivoval, abych se víc odvázala a Káču 
zahrála. Potom bývá jednou do měsíce projekt 
Opera nás baví, což jsou pořady pro děti. Loni 
před Vánocemi jsem tam zpívala Libuši a celé 
Stavovské divadlo bylo plné dětí. Děti do opery 
chodí a jsou to největší kritici. Neberou si 
servítky.

Sama máte osmiletého syna. Už byl na nějakém 
vašem představení?
Kája občas jde do opery a maminka se mu 
samozřejmě vždycky líbí (smích). Ale když 
doma cvičím, má připomínky, že jsem moc 
hlasitá.

A nechce se přidat? 
To nechce. Ale doma si často zpívá a teď docela 
začal intonovat. I když mám pocit, že u nás 
doma vítězí manželova strana, tedy sport. Ale 
vidím v Kájovi divadelní typ, trochu potenciálu 
tímto směrem. Ale on zatím nechce, asi si 
myslí, že by se mu kluci smáli, kdyby zkusil 
třeba herectví. 

Na závěr – v čem je pro vás největší krása opery, 
kterou chcete předat publiku?
Jsem šťastná, že můžu dělat práci, která mě 
naplňuje. Když po představení lidé ocení vaši 
práci, naplní mě to radostí. Jsou to pocity, které 
nejdou popsat. Vlastně mám dvojí život – jeden 
osobní a druhý na jevišti. 
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musí něco vzít. Já prostě jdu na jeviště 
a zpívám.

Ordinujete si hlasový klid?
Když mám těžší roli, Ortrud, Kostelničku, 
Libuši, snažím se domlouvat si je tak, abych den 
poté nic neměla. Myslím si, že druhý den po 
představení by měl hlas odpočívat, aby se dostal 
zpátky do formy. Mohla bych jít hned druhý 
den na korepetici nebo mít představení, ale 
nedělám to, protože bych ráda zpívala dalších 
deset, patnáct let. 

Jak často cvičíte? 
Obden. Přes léto jsem chodila na korepetice, 
připravovala jsem Turandot a Ortrud 
v Lohengrinovi v Národním divadle. Čeká mě 
také debut v další Wagnerově opěře Tristan 
a Isolda v ústeckém divadle, poprvé v životě budu 
zpívat Isoldu. To bude také zlomový okamžik. 

Sama o sobě říkáte, že jste perfekcionistka. Je to 
spíše výhoda nebo nevýhoda?
Většinou nikdy po představení nejsem 
spokojená. Co se týče práce, jsem 
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Příhody oblíbeného  
hrdiny v knižní podobě

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

Prosviť vedlejší stránku z druhé strany.

36

„Můžu se podívat, jak slepice snášejí vajíčko?“ zeptal se Žárovka.

„To ti asi žádná nedovolí. Potřebují na to klid. Vždycky si zalezou na svoje oblíbené místečko, tam se 

dlouze natřásají a poposedávají, a když se jim vajíčko konečně podaří snést, začnou spokojeně 

kvokat. Jestli chceš, můžeš mi pomoct najít dnešní nadílku, každá slepička snáší jinde.“

„Rád, Edison mi vajíčka pomůže vyčmuchat!“

POMŮŽEŠ ŽÁROVKOVI 
NAJÍT VŠECH 5 VAJÍČEK, 

KTERÁ DNES SLEPIČKY 
SNESLY?

VYSTŘIHNI PONORKU A V PŮLCE JI OHNI. USTŘIHNI SI BRČKO S KOLÍNKEM A VLOŽ JEJ MEZI OBĚ ČÁSTI PONORKY. PŘILEP JE K SOBĚ. DO OKÉNEK VLEP ŽÁROVKU A JEHO PEJSKA EDISONA.

SLEP

BRČKO

PŘILEP

Hurá pod hladinu!Žárovka s Edisonem budou potřebovat ponorku. Vyrobíš jim ji?

55
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NEDĚLE 1. 9.
Česká hudební esa – hravá interaktivní výprava po 
stopách našich skladatelů

Víte, kdo jsou největší česká esa klasické muziky a hlavně 
proč? Vydejte se na interaktivní putování kostelem sv. 
Šimona a Judy a budete vědět všechno! Při hravé bojovce 
se důkladně seznámíte s Bedřichem Smetanou, Antonínem 
Dvořákem, Leošem Janáčkem a Bohuslavem Martinů. 
Vyzkoušíte si, jak hudba vzniká, jak reaguje na různé inspirace, 
jak se na ni tvoří výtvarná díla, a samozřejmě si poslechnete 
nejslavnější melodie našich rodáků. Kromě dobré muziky 
na vás čeká herna bicích nástrojů Indiánů z Nového světa, 
lesní dobrodružství s liškou Bystrouškou a další zvířenou, 
připomenutí slavné věštby z Vyšehradu, a taky alespoň jeden 
poločas fotbalu…
Bojovka je určena pro děti od 5 do 10 let. Vstup na trasu každou půl 
a celou hodinu (poslední vstup 1 hodinu před koncem programu). 
Délka hry cca 1 hodina. Vstup zdarma – rezervace míst na 
e.kolkova@fok.cz, vstup možný i bez rezervace dle aktuální 
obsazenosti.
Kostel sv. Šimona a Judy; https://www.fok.cz/cs/ceska-hudebni-
esa; 10.00 – 16.00

PONDĚLÍ 2. 9.
Do Smetanky nejen za Smetanou

Oslavou a dárkem k prvnímu školnímu dni bude mimořádný 
komentovaný rodinný koncert v nádherné Smetanově síni 
Obecního domu. Malým i velkým posluchačům představí 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou 
Tomáše Braunera čtyři nejvýznamnější české skladatele. 

sdetmivpraze

Hudba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka 
a Bohuslava Martinů bude doplněna vyprávěním Jana Ciny, 
vizuálními efekty a také zapojením publika. Koncert je určen 
pro zvídavé děti od 5 do 10 let a jejich neméně zapálený 
doprovod.
Smetanova síň; Obecní dům; www.fok.cz; 14.00 – 15.30

STŘEDA 4. 9.
Festival vědy

Festival vědy zve do Dejvic na vědu v profesích. Věda není 
nuda a jak vědu využíváme v každodenním životě? Na 
Festivalu vědy si budete moci na její výsledky v různých 
profesích přímo „sáhnout“. Na mnoha venkovních stanovištích 
na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) v Praze 6 
a v celé Technické ulici budeme celý den hravým a zábavným 
způsobem představovat (nejen) přírodovědné a technické 
obory a ukážeme propojení vědy a jejího praktického využití! 
Akce je určena pro děti, studenty a zvídavou veřejnost bez 
omezení věku. Vstup ZDARMA.
Festival vědy 2019; Vítězné náměstí, Praha 6; www.festival-vedy.cz; 
8.30 – 19.00

ČTVRTEK 5. 9.
Zpátky do školy s PALLADIEM

Nový školní rok už je za dveřmi, proto je čas vyrazit do 
PALLADIA a oslavit jeho začátek. Největším lákadlem bude 
pro návštěvníky zábavné odpoledne, které proběhne na 
náměstí Republiky přímo před nákupním centrem. Školáci se 
mohou těšit na BMX & skateboard exhibici a autogramiádu 
profesionálních jezdců a zároveň si v rámci workshopu i jízdu 
na skateboardu vyzkoušet. Pro slečny bude k dispozici make-
up styling nebo líčící workshop ve stanu DOUGLAS. Chybět 
nebude ani naučné stanoviště o třídění odpadu a pro všechny 
účastníky pak vafle či popcorn zdarma. Kdo bude mít zájem 
přenést se na chvíli do jiného světa, může využít koutek 
virtuální reality na patře -2 přímo v PALLADIU. Na své si přijdou 
i rodiče školáků, kteří v rámci celého dne mohou využít slev 
a výhodných nabídek v téměř 30 obchodech. Na workshop je 
nutné mít písemné svolení rodičů.
NC PALLADIUM; nám. Republiky 1, Praha 1;  
www.palladiumpraha.cz; 14.00 - 18.00
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PÁTEK 6. 9.
VyšeHrátky 2019 (do neděle 8. 9.)

Šestnáctý ročník festivalu VyšeHrátky letos v září opět 
v prostorách Královské akropole na pražském Vyšehradě! 
Pohádky, workshopy, výtvarné dílny a letos také rozšířený 
program pro nejmenší děti od 10 měsíců do tří let – 
představení, workshopy a dokonce koncert vážné hudby!
Vyšehrad – Staré purkrabství; V Pevnosti 161, 128 00 Praha 
2-Vyšehrad;
PÁ 6. 9. 15.00 – 20.00
SO 7. 9. 10.00 – 20.00
NE 8. 9. 10.00 – 20.00
www.vysehratky.cz

SOBOTA 7. 9.
Braník sobě - Braník dětem

Roboti z lega, chemické pokusy, truhlářská a keramická dílna, 
vlastnoruční výroba korálků nebo malování na sádrokarton. 
To všechno si můžou děti vyzkoušet na festivalu Braník 
sobě, který proběhne v Bezové a Zelinářské ulici v Braníku. 
Pro děti, které dávají přednost sportu, tu budou k dispozici 
pingpongové stoly a program přichystaný branickými Sokoly. 
Nejmenší se mohou vyřádit na pískovišti nebo svézt na 
řetízkovém kolotoči. K vidění budou také hasiči a hasičská 
technika. Nebude chybět ani kulturní program. Na Kubrtově 
scéně v Zelinářské ulici zahraje Tradiční loutkové divadlo 
Zvoneček představení Tři prasátka, divadlo Kubrt výpravnou 
Opeřenou pohádku a v poledne přijde i netradiční kouzelník 
Magistr Kelly.
www.braniksobe.cz

Wannado Festival Tour 2019

Největší náborový sportovní festival v České republice pro 
rodiny s dětmi od 3 do 18 let. Nezáleží na tom, jestli už vaše 
dítě sportuje nebo se na výběr ideální pohybové aktivity 
teprve chystá. Festival vašim potomkům nabízí možnost 
vyzkoušet si tradiční sporty, i ty, o kterých se jim ani nesnilo. 
Vstup na akci je zdarma. Na festivalu se osobně poznáte

inzerce

9. DEN ARCHITEKTURY

út 1. 10. — po 7. 10. 2019
Svobodná architektura + 100 let Bauhausu

Ve více než 90 českých a slovenských městech zdarma

Pořádá denarchitektury.cz kruh.info

s trenéry, kterým dítko svěříte, získáte cenné informace 
o vysněném klubu a o všem, co ke sportování patří. V klidové 
zóně se vám bude věnovat tým lékařských odborníků, 
specialistů na poruchy příjmu potravy, obezitu nebo cukrovku. 
V průběhu celého dne vás čekají různá exhibiční vystoupení, 
rozhovory s úspěšnými českými sportovci, jejich autogramiády 
a program s kamarádskými maskoty. Spoustu zábavy 
zažijete i na unikátní překážkové dráze Wannado Ninja Race, 
biatlonové střelnici a nově také v zóně odrážedel.
www.wannadosports.com

Aspoň na víkend zavítej do genetické laboratoře

V rámci doprovodného programu k výstavě Doba genová 
si budou moci malí i velcí návštěvníci vyzkoušet práci 
molekulárního biologa. Seznámíte se se vzorky, ze kterých 
se získává DNA, odeberete si vlastní vzorek slin a vyizolujete 
si svou DNA. Naučíte se pipetovat a zjistíte, k čemu slouží 
centrifuga. Ve výtvarné dílně si vyrobíte model šroubovice
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Seminář Hravé jógy pro školáky

Přijďte na praktický seminář, který vás seznámí se základy 
jógy pro děti mladšího školního věku (6-9 let). Osvojíte si ty 
nejužitečnější jógové pozice, relaxace a dechová cvičení pro 
tuto věkovou skupinu. Dostanete také seznam her, které se hodí 
do třídy, tělocvičny, na doma nebo pro venkovní aktivity. Cílem 
tohoto semináře je předat účastníkům inspiraci a nápady na to, 
jak začít praktikovat jógu s dětmi mladšího školního věku tak, 
aby je vaše cvičení nadchlo. Registrace předem nutná.
Little Bubbles – Dětská jóga s angličtinou®; Svět pod Palmovkou; 
nám. Dr. Václava Holého 13, Praha 8; www.littlebubbles.cz

Kašpárkohraní

Největší rodinný mejdan v Čechách festival Kašpárkohraní 
letos otevře své brány v neděli na předpolí obory 
Hvězda na pražském Vypichu. Návštěvnici se můžou 
těšit například na zpěváky Tomáše Kluse a Michala 
Hrůzu. Chybět nebude divadelní scéna pod vedením 
Adama Halaše s loutkovou pohádkou v podání Divadla 
Continuo či klaunskou groteskou od Squadra Sua. 
Program doplní sportovní a tvůrčí dílny, děti si tak 
budou moci vyzkoušet rugby, in-line bruslení, judo, 
jógu, africké bubnování a další sporty a aktivity. Festival 
Kašpárkohraní u příležitosti svého jedenáctého ročníku 
spolupracuje s dobročinnou organizací Zdravotní klaun. 
Festival se koná za každého počasí a vstup je zdarma. 
Organizátoři Kašpárkohraní vyzývají dětské návštěvníky 
a jejich rodiče, ať přivítají začátek letošního školního roku 
v prázdninovém duchu.
www.kasparkohrani.cz; 11.00

ÚTERÝ 10. 9.
Malý knihař (každé úterý)

Začíná podzimní intenzivní kurz, kde se děti učí používat 
knihařské nástroje a stroje, poznávají různé typy knižní vazby 
a navrhují a vyrábějí fotoalbum, cestovní deník, diář, leporelo 
a další skrýše pro prázdninové i budoucí zážitky a nápady. 
Seznamují se s myšlenkou upcyklace, experimentují s papírem 

10

kalendárium

DNA z papíru nebo z korálků do podoby náramku. 
Za bezchybně vyplněný pracovní list k výstavě vás čeká 
odměna. A nakonec vás výstavou provede jeden z jejích 
autorů.
Nová budova Národního muzea; Vinohradská 1, Praha 1;  
www.nm.cz; 11.00–17.00

NEDĚLE 8. 9.
Vyšehradské bitvy – dobrodružná hra

Pozvánka pro rodinné týmy na venkovní hru v Praze. Odolejte 
v bitvách všem nepřátelům, poznejte Libuši, Bivoje a Horymíra 
a možná potkáte i praotce Čecha. Uvidíte známá místa novým 
pohledem a zažijete dobrodružství na vlastní kůži! Hra, která 
vtáhne děti i dospělé. Nutná registrace na info@neohrano.cz.
www.neohrano.cz

Jak mluvit s dětmi o smrti na Dni s Vigvamem

Poradna Vigvam se věnuje dětem, které tragicky přišly 
o mámu, tátu nebo jiného blízkého člověka. Pomáhá jim 
situaci přijmout a zvládnout. Na tradiční akci pro celé rodiny 
s kulturně sportovním programem Indiánský den můžete 
pomáhat také. Cílem akce je dát vědět o činnosti Vigvamu 
a také mluvit o smrti, která je součástí našich životů a přesto 
stále tabu.
Usedlost Ladronka; www.poradna-vigvam.cz; 12.30 – 20.00

MEDA 100 - Nedělní slavnost u příležitosti  
100. narozenin paní Medy Mládkové

Otevřené workshopy pro dospělé i děti MEDA 100 Brož – 
Tvorba originální brože z mačkaných skleněných perlí 
pod vedením Kateřiny Krause. Rezervujte si termín MEDA 
100 Brož na emailu: programy@museumportheimka.cz 
nebo na telefon: +420 776 036 111. Termíny: 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14:30, 16.00, 16.30 a 17. 00.  
MEDA 100 Náramek – Tvorba originálního náramku 
z komponentů od firmy Preciosa Components pod vedením 
lektorek Musea skla Portheimka. Bez rezervace.
Portheimka Museum skla; Štefánikova 68/12, Praha 5;  
www.museumportheimka.cz, 10.00-18.00



a ruční prací s parádním výsledkem, odpočívají od učení.
Je také možné připojit se pouze k jednotlivým lekcím.
Knihařská dílna Reformát; U Studánky 29, Praha 7;  
www.reformat.cz; 16.00 – 18.00

ČTVRTEK 12. 9.
Playmobil ve filmu - premiéra

Další důležitá část dětských pokojů ožívá na plátnech kin. 
PoTransformers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly 
i figurky Playmobil. Do kin tak může přijít animované 
dobrodružství“Playmobil ve filmu“ plné zábavy a fantazie bez 
hranic. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, 
Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný 
agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo 
vtáhlo ze světa lidí do nekonečného světa Playmobil.

Objevujeme město vol. 10: Česká telekomunikační 
společnost
Vycházky pro děti ve věku 8 až 18 let s lektory Centra architektury 
a městského plánování v září děti zavedou do ikonické budovy 
CETIN na Praze 3 – Žižkově, ve které sídlí Česká telekomunikační 
společnost. Slavná stavba, která vznikla v 70. letech, patřila ve své 
době svým technickým vybavením k absolutní světové špičce. 
Přihlašovat své děti můžete přes edu@ipr.praha.eu. S sebou musí 
mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.
Centrum architektury a městského plánování; Vyšehradská 51, 
Praha 2; www.praha.camp; 15.00-18.00

Kouzelný cirkus (do soboty 14. 9.)

Nestárnoucí inscenace Laterny magiky Kouzelný cirkus je 
na scéně už 42 let. V současném repertoáru je nejtypičtější 
ukázkou umění Laterny magiky, dílem velkého tvůrčího 
týmu a syntézou jevištních složek. Divadelní prostor se 
mění v cirkusové šapitó a diváka vtahuje do dění nejen 
panoramatický obraz a oblíbené triky s prolínáním filmu 
a reality. Poetické vyprávění o marné pouti za nedosažitelným 
ztělesňují postavy klaunů, podněcované kouzelníkem – 
Svůdcem a vidinou krásné Venuše, která na sebe bere podobu 
pozemských žen… Režíroval Evald Schorm, scénografii vytvořil 
Josef Svoboda, přizván byl také Jiří Srnec, zakladatel Černého 
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Festival pro 
děti a jejich 
rodiče

6.—8. 9. 
2019

Vyšehrad
vysehratky.cz

divadla, a Jan Švankmajer, který vytvořil loutkové scény.
Pro diváky od 5 let.
Nová scéna Národního divadla; Národní 4, Praha 1;  
www.laterna.cz; 20:00

SOBOTA 14. 9.
Děti online: Jednodenní kurz pro rodiče
Nerozumíte jejich potřebě být neustále online? Máte strach 
ze závislosti na IT a nevíte, co s tím? A zároveň víte, že se bez 
digitálních dovedností v životě těžko obejdou? Přijďte se k nám 
dozvědět, co můžete pro své děti udělat. Co na kurzu získáte? 
Dovednosti, jak si doma nastavit pravidla užívání IT. Znalosti, proč 
jsou pro vaše děti online hry a sociální sítě lákavé a co jim vlastně 
přinášejí. Dozvíte se, co vlastně je závislost na internetu a jak 
ji poznat. Jak si poradit s bezpečností vašich dětí na internetu. 
Soustředit se budeme na konkrétní problémy s výchovou vašich 
dětí. Přihlášení a více informací na info@re-life.cz
Psychologický institut Re:Life; Benediktská 7, Praha 1 – Staré Město; 
www.re-life.cz; 13.00 – 16.00
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Etnoklub – Hra o průchodu podsvětím

Na výtvarné dílně se děti naučí hrát staroegyptskou deskovou 
hru Senet a vyrobí si vlastní figurky i herní plán. 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur; 
Betlémské nám. 1, Praha 1; www.nm.cz; 14.00

Festival Kouzlo nošení

Uvažujete o nošení Vašeho miminka v šátku nebo 
nosítku? Pak je akce Kouzlo nošení právě pro 
Vás! Je připraveno 21 přednášek a 13 praktických 
workshopů nejenom na téma nošení dětí, ale též kontaktní 
rodičovství. Ve veletržní části bude své zboží nabízet kolem 40 
vystavovatelů. Vhodné i pro těhotné ženy!
Hotel International; www.kouzlonoseni.cz; 10:00 -18:00

NEDĚLE 15. 9.
Animace po prázdninách

Pásmo krátkých filmů s animační dílnou pro děti od tří let. 
Novou sezónu otevřeme českou animovanou klasikou. 
Zažijeme příhody Kamenáče Billa, za pohádkovým 
dobrodružstvím se vydáme na Měsíc a ujít si nenecháme ani 
medvědy od Kolína. Po projekci bude následovat animační 
dílna se sdružením Ultrafun.
Kino Ponrepo; Bartolomějská 11, Praha 1; www.nfa.cz; 15.00
PONDĚLÍ 16. 9.
Týden otevřených lekcí Little Bubbles – Dětská jóga 
s angličtinou® (do pátka 20. 9.) 

Vše, co očekáváte od zdravého cvičení pro děti. Trénování 
motoriky, posílení vnitřního svalstva, protažení, relaxace. 
Angličtinu slyšet, vnímat i dělat. Pohyb a jazyk je v životě 
nerozlučná dvojice a pro děti to platí dvojnásob. Dětem 
ukazujeme, jak přirozeně vnímat svůj vnitřní svět a zůstat 
sami sebou i v těžkých situacích. Pochopí své pocity a rozvíjejí 
emoční inteligenci. Vše spojuje kouzelný příběh, takže to 
dohromady skvěle funguje. Registrace předem je nutná.
Little Bubbles – Dětská jóga s angličtinou®; Praha 2, 4, 6, 7;  
www.littlebubbles.cz

Tajemná noc
Pohádková stezka večerním zámkem pro děti a jejich odvážné 
rodiče. Máte rádi pohádky a dobrodružství? V takovém případě 
je pro vás Tajemná noc jako stvořená! Stejně jako každý 
rok totiž ožije Chvalský zámek jako v pohádce: potkáte se 
s princeznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. 
Podle mapy budete sami procházet zámkem a hledat řešení 
úkolů a záhad tajemných zámeckých obyvatel. Přijďte kdykoli 
mezi 18. a 20.30 hodinou a užijte si noční dobrodružství.
Chvalský zámek; Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9;  
www.chvalskyzamek.cz; 18.00 – 20.30

Tradiční řemeslné dílny pro děti – Figurky z přírodních 
materiálů
Přijďte si vyrobit veselé postavičky z přírodnin a seznámit 
se s podzimními plody stromů. Vhodné pro děti od 8 let, 
případně dle domluvy. 
Národopisné muzeum Národního muzea; Letohrádek Kinských, 
Kinského zahrada 98, Praha 5; www.nnm.cz, 14.00–16.00

kalendárium
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ÚTERÝ 17. 9.
Dětský koutek ABB na veletrhu FOR ARCH (do soboty 
21. 9.)

I letos můžete vyrazit na největší stavební veletrh do Letňan 
i se svými dětmi. V dětském koutku vám pohlídají děti od 3 let, 
pro mladší tu najdete zázemí pro nakojení a přebalení.
Výstaviště PVA Expo Praha; www.babyoffice.cz; 10.00 - 18.00

SOBOTA 21. 9.
Národní divadlo pro děti

Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká 
vyprávění o tom, jak těžké bylo divadlo vybudovat (a to hned 
dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní 
oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny 
dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 12:30 a ve 14:00 ve slavnostním 
vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč.
Pražská informační služba – Prague City Tourism; www.eshop.
prague.eu

Skleněná sobota – sklářské trhy před Portheimkou

Tradiční sklářské trhy nabídnou řadu ukázek různorodých 
sklářských technik: tvorbu nad kahanem, skleněné květiny, 
vinutí perel, malbu na sklo, tvorbu s korálky a show 
foukání skla u sklářské pece. Celodenní workshopy se skláři 
a lektorkami Musea skla Portheimka jsou přichystané pro 
dospělé i děti. Vstupné na sklářské trhy zdarma
Portheimka Museum skla; Štefánikova 68/12, Praha 5;  
www.museumportheimka.cz; 10.00-18.00

Dětský koutek ROSSMÁNEK na akci Festival Evolution 
(do neděle 22. 9.)

Podzimní verze oblíbeného Festivalu zdraví a zdravého životního 
stylu. Můžete se těšit na řadu přednášek a workshopů. Za 
výhodné ceny nakoupíte přímo od výrobců nebo dodavatelů. 
Čeká vás množství tipů, trendů a inspirace pro zdravé tělo i duši.
Výstaviště Praha Holešovice; www.babyoffice.cz; 10.00 – 18.00

Komentované prohlídky výstavy Rytíři nebes

Komentovaná prohlídka malým i velkým návštěvníkům přiblíží 
osudy československých letců, kteří za druhé světové války 
působili v Královském letectvu. Vyprávět si budeme o jejich 
cestě do Velké Británie, zapojení do boje proti nacistickému 
Německu i o událostech poválečných. Během výkladu vám 
lektor ukáže mnoho zajímavých předmětů, které našim letcům 
patřily.
Historická budova Národního muzea; Václavské 
nám. 68, Praha 1; www.nnm.cz, 11.00, 13.00, 
15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 (pro dospělé)

Bludištěm

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Petra Síse O létání a jiných 
snech. Kreativní workshop pro celou rodinu.
Centrum současného umění DOX; Poupětova 1, Praha 7; 
www.dox.cz; 14:00 - 17:00.

NEDĚLE 22. 9.
Lov na Starém Městě – dobrodružná hra
Pozvánka pro rodinné týmy na venkovní hru v ulicích Prahy. 
Zapojte se do velkého lovu a stopování zvířat a staňte se 
nejúspěšnější loveckou skupinou. Uvidíte známá místa novým 
pohledem a zažijete dobrodružství na vlastní kůži! Hra, která 
vtáhne děti i dospělé. Nutná registrace na info@neohrano.cz.
www.neohrano.cz

Hot Wheels sraz fanoušků

Den věnovaný všem fanouškům rychlých kol Hot Wheels. 
Jedinečné setkání s celodenním programem proběhne od  
11 do 18 hod v Metropoli Zličín, kde se můžete setkat 
s milovníky rychlých aut i angličáků. Na místě bude připravený 
bohatý program spolu s velkou herní zónou Hot Wheels, těšit 
se můžete na burzu angličáků nejen pro sběratele, ale i na 
možnost stavět Hot Wheels city. Chybět nebude relax zóna, 
DJ’s, fotokoutek a příležitost vyzkoušet si trenažér PIT STOP. Na 
místě proběhne také soutěž o sedací vak, lehátka a Hot Wheels 
angličáky a dráhy. Na akci se určitě bude líbit všem velkým 
i malým závodníkům. Vstup zdarma.
Metropole Zličín, Praha; 11.00 – 18.00, www.metropole.cz
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Toy Story 4: Příběh hraček

Celovečerní film s lektorským úvodem pro děti od šesti let. 
Kovboje Woodyho jistě dobře znáte už z předchozích tří 
stejnojmenných animovaných filmů studia Pixar. Smyslem jeho 
života vždy bylo chránit svého majitele. Ať jím byla holčička 
Bonnie, anebo chlapeček Andy. Když Bonnie přinese domů 
novou hračku, které říká Vidlík, Woody a jeho věrní kamarádi 
díky němu zjistí, jak velký může svět být.
Kino Ponrepo; Bartolomějská 11, Praha 1; www.nfa.cz; 15.00

Představení Tři veselá prasátka

Činoherní pohádkový muzikál s písničkami Jaromíra Nohavici 
o pracovitosti a opravdovém kamarádství přivádí na scénu 
hrdiny známé písně. Dětsky bezstarostní a klaunsky hraví 
vepříci putují světem a objevují, že s dobrou náladou lze 
překonat i nástrahy kdejakého vlka… Anglický pohádkový 
příběh o prasátkách, která si stavějí domečky, se proměnil 
v ryze českou pohádku. Zásluhu na tom má i scéna a kostýmy 
textilní výtvarnice Ivany Křivánkové, které voní dřevem 

SOUTĚŽ O KNIHU 
ROALD DAHL: KARLÍK A VELKÝ 
SKLENĚNÝ VÝTAH
Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu 
je tady! Karlík se stal váženým majitelem továrny 
na čokoládu. Když spolu se svou rodinou 
a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem 
na oblohu, nedopatřením se ocitnou na oběžné 
dráze Země. Najdou tu nejen nově postavený 
Vesmírný hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější 
stvůry z celého vesmíru. Kniha je určena 
čtenářům od 7 let.
(Vydala Pikola)

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Napište nám alespoň jeden další název knihy 
pro děti od autora Roalda Dahla.

Odpověď pošlete na e-mailovou adresu soutez@sdetmivpraze.cz
nejpozději do 30. 9. 2019.  
Pátá správná odpověď vyhrává.
Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde:  

 http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

a vycházejí z české barevnosti i z typicky českých materiálů 
(kanafas).
Reduta; Praha 1, Národní 20; www.divadlominaret.cz; 15.00

Vidím nevidím (do pondělí 23. 9.)

V představení režisérky Márii Procházkové pro celou rodinu se 
vydáváme na výlet do světa dětské fantazie. Malí diváci sledují 
příběh holčičky, která je úplně stejná jako oni sami, jen si svůj 
svět musí objevovat místo očí ostatními smysly. A co se stane, 
když vyroste a vydá se podruhé k panu doktorovi do nemocnice? 
Děti se lehce ztotožní s hlavní postavou, která je jim věkově 
blízká. Představitelce Agátky pak sekundují coby rodiče oblíbení 
herci Linda Rybová a Tomáš Měcháček. Agátčiny fantazie 
ožívají jak prostřednictvím animací a projekcí, tak tanečních 
a pantomimických výstupů souboru Laterny magiky doplněných 
i prvky oblíbeného černého divadla. V neděli se před hodinu 
představením koná tvůrčí dílna, v pondělí po představení zdarma 
doprovodný program Seznamte se, Laterna, pro všechny zájemce 
a odvážlivce přímo na jevišti. Pro diváky od 5 let.
Nová scéna Národního divadla; Národní 4, Praha 1;  
www.laterna.cz; 22. 9. 17:00, 23. 9. 10:00
ÚTERÝ 24. 9.
Den otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce, Praha 5 – 
Smíchov
V Rozárce mají děti čas vyrůst. Přijďte se k nám s nimi podívat. 
S čím můžete počítat? Častý pobyt venku, prvky programu Začít 
spolu, zdravé jídlo, přátelské prostředí i prostor pro svobodnou 
hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. 
Ekoškolka Rozárka; Nový Zlíchov 16/3159, Praha 5 – 
Smíchov; www.ekoskolka-rozarka.cz; 9.00 – 11.00

SOBOTA 28. 9.
Letná aneb Praha jako na dlani

Pojďte si s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme 
si, kdo má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění 
Prahy nebo co to je pražský metronom. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
Začátek akce ve 14:00 u Písecké brány. Cena 120/80 Kč, (průvodci 
PCT) Pražská informační služba – Prague City Tourism;  
www.eshop.prague.eu
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Za zábavou  
do Galerie Harfa  
Pigy se po prázdninách vrací v plné 
parádě. Jedna sobota v měsíci tak bude 
v Galerii Harfa opět patřit rozvernému 
prasátku a jeho kamarádům. Přijďte  
se bavit! Zábavné odpoledne plné her  
a soutěží si užije celá rodina.  
Potkáme se už 14. září. 

Dětské taneční
Marek Dědík naučí i vaše děti  

tančit. Rezervujte jim místo  
v tanečních včas. Zápis do podzimních 

lekcí právě začal. Hodiny jsou vhodné pro 
děti od 6 do 11 let. Více info najdete  

na www.galerieharfa.cz

Svěřte se do  
zkušených rukou  

Nejen šaty dělají člověka, ale i upravený 
vzhled Vám dodá na sebevědomí.

Ať už tápete v módních trendech nebo 
potřebujete poradit s výběrem vhodného 

líčení, nechte si poradit od profesionálek 
ve svém oboru. Vizážistka Zuzana 

Petráková a módní stylistka Olga Oliwye 
Soukupová jsou Vám v Galerii Harfa plně 

k dispozici. Objednejte se na konzultaci 
zdarma. Více info najdete  

na www.galerieharfa.cz

!!
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Hra kouzel a magie – představení pro děti

Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty 
Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní 
zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky 
jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami 
kouzlit!
Divadlo kouzel Pavla Kožíška; Mírové náměstí 44, 
Líbeznice u Prahy; www.divadlokouzel.cz;14.00

KDYKOLIV V ZÁŘÍ: Neviditelná výstava
Nikde nenajdete takovou tmu jako na Neviditelné výstavě. 
Děti i dospělí si tady celou hodinu můžou zkoušet, jak se 

žije lidem, kteří přišli o zrak. V nově zařízených místnostech 
Neviditelné výstavy procházíte vnitřním i vnějším 

prostředím, vstoupíte na ulici i do koupelny. Průvodci 
a průvodkyně jsou připraveni na děti různého věku 

a prohlídku jim přizpůsobují.
Novoměstská radnice; Karlovo nám. 1/23, 2. patro; 

www.neviditelna.cz

TVŮŘČÍ DÍLNY V MUZEU KARLA ZEMANA
Společnost Free Cinema letos pořádá několik tvůrčích dílen 
ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana. Děti si v inspirativních 
prostorech muzea vyzkouší animovat, vytvořit si některý 
z filmových vynálezů či dokonce natočit vlastní film. Dílničky 
budou probíhat od září každou druhou sobotu.
www.muzeumkarlazemana.cz
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FILM CESTA DO PRAVĚKU 
Koho by nepřitahoval svět tajemných dinosaurů? 
Technologicky dokonalý film Jurský park 
s dinosaury jako živými známe všichni. Ale viděli 
jste Cestu do pravěku českého režiséra Karla 
Zemana? Na tento kultovní snímek se dnes již 
trochu zapomnělo. Panu Karlu Zemanovi se 
zalíbily nádherné malby Zdeňka Buriana a zatoužil 
podle nich natočit film. Čtyři sympatičtí kluci se 
vydávají proti proudu řeky za dobrodružstvím, kterým 
by nepohrdnul žádný kluk v jejich věku. Setkávají se 
tváří v tvář se stegosaurem, mamutem, ptakoještěry i dalšími 
prehistorickými monstry. Expedice je o poznání neznámého světa, ale také 
o přátelství a důvěře. Snímek vznikl v 50. letech a s ohledem na politickou 
situaci v naší zemi se těšil nebývalého úspěchu i v amerických kinech. Pan 
režisér Karel Zeman zkombinoval zajímavým způsobem malby a loutky se 
skutečnými herci. Zajímá vás, jak při tvorbě filmu pracoval a jaké speciální 
efekty používal? Přijďte se podívat s dětmi do Muzea Karla Zemana v Praze. 
Muzeum mimo jiné pořádá i jedinečné celoroční kroužky. Děti si mohou 
natočit vlastní film nebo animák a vyzkoušet si také tvorbu filmových triků 
klasickými metodami podobně jako Karel Zeman.
www.muzeumkarlazemana.cz

 Ve 

spolupráci se 

společností Free 

Cinema vám přinášíme 

tipy na zajímavé 

filmové počiny pro 

celou rodinu nejen 

z aktuální tvorby

▶ ORCHESTR NA DOTEK
Cyklus čtyř sobotních koncertů, který je vhodný pro 
společnou návštěvu rodičů a dětí ve věku 5–13 let. Pořiďte si 
abonmá na tyto koncerty a přihlaste své děti do Hudebního 
klubu Fík, kde se na programy koncertů spolu se zkušenými 
lektory připraví. Koncerty probíhají v Obecním domě.
Ahoj všichni, ahoj děti, už jsou tady Béďa s Betty! On je 
dlouhý, ona krátká, k hudbě otevřou vám vrátka. Do křesel si 
sedněte a třikrát si tleskněte. Dirigent pak přijde s chutí, hudba nohy k tanci nutí! 
Ucho mlsně naslouchá, jak Vám hraje eF Ó Ká.
Termíny představení : 12.10, 14.12, 21.3, 18.4.
www.fok.cz

▶ KNIHA ÁČÁTKO KNOFLÍK:  
JASMÍNČINA ZVÍŘÁTKA
Helen Petersová 
Při nehodě přijde o život kachní máma sedící na hnízdě. 
Jasmínka s Tomem se pokusí zachránit aspoň vejce a nechat 
je vylíhnout v inkubátoru. Není to snadné, ale zanedlouho po 
dvoře pobíhá káčátko Knoflík a každou chvilku se dostane do 
nějakého maléru. Jenže pak přijde malér, z kterého není úniku… 
Vydává Mladá fronta

▶ KNIHA MAURICE SENDAK: TAM KDE 
ŽIJÍ DIVOČINY
O chlapci, který se dostal do země, v níž žijí divočiny, 
a stal se jejich králem. Kluk Max trápí zvířátka! Ale 
dostane se do země, kde žije divá zvěř – příšery, 
jaké ještě nikdy neviděl… A co se stane? Max se 
s divočinami spřátelí, a pak se dokonce stane jejich 
králem. Nakladatelství Meander přináší v novém českém 
vydání jednu z nejslavnějších dětských knih světa, kultovní dílo Maurice Sendaka 
Tam kde žijí divočiny. Kniha získala v roce 1964 Caldecottovu medaili, která 
každoročně oceňuje nejvýznamnější americkou knihu pro děti, a v průběhu let 
byla oceněna několika dalšími cenami pro nejlepší dětskou knihu. V roce 2009 
byl podle knihy natočen úspěšný film Max a maxipříšerky. Meander knihu vydává 
v překladu Jana Jařaba na podzim 2019.
Vydává Meander

▶ F ILM ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném 
komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který 
hrozí zničením Ptačího i Prasečího 
ostrova, spojí Rudohněv (alias 
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel 
Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka 
síly s velevepřem Leonardem, jeho 
asistentkou Courtney a vepřovým 
sádlem mazaným vynálezcem 
Garrym. Supertým bývalých 
zapřisáhlých nepřátel se vydává 
na misi, jejímž cílem je zachránit 
domovy ptáků i vepřů.
Premiéra 28.8.



kulturní tipy

SOUTĚŽ 
O DÁRKOVÉ  
PŘEDMĚTY  
K FILMU  
ANGRY BIRDS 
VE FILMU 2

17

▶ KNIHA IVAN WERNISCH: HE, HE!
Ivan Wernisch píše dětem, potažmo mládeži? 
A o čempak? Kudy vede cesta do Ašchabadu? Kudy 
plují kominické lodě? Co povídá hlava na stole? 
Anebo o něčem úplně jiném. Anebo o něčem úplně 
stejném. Básník Wernischova formátu zvládne psát 
svá poselství o čemkoli komukoli. Kdykoli a kdekoli. 
O všednodenních tragédiích a nadoblačné grotesce. 
O hrůze i radosti života, o minulém, které živí přítomné 
i budoucí, o sobě (v množném čísle), o začátku a konci. 
O neposedném pramínku slasti, který proskakuje 

trhlinami v mohutném masivu reality. To vše tentokrát v přátelském svazku 
s kresbami Viktora Pivovarova. Sluší jim to. He, he!
Vydává Meander

▶ VÝSTAVA CHALOUPKA NA VRŠKU – POHÁDKOVÝ 
SVĚT ŠÁRKY VÁCHOVÉ
Milé děti, přijďte se podívat na originální 
scénky, rekvizity i loutky z oblíbeného 
večerníčku Chaloupka na vršku. Hrdinové 
z tohoto seriálu jsou součástí velké 
rodiny pohádkových postav, které 
výtvarnice Šárka Váchová vytvořila pro 
loutková divadla, televizi i animovaný 
film. U nás jich bude k vidění na sto 
padesát! Navštívit můžete i zámecké 
kino s populárním večerníčkem, tvořivou 
dílnu s výrobou loutek či fotokoutek jako 
z pohádky.
Výstava probíhá od  31. 8. do 24.11. www.chvalskyzamek.cz

▶ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠVANĎÁKU
Divadlo tak, jak jste ho ještě neviděli. Právě to nabízí jednou do roka Den 
otevřených dveří ve Švandově divadle. Ve středu 11. září se tu od rána až do 
večera konají prohlídky zákulisí, hereckých šaten, technické kabiny a dalších 
míst, kam se hned tak někdo nedostane. Dopoledne je už tradičně vyhrazeno 
školám a od 15 do 18 hodin může přijít i s dětmi kdokoli. Rezervace předem není 
nutná, začíná se v každou celou hodinu a na každou skupinu bude čekat někdo 
z herců či hereček, kteří budou ten den divadlem provázet. Tedy třeba Robert 
Jašków, Bohdana Pavlíková, Luboš Vesel, Natálie Řehořová nebo Marie Štípková. 
Na vybraná představení tu můžete ulovit i vstupenky za zvýhodněné ceny (1+1 

zdarma), prošmejdit stánky s vždy 
pěkným zbožím a pro malé i velké 
návštěvníky tu funguje i divadelní 
kavárna. V 19.30 zakončí program 
vernisáž nové výtvarné zdi, kterou ve 
foyer vytvořil herec Jacob Erftemeijer. 
Inspiroval se při tom životem lidí 
spojených se světem divadla, kterým je 
tentokrát celý den věnován.
www.svandovodivadlo.cz

▶ KNIHA ILUSTROVANÝ ATLAS 
NEUVĚŘITELNÝCH FAKTŮ 
O ZVÍŘATECH
Hravá sbírka pozoruhodných zajímavostí ze světa zvířat 
Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že pštros neumí 
couvat? Že včely nikdy nespí? Nebo že se tučňáci smějou, 
když je někdo lechtá? Tato a mnohá další fascinující fakta 
ze zvířecí říše podaná s vtipem a lehkostí najdete v bohatě 
ilustrované knížce od populární švédské umělkyně.
Vydává Albatros

▶ DĚTSKÝ KLUB NOTIČKA  - ORCHESTR PKF – PRAGUE 
PHILHARMONIA
V neděli 15. září zve orchestr PKF – Prague Philharmonia všechny děti od 3 do 
14 let na čtvrté setkání Dětského klubu Notička s tématem BROUČCI aneb ZE 
ŽIVOTA SVATOJÁNKŮ. Na děti čekají pohádkové workshopy, interaktivní hudební 

hry, hudebníci z masa a kostí i řada audio ukázek. Klub 
je určen dětem od 3 do 14 let (děti jsou rozděleny do 
skupin podle věku). Akce probíhá od 9 do 14 hodin 
v Kulturním domě Ládví v Praze 8 (přímo na metru C 
„Ládví“). Vzhledem k omezené kapacitě skupin je nutné 
místa pro děti předem rezervovat na adrese zaalova@
pkf.cz. Sleva pro sourozence!
 www.pkf.cz/noticka

Rozzlobení nelétaví ptáci 
a zákeřní zelení vepři jsou opět 
v animovaném komediálním 
snímku Angry Birds ve filmu 2 a vy 
můžete vyhrát 2 vstupenky do 
kina a blok právě k tomuto filmu. 

Napište nám alespoň 3 jména postav, 
které ve filmu vystupují, na e-mailovou 
adresu soutez@sdetmivpraze.cz 
nejpozději do 15. 9. 2019.   
PĚT NEJRYCHLEJŠÍCH 
VYHRÁVÁ!



S DĚTMI
V PRAZE
do divadla

Hudební divadlo v Karlíně je jedno 
z nejstarších a nejkrásnějších 
pražských divadel, jehož 
zřizovatelem je Hlavní město Praha.

HISTORIE DIVADLA
Pseudobarokní budova byla vystavěna roku 
1881, měla stolové zařízení a původně sloužila 
pro cirkusová, později varietní představení.
Po první světové válce Karel Hašler rozšířil re-
pertoár o kabaret a ve dvacátých letech v budově 
hostovaly různé divadelní soubory včetně bra-
tislavského Národního divadla. Začátkem třicá-
tých let zde sídlila Moderní opereta, brzy se však 
vrátilo varieté. Teprve roku 1932 zmizelo původ-
ní stolové zařízení a bylo nahrazeno klasickými 
divadelními sedadly. V době německé okupace 
zde působil soubor z uzavřeného Národního di-
vadla pod názvem „Prozatímní divadlo“ a v roce 
1944 i činohra Vinohradského divadla.
Roku 1945 zahájil v karlínské budově E. F. Burian 
operetou Král tuláků pravidelný provoz repertoá-
rového hudebního divadla. Divadlo často střídalo 
názvy: Divadlo v Karlíně, Opereta v Karlíně, 
Komická zpěvohra. Po roce 1948, kdy patřilo Čs. 

Hudební divadlo Karlín

Chodíte rádi do divadla? My ano! 
A tak jsme se rozhodli celoroční 
soutěž věnovat pražským 
divadlům.
Postupně vám představujeme 
některá z těch, která mají 
v repertoáru vhodná představení 
pro rodiny s dětmi různého věku.
V každém díle na vás čeká také 
soutěžní otázka, která se bude 

týkat dané budovy. Devátý, kdo 
nám pošle správnou odpověď, 
získá čtyři vstupenky na jedno 
představení z konkrétního divadla.
Pokud s námi budete soutěžit 
po celou dobu a pošlete alespoň 
pět správných odpovědí z osmi, 
můžete vyhrát další cenné výhry. 
Své odpovědi posílejte na email: 
soutez@sdetmivpraze.cz.
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Sám režisér o této hře říká : "Kdybychom to 
nazvali představením, tak to není pravda, kdy-
by - nedej pánbů – výchovným koncertem, tak 
to zavání nudou. Nuda je to poslední, s čím se 
v divadle setkáte. Komedie má ten dar, že dokáže 
sdělit věci seriózní formou lidem nejpříjemnější 
- totiž humorem". Pojďte na projížďku celým tím 
nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes 
konkurz, první čtenou až po aranžovací zkoušky 
na jevišti. Nahlédnete do zákulisí, dílen, maské-
ren a rekvizitáren. Zažijete trému před premié-
rou i euforii po ní.
V listopadu se představí ve své obnovené premiéře 
pohádkový muzikál Královna Kapeska. Krá-
lovna Kapeska je volným pokračováním prvního, 
velmi úspěšného, muzikálu Kapka medu pro 
Verunku. V novém příběhu se opět dostanete 
na pohádkový ostrov, kde spolu žijí tři království 
známá z pohádek – království Popelky, Zlatovlás-
ky a Hloupého Honzy. Celý ostrov chce ovládnout 
Král temných sil (Kates) a zničit veškerou přírodu 
i její Královnu přírodních sil (Kapesku). Králo-
vé, královny a především jejich děti se pustí do 
nerovného boje se zlým vetřelcem, aby všechno 
skončilo tak, jak se na správnou pohádku sluší 
a patří. Královna Kapeska baví děti i dospělé 
nejen svým aktuálním příběhem, ale i chytlavou 
hudbou, efektními choreografiemi, nádhernými 
kostýmy a bohatou výpravou.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Napište nám jména 3 herců, kteří 
budou vystupovat v obnovené 
premiéře představení  
Královna Kapeska.
Nápovědu najdete na www.hdk.cz

Svou odpověd zašlete na emailovou 
adresu : soutez@sdetmivpraze.cz 
nejpozději do 10. 9.

Devátý, kdo nám zašle správnou 
odpověď, získá čtyři čestné vstupenky 
na premiéru  představení Královna 
Kapeska, která se odehraje  
24. listopadu od 15 hod. 

státnímu filmu s názvem „Divadlo umění lidu“, 
byli pověřeni jeho vedením Jan Werich s Old-
řichem Novým. Werich sem přenesl americký 
muzikál Divotvorný hrnec z Divadla V+W, kde jej 
uvedli s Voskovcem jako první v Evropě. Od roku 
1950 patřilo divadlo městu Praze a roku 1954 se 
stalo majetkem státu pod názvem Státní divadlo 
v Karlíně. V roce 1961 bylo vráceno pražskému 
magistrátu jako Hudební divadlo v Karlíně 
a v této pozici zůstalo dodnes.
Roku 1981 přešlo pod karlínskou správu diva-
dlo Semafor, které v suterénu budovy setrvalo 
do konce roku 1990 a roku 1992 bylo přestavě-
no na malou scénu Karlínek (1995–2002 zde 
opět sídlil Semafor). Provoz Hudebního divadla 
Karlín i Karlínku - Semaforu ukončily ničivé 
povodně v srpnu 2002.
Divadlo prošlo po povodních náročnou  rekon-
strukcí financovanou Hlavním městem Prahou 
ve výši 630 milionů korun a nyní je Hudební 
divadlo Karlín - po Státní opeře – druhým 
největším pražským divadlem.
Na repertoáru  má v současné době divadlo 
zejména muzikály (například Legenda jménem 
Holmes, Drákula, Sestra v akci, Čas růží) a ope-
rety (Polská krev, Veselá vdova).

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN 
HRAJE PRO DĚTI
Hudební divadlo v Karlíně  bude  nově od listo-
padu 2019 hrát pod hlavičkou Hudební divadlo 
Karlín Junior  také pro mladé diváky.
Aktuálně bude na repertoáru muzikálová revue 
z pera a v režii Antonína Procházky Jak se dělá 
muzikál.
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Neděje se to pokaždé, ale září bývá v rodině důležitým mezní-
kem. Ať už vedete s velkým očekáváním i velkými obavami ma-
lého člověka poprvé do školky. Či ať už s brašnou zavěšenou na 
zádech vstupujete spolu s vašimi dětmi premiérově do školních 
vrat. A to si nenechte ničím zkazit! Vyberte společně ty nejkrás-
nější bačkory a ušijte na ně spolu doma šikovný pytlík. Oblečte se 
do gala, děvčatům uvažte stužky do vlasů, chlapcům pak do koši-
le pod krk. Připravte si foťák, čistý kapesník a můžete vyrazit. Ať 
už vám potečou slzy nebo nervy, užijte si onen vstup vašich dětí 
mezi první spolužáky, vstup do školních lavic. Buďte svým dětem 
oporou, přidejte své vlastní historky, jak vy jste se stali žákem 
školy, a momentky z prvního dne si úhledně vlepte do fotoalba.

Mateřský manuál 
JAK PŘEŽÍT ZÁŘÍ

Celý první měsíc školního roku bych vám doporučovala 
držet se motta: sláva – dřina – chyba. Hned vysvětlím. 

TRIKY TROJNÁSOBNÉ MATKY

1. Školní papírenské zboží objednávejte on-line. Z povinného 
seznamu se vám bude mnohem lépe a pečlivěji odškrtávat 
v tichosti noci u svého notebooku, než těkat mezi barevnými regály 
papírnictví s otrávenými dětmi kolem. Navíc v dobře zásobených 
e-shopech nakoupíte skutečně vše, najednou a bez stresu.

2. I bačkory a další přezůvky se dají koupit přes internet. Pro 
změření dětské nohy postupujte podle šikovného návodu. Nechte 
své dítě postavit se nohou oblečenou v ponožce na list papíru na 
hladkou zem a nohu obkreslete tužkou. Pak změřte délku chodidla 
od konce palce až po zadní bod paty a k naměřenému číslu 
připočtěte správný nadměrek 10 až 15 mm. Výsledná hodnota je 
délka stélky, kterou potřebujete. Jen si dejte pozor, protože čísla bot 

odpovídající požadovaným rozměrům stélky se u různých výrobců 
obuvi můžou lišit. A teď už zbývá se jen společně shodnout na 
designu pohodlných botek, ale s tím vám neporadím, protože o tom 
my doma umíme vést velmi nepohodlné diskuze.

3. Kauza školní svačiny. Patří-li vaše děti k výborným jedlíkům, 
ze srdce vám gratuluji. Pokud ale víte, co je bojovat s tím, aby 
dítko snědlo něco z dopolední svačiny, zkuste můj osobní objev. 
Svačinovou krabičku s mnoha přihrádkami. Ať už si vyberete 
praktický plast nebo její ekologicky nerezovou verzi, pěkně se 
mi osvědčilo chystat dětem spíš v malých porcích pestrý výběr 
pochutin. Trochu oříšků, trochu rozinek, trochu okurky, trochu 
ovesných sušenek, trochu lívanců. Syn si tak o přestávkách vždy 
z boxu nabídl málo, ale odpoledne se vracel domů s prázdnou. 
Zato břicho měl plné!



A když už jsme u toho lepidla, musím vám popsat i druhé pra-
vidlo: Dřina. Školní začátek je i pro nás rodiče výrazně spojen 
s dlouhým seznamem povinností. Vyberte tedy kroužky podle 
vašich rodinných preferencí a zaplaťte kurzovné. Z listu školních 
pomůcek při nákupu v papírnictví poctivě odškrtávejte položku 
po položce. Kupte synovi opět nové a větší sálovky, dceři mo-
dernější plavky a plavecké brýle. Z rodinné pokladničky ještě 
vysypte na tenisovou raketu, judistické kimono a zobcovou flét-
nu. A nezapomeňte na láhev na pití a svačinovou krabičku, které 
– jak ukazuje mnohá zkušenost mnohých rodičů – se zpravidla 
musí ještě průběžně dokupovat i přes rok.

Ano, protože děti je různě zapomínají a občas i nenávratně ztrácí. 
A právě tady se dostávám k poslednímu bodu, k Chybě. Mys-
lím, že je dobré si hned od startu v září uvědomit, že i my rodiče 
a maminky zvláště můžeme dělat chyby. Že opět nebudeme 
stíhat termíny; že naše děti nebudou mít podepsány ty správné 
formuláře, že platby školní jídelně budou po termínu splatnosti 
nebo že fóliové obaly na atypické učebnice angličtiny jsme opět 
koupili špatně. Vždy, když naše nejmladší dcera nemá ve školce 
náhradní tepláky, prostřednímu synovi chybí pyžamo na přespá-
ní a nejstarší syn nemá do čeho psát domácí úkoly, se cítím jako 
nejhorší matka na světě. Znáte to taky? Ale radím vám - neplačte, 
neklejte, nepijte! Stačí, když se na toto téma rozpovídáte se svý-
mi kamarádkami a ženami v okolí, a hned zjistíte, že i v jiných 
funkčních rodinách posílají nadané dítko na kroužek ve špatný 
čas i den. Prožijte proto září s láskou a trpělivosti nejen k dětem, 
ale i k sobě. Rosa Mitnik in
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Zářijové vychytávky
SOFTSHELLOVÝ KOMPLET 
DUPETO
Vysoký pas na 
kalhotách udrží 
záda v teple. 
Parádní parametry 
zajistí, nejen, že 
mládě v lijáku 
nepromokne, ale 
ani se nezapotí, 
když přejde 
z chladu do tepla. 
Díky rostoucímu 
střihu jej dítě 
unosí rozhodně 
déle než jednu 
sezonu. 
dupetoshop.cz

RAZÍTKO NA TEXTIL 
A DĚTSKÉ OBLEČENÍ 
Konec podepisování 
oblečení. Už nemusíte 
podepisovat ani nažehlovat 
- stačí jednoduše a rychle 
razítkovat oblečení pro kolik 
dětí chcete. 
www.mamiee.cz 

LOGOPEDICKÝ KALENDÁŘ 2020 SE 
SAMOLEPKAMI
21 skvělých básniček 
od zkušených 
logopedek a k tomu 
radostně veselé 
ilustrace Michaely 
Bergmannové. Navíc 
ještě samolepky, 
které si dítě nalepí 
pokaždé, když 

cvičí logopedii. S tou to kombinací kvality 
a motivace v Logopedickém kalendáři bude 
správná výslovnost hračka.
www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz

ORGANIZÉR DO KABELKY OD NAŠÍ 
ROSY MITNIK
Zářijové šílení a školní 
chaos snadno 
dostanete pod 
kontrolu, budete-li 
mít systém i ve své 
tašce. Začnete nový 
školní rok s novým 
organizérem do 
kabelky! 
www.rosamitnik.cz 

„POSPREJOVANÉ“ PERO DO ŠKOLY 
STABILO® EASYoriginal Graffiti
Toto pero kombinuje ergonomii a pohodlné 
psaní s moderním graffiti designem. Pero 
má nový úchop a zahnutý tvar, který dětem 
skvěle padne do ruky. Každý prstík si najde 
své místo a dobře se drží. Děti si navíc 
zamilují výrazné barvy doplněné černým 
graffiti designem. Věděli jste, že tento rok 

realizovalo STABILO nezávislý průzkum 
mezi učiteli na prvním stupni ZŠ, kteří si 
nejnovější roller mohli se žáky vyzkoušet? 
Na základě vyzkoušení doporučuje 
EASYoriginal Graffiti Edition 93 % učitelů*, 
a to i ve vlastní třídě. Díky zahnutému tvaru 
rolleru děti věděly, jak si jej vzít správně do 
ruky a samy si kontrolovaly jeho uchopení 
v ruce. Děti s rollerem neměly tendenci na 
pero tlačit, snadno se jim drželo a tak si 

ani po delším psaní nestěžovaly na bolesti 
v ruce. Z výsledků také vyšlo, že děti, které 
měly špatný úchop, začaly s rollerem psát 
úhledněji. Pokud chcete svému školákovi 
usnadnit psaní a pomoci mu k prvním 
písmenkům, vybavte ho novým rollerem, 
který doporučují i samotní učitelé.
* Více informací o testování na www.stabilo.cz 

DOMÁCÍ 
RODINNÝ  
KALENDÁŘ 
2020
Příliš plánů, málo 
času? Rodinný 
chaos hravě 
zkrotíte s tímto 
kalendářem. 
Každodennost 
u Vás doma zpestří linoryty Petry Cífkové, 
praktické plánování a také zábavná hra uvnitř. 
Prožijte rok 2020 na místech, která se můžou 
chlubit tím, že jsou v Česku něčím NEJ. 
www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz

RODINNÝ PLÁNOVAČ 2020
Čas někdy běží 
jako splašený 
kůň, ale dá se 
zkrotit. S tímto 
kalendářem 
poplyne čas Vaší 
rodiny v rytmu 
poklidného 
blues. Sladíte 
s ním všechny 
kroužky, návštěvy 

i povinnosti. S ilustracemi Andrey Tachezy 
navíc každý problém vyřešíte s nadhledem.
www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází od roku 2007.

Rok                               prožijte 

na místech Česka, která jsou v něčem NEJ.

2020

ČERVEN 20201. Pondělí Laura, Lora, Loreta, Lorna 

23. týden

2. ÚterýJarmil, Jaromil, Erazim
3. StředaTamara, Kevin, Lešek, Klotylda4. ČtvrtekDalibor(a), Tara, Fatima

5. PátekDobroslav(a), Dobruše

6. SobotaNorbert(a), Norman

7. NeděleIveta, Slavoj, Slavibor
8. PondělíMedard, Pěva, Orfeus, Artemis

24. týden

9. ÚterýStanislava, Anabela, Morgan10. StředaGita, Margita, Gréta

11. ČtvrtekBruno, Barnabáš, Brunhilda12. PátekAntonie, Táňa, Izák, Ezra13. SobotaAntonín, Genadij, Antal14. NeděleRoland(a), Herta

15. PondělíVít(a), Senta, Izolda

25. týden

16. ÚterýZbyněk, Zbyňka, Zbyhněv17. StředaAdina, Ada, Adolf(a)

18. ČtvrtekMilan(a), Milíč, Milton
19. PátekLeoš, Leo(n), Lev

20. SobotaKvěta, Květuše, Flóra
21. NeděleAlois(ie), Lejla

22. PondělíPavla, Zaira, Arabela

26. týden

23. ÚterýZdeňka, Zdenka, Zdena, Sidonie24. StředaJan, Jonatan, Dejan

25. ČtvrtekIvan, Salome, Fabrizio, Šalamoun26. PátekAdrian(a), Adrien(a), Penelope27. SobotaLadislav(a), Laděna, Samson28. NeděleLubomír(a), Lubomil(a), Serenus29. PondělíPetr a Pavel, Esmeralda, Despina

27. týden

30. ÚterýŠárka, Vlastimil(a)Co by nemělo být zapomenuto:

www.domacikalendar.cz

Vyhlazení obce Lidice

Seslání Ducha svatého

Mezinárodní den dětí

Den ptačího zpěvu

Den otců

Nejsvětější 
Trojice, Den otců

Den památkyobětí kom.režimu

končí druhé pololetí

začínají letní prázdniny

Den hudby, začíná léto

ČERVEN 2020 máma táta tonda žofka ludvík

cvičení

zubař

sleep over

brigáda
doučování

svatbaautoservis

výlet s terkou

malovánívendula

malovánívendula

Laura, Lora, Loreta, Lorna

23. týden

2. ÚterýJarmil, Jaromil, Erazim
3. StředaTamara, Kevin, Lešek, Klotylda4. ČtvrtekDalibor(a), Tara, Fatima

5. PátekDobroslav(a), Dobruše

6. SobotaNorbert(a), Norman

7. NeděleIveta, Slavoj, Slavibor
8. PondělíMedard, Pěva, Orfeus, Artemis

24. týden

9. Úterý

Mezinárodní den dětí

Den ptačího zpěvu

táta tonda žofka ludvík

cvičení

zubař

sleep over

brigáda
doučování

svatbaautoservis

výlet s terkou
výlet s terkou

malovánívendula
Den ptačího zpěvu

vendula
Den ptačího zpěvu

malovánívendula

Linoryty

Petry C
ífkové
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Stahujte zdarma

www.philips.cz/detskykartacek

Udělejte z čištění 
zubů zábavu
Se sonickým kartáčkem Philips Sonicare 

for Kids si děti čistí zuby lépe, déle  

a častěji. Interaktivní aplikace navíc  

změní každodenní čištění v zábavu  

a pomůže dětem vybudovat  

zdravé návyky.
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TIPY NA kroužky a kurzy

KOUZELNICKÝ KROUŽEK PAVLA KOŽÍŠKA 
Originální kouzelnický kroužek pro děti od 9 do 14 let 
pod osobním vedením Pavla Kožíška se bude konat 
každou středu. Mladí kouzelníci se naučí jednoduchá, 
ale přitom velice efektní kouzla, která pobaví a příjemně 
zamotají hlavu kamarádům. Během kouzelnického 
kroužku se z každého stane opravdový kouzelník 
a zábavný společník! Na závěr kurzu bude uspořádáno 
společné kouzelnické představení pro rodiče. 
 www.kouzelnickykrouzek.cz

NATOČ SI SVŮJ FILM
Kroužek Natoč si svůj film je vhodný pro děti 
od 12 do 17 let a je určen nadšencům do 
filmů a animáků, kteří neustále něco natáčejí, 
hýří nápady a rádi by rozvíjeli svůj talent 
s profesionální technikou v ruce. Zkušení lektoři 
děti provedou všemi fázemi vzniku filmu od 
hledání námětu, psaní scénáře až po práci s kamerou a zvukem. Tento 
dlouhodobý kurz o dvanácti lekcích začne 8. října. Kroužek bude zakončen 
slavnostní premiérou filmů v pražském kině na velkém plátně. 
www.muzeumkarlazemana.cz

ZÁPIS DO HERECKÝCH 
KROUŽKŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
OD 10 LET
Zápis probíhá v průběhu celého září. 
Kurzy budou probíhat od 2. října každou 
středu od 16 do 18 hod. v Redutě v Praze 1, 
Národní 20. První hodina ve středu 2. října 
2019 v 16 hod. divadlominaret.cz

THE LITTLE GYM
Naše motto v The Little Gym je "Serious 
Fun", což znamená, že naše prostředí 
je zábavné, ale výuku bereme vážně! 
Podle naší vlastní filozofie, zvané 
"Třídimenzionální proces učení", jsou 
tělesná cvičení prostředkem celkového 
rozvoje dítěte.  
V každé lekci všech věkových kategorií 
(od 4 měsíců do 12 let) se proto snažíme 
podporovat rozvoj dětí jak v oblasti 
tělesné ("V pohybu"), tak v oblasti 
rozumové ("Rozvoj myšlení"), emoční a sociální ("Dovednosti pro život"). 
Věříme, že každá oblast procesu učení může pomoci dítěti k vývojové 
a sociální zralosti a celkové dobré připravenosti na různé životní změny. 
Jednoduše “Vyrůstat nás baví”.

PLAVÁNÍ SE SWIM SMOOTH
Plaveme s dětmi již od 4 let a lekce v  Programu JUNIOR jsou vždy 
postaveny tak aby byly pestré, zábavné, smysluplné, progresivní 
a podporovaly všestranný rozvoj každého plavce. Jsme registrovaný 
plavecký oddíl u ČSPS a zvolit si můžete 
mezi závodním plaváním nebo jen 
zájmovým plaveckým kroužkem. Jsme 
autory dětské metodiky Plavání s Plavlem 
a Plavlínou. Plaveme na bazénech Axa, 
Strahov a Barrandov a zkušební lekce zdarma 
se můžete zúčastnit v náborových dnech 9., 
10. a 19.9.2019. 
www.swimsmooth.cz.
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www.britishcouncil.cz

TO BE
WHAT YOU
WANT TO BE
Kurzy angličtiny
pro děti (4-11 let), 
mládež (11-17 let), 
dospělé

Kde kurzy probíhají:
British Council, Praha 1
Gymnázium Jana Palacha, Praha 1

Zápis již probíhá
Kurzy od 14. září 2019

Kurzy  
angličtiny



Dnes pro váš stůl i žaludek neseme specialitu 
z kraje Vysočina. Je to recept navýsost 
podzimní - ze sezónních surovin, protože 
právě ty teď nejen nejlépe chutnají, ale jsou 
i nejvýživnější.

Dozlatova usmažené bramborové placičky si 
v tomto receptu doplníme kapustovým ragú 
připraveným z hub, špeku a smetany. Recept 
je bez masa, a pokud vynecháte špek a sádlo 
nahradíte rostlinným olejem, určitě si na něm 
pochutnají i vegetariáni v rodině. A jestli 
vaše děti nejsou největšími fanoušky ragú, 
nabídněte jim bramborové placky s povidly 
nebo s jahodovou marmeládou a jejich 
spokojeně ulepený úsměv je tušíme zaručen.

PODZIMNÍ VEČEŘE 
podle Czech Specials
Pominou-li letní tepla, je fajn hledat 
teplo domova – ideálně u společné 
večeře. Školní rok s sebou vždy přináší 
pravidelný rytmus, ve kterém může být 
rodinná večeře chutnou tečkou dne. 
Ale i ti nejnadšenější mistři domácí 
kuchyně rádi mlsně okusí něco z receptů 
druhých. Proto, patříte-li mezi ně 
i vy, doporučujeme se pro inspiraci 
podívat na www.czechspecials.cz, kde 
najdete tradiční české speciality spolu 
s netradičními regionálními jídly 
z celého Česka.

Suroviny 4 - 6 osob

800 g vařených oloupaných 
brambor
200 g hrubé mouky
2 vejce
sůl
sádlo nebo olej na smažení
500 g kapusty (může být 
i růžičková)
100 g špeku
200 g hub
100 ml smetany
sůl, pepř

Bramborové placky s kapustovým ragú

POSTUP

Vařené a oloupané brambory nastrouháme, spolu s vejci, 

moukou  a větší špetkou soli vypracujeme tužší těsto. 

Z těsta vyválíme 1 cm vysokou placku (podsypáváme 

moukou), ze které vykrajujeme kolečka a na sádle je 

z obou stran opékáme dozlatova.

Kapustu nakrájíme na jemné nudličky  (růžičkovou kapustu 

nakrájíme na půlky) opečeme na sádle společně s houbami 

a špekem, necháme vydusit a zalijeme smetanou, kterou  

lehce povaříme, až se nám část smetany vyvaří. Podle 

potřeby ragú dochutíme solí a pepřem.
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www.mamiee.czRosteme hrou

DO ·KOLY I NA V¯LETY

Batoh 999 KãBoxy na svaãinu – set 199 Kã  

mamiee_170x81  16.08.2019 14:37  Stránka 1

inzerce

• rozvoj nezávislosti
• vzájemné vztahy
• osvojení schopností
• jistotu a sebedůvěru

Podporujeme:

Mateřská škola
a jesle Duhovka

• útulné zázemí jesliček od 1,5 roku
• montessori certifi kované průvodce
• česko-anglické prostředí
• velkou zahradu s přírodními prvky
• kvalitní celodenní stravu

Nabízíme:

• Praha 6 - Střešovice
• Praha 1 - Hegertova cihelna

Pobočky:

www.duhovkaskolka.cz
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MÍT SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ 
Cítíte se unavení? Nechte všeho a odpočiňte 
si, potřebný čas k regeneraci tak bude kratší 
a brzy zase můžete vyrazit do akce. Spánek je na 
prvním místě.

RADOST KAŽDÝ DEN
Baví vás luštit křížovky, hrát na kytaru, vyšívat 
nebo dívat se na Macha a Šebestovou? Každý 

5 tipů, jak zlepšit 
stress management

den si dopřejte čas pro činnost, která vás těší 
a mozek při ní odpočívá. Nehleďte na to, jak 
budete vypadat v očích ostatních, každý má 
právo relaxovat po svém!

DÝCHAT 
Jasně, nikdo nemá čas sledovat takovou 
automatickou věc, jakou je dýchání. Většina 
lidí nevědomky dýchá mělce, pod návalem 
povinností, které je tak doslova přidušují. 
Kyslík je potřeba, hluboký dech zklidňuje 
mysl a zvyšuje výkonnost buněk. Znáte houbu 
cordyceps? Dokáže zvýšit okysličení těla 
a zároveň jako adaptogen pomáhá tělu vyrovnat 
se se stresem. 

NIKDY SE NEPŘESTAT HÝBAT
Ať už na tom jsme jakkoli, pohyb je nutnost, 
zpotit se je pro tělo velmi zdravé a teď nemám 
na mysli vlivem stresu, ale fyzickou námahou, 
ideálně v přírodě. Cvičit jde i v mysli, je 
dokázáno, že i to je přínosem. 

ADAPTOGENY
Matka příroda nás obdařila bylinami a houbami, 
které nám pomáhají zůstat v rovnováze. Můžeme 
si z nich připravit čaj jako z tulsi nebo ženšenu 
pětilistého, přidat do jídla jako macu a kustovnici 
nebo užívat praktické extrakty v kapslích u těch 
jinak nepoživatelných, např. z reishi a chagy. 

Stres může být přítel a zachránit 
nám život pomocí adekvátní reakce 
typu boj, útěk nebo zamrznutí 
(fight, flight, freeze). Pokud ale 
nedojde k opětovnému uvolnění 
do relaxačního módu a zůstáváme 
dlouhodobě v napětí, ovlivní to 
všechny buňky v těle. Nejvíce trpí 
imunitní systém. Jak mu to můžeme 
ulehčit?

Článek pro vás 
připravila Michaela 
Junková, celostní 
výživová průvodkyně 
české značky pro 
zdravou výživu 
ES (Empower 
Supplements).

Produkty této značky 
jsou testovány v CZ 
laboratořích. Výsledné 
protokoly si můžete 
kdykoliv a zdarma 
stahovat na www.
chlorella-es.cz.

ES BIO Complete Synergy
Smoothie s adaptogeny pro 
každodenní přísun energie 
a podporu imunity. 
Doplněk stravy.  
K dostání v drogeriích 
za akční cenu 199,- Kč. 

advertorial
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Kniha 
Jak na 
IVF
Nová kniha Niny Aderito 
o citlivém tématu – 
o problémech s početím, 
není odbornou literaturou, 
ačkoli je její autorka bývalá 
koordinátorka IVF. Je 
pomocnou rukou pro ženy, 
které hledají odpovědi na 
to, jak se léčí neplodnost. 
Nina Aderito říká: „Nejste 
na to samy.“ Kde začít, když 
máte problém s početím? 
A jak pokračovat? 
Jak případnou léčbou 
asistované reprodukce 
projít co nejsnadněji? Co 
vás v centru asistované 
reprodukce čeká? A mohou 
pomoci jóga, homeopatie či 
akupunktura? V knize Jak 
na IVF se dočtete, jaké jsou 
možnosti cesty k miminku, 
a jen na vás bude, kterou 
z nich se vydáte. Najdete 
v ní i slovníček pojmů 
a také část pro partnera. Knihu zakoupíte 

v knihkupectvích, stejně 
tak jako v e-shopu na 
www.redbell.cz/e-shop/.

Na letošním Festivalu vědy 
si můžete na vědu „sáhnout“, 
můžete si vyzkoušet znalosti, 
vědomosti, dovednosti, ale 
i svou zručnost. Zda jste 
technický nebo humanitní 
typ, odhalí speciálně 
sestavené testy, následně 
pak můžete zavítat přímo ke 
stanům Univerzity Karlovy, 
ČVUT, VŠCHT, České 
zemědělské univerzity, 
Technické univerzity  
v Liberci nebo Univerzity 
obrany. Dovíte se, co vše 
musí v dnešní době umět 
profesionální voják, a stanete 
se na chvíli pilotem. Přesnou 
mušku a pevnou ruku na 
laserové střelnici a techniku 
zásahu zase vyhodnotí balistici z Kriminalistického ústavu
Policie ČR. Že i malý psík může být velký odborník, předvedou 
příslušníci Celní správy se svými psími specialisty. Můžete se na chvíli 
stát reportérem, kameramanem, střihačem nebo zvukařem. Můžete 
se stát biologem, chemikem, fyzikem a zkoumat třeba životní rytmus 
lesa, fungování čističky odpadních vod nebo se podílet na vývoji 
samoparkovacích aut. Že třeba postavit zeď nebo něco svařit není 
úplně snadné, si můžete vyzkoušet na trenažérech Akademie řemesel. 
Zájemci si mohou virtuálně „zabagrovat“ a sedět přitom ve skutečném 
sedadle z bagru Strabag. Hasiči předvedou detekční rukavice a obleky, 
které vyhodnotí rozsah a nebezpečí požáru a chrání tak jejich životy. 
A jak zachraňovat život, si návštěvníci mohou vyzkoušet pod dozorem 
záchranářů či nahlédnout pod ruku ukázkám lékařských operačních 
technik ve stanech lékařských fakult. Pro malé i velké závodníky budou 
připraveny ekologické elektromotorky, které dobyly svět. Akce je určena 
dětem, studentům i zvídavé veřejnosti bez omezení věku. Vstup je pro 
všechny návštěvníky ZDARMA.
 Více o programu najdete na www.festival-vedy.cz

FESTIVAL VĚDY zve do 
Dejvic na vědu v profesích
Více než 100 expozic se představí v jednom dni na již 
sedmém ročníku Festivalu vědy, který se uskuteční ve 
středu 4. září od 8.30 do 19.00 hodin v Praze Dejvicích. Na 
zelené ploše na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické 
ulici nabídnou ukázky své práce vysoké školy, ústavy 
Akademie věd, volnočasové instituce a firmy.
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„Sprayed“ roller STABILO® 
EASYoriginal Graffiti

Did you know that this year STABILO conducted an independent 
survey among primary school teachers who could try the latest 
edition of roller with their pupils? Based on testing, EASYoriginal 
Graffiti Edition recommends 93 % of teachers, even in their own 
classroom. Thanks to the curved shape of the roller, the children 
knew how to take it correctly in their hand and controlled their 
grip in their hand. The children with the roller did not tend to 
push the pen, they were easy to hold and so even after prolonged 
writing they did not complain about the pain in their hands. The 
results also showed that children with wrong grip began writing 
neatly with the roller.*
If you want to make writing easier for your schoolboy and help 
him with the first letters, buy him new roller that the teachers 
themselves recommend.
*More information about testing at: www.stabilo.cz

STABILO EASYoriginal Graffiti roller combines 
ergonomics and comfortable writing with modern 
graffiti design. The roller has a new grip and a curved 
shape that fits the child‘s hand perfectly. Each finger 
finds its place. Kids will also love the expressive colors 
complemented by a black graffiti design.
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Do you enjoy going to the theater? 
We do! That’s why we’ve decided 
to have a year-round contest 
dedicated to Prague theaters. We 
will gradually introduce you to 
certain theaters with a repertoire 
of plays suitable for families with 
children of various ages.
In each issue there will be 
a contest question about 
a particular theater. The ninth 

person who submits the correct 
answer will receive four tickets for 
one performance by this theater.
If you participate throughout 
the entire contest and answer at 
least five of the eight questions 
correctly, you will be eligible to 
win other valuable prizes. Submit 
your answers via e-mail to: 
soutez@sdetmivpraze.cz.

The musical theater in Karlín is one 
of the oldest and most beautiful 
Prague theaters, founded by the City 
of Prague.

HISTORY
The Pseudo-Baroque building was built in 1881, 
was equipped with tables and was used for circus 
and later variety shows.
After World War I, Karel Hašler expanded his re-
pertoire with a cabaret and in the 1920s various 
theater ensembles, including the National Thea-
ter of Bratislava, were guest performers in the 
building. At the beginning of the thirties, it was 
the resident theater for the Modern Operetta, 
but soon the variety show was returned. It was 
not until 1932 that the original table equipment 
disappeared and was replaced by classic theater 
seats. During the German occupation, the en-
semble from the closed National Theater perfor-
med here under the name “Provisional Theater” 
and in 1944 the Vinohrady Theater company did 
as well. 
In 1945, the Karlín musical theater’s regular 
repertoire launched with the operetta The King 
of the Tramps, by E. F. Burian. The theater went 
through many names: The Karlín Theater, The 

Karlín Musical Theater
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the end of 1990, when it was moved to the small 
theater Karlínek (1995–2002 the Semafor thea-
ter returned as resident). The operation of the 
Karlín Musical Theater and Karlínek – Semafor 
was terminated by the destructive flooding in 
August 2002.
After the flooding, the theater underwent an 
extensive reconstruction financed by the City of 
Prague, and costing 630 million Czech crowns. 
Today the Karlín Musical Theater is the second 
largest Prague theater after the State Opera.
The theater currently has mainly musicals in its 
repertoire (for example, the Legend Called Hol-
mes, Dracula, Sister Act, Time of the Roses), and 
also operettas (Polish Blood, The Merry Widow).
The Karlín Musical Theater, starting in Novem-
ber 2019, will newly be presenting shows under 
the Karlin Junior Musical Theater heading, 
aimed at young audiences.
Currently the repertoire will feature a musical 
revue written and directed by Antonín Procház-
ka, How to Make a Musical.
If we were to call it a show or, God forbid, an 
educational concert, then not only would that 
be incorrect, it would also sound boring. And 
boring is the last thing you’d be likely to encoun-
ter at the theater. Comedy has the gift of being 
able to communicate serious matters in the 
form most pleasant to people – that is, through 
humor. Come along for a journey through the 
beautiful sacrifices: from the choosing of a title 

CONTEST 
QUESTION
Name 3 actors that will perform in the 
renewed premiere performance of 
Queen Kapeska.
You can find a hint at www.hdk.cz

Send your answer to the e-mail 
address: soutez@sdetmivpraze.cz no 
later than 10.9.

The ninth person to send in the correct 
answer will receive four complimentary 
tickets to the premiere performance of 
Queen Kapeska that will take place on 
November 24, at 3 p.m.

Karlín Operetta, and The Comic Opera. After 
1948, when it belonged to the Czechoslovak 
State Film Company, and was named “The Peo-
ple’s Art Theater”, Jan Werich and Oldřich Nový 
were entrusted with its management. Werich 
brought in the American musical Finian’s Rain-
bow from the V + W Theater, where they were 
the first to premiere it in Europe. From1950, the 
theater belonged to the City of Prague and in 
1954 it became the property of the state under 
the name of the State Theater in Karlín. In 1961, 
it was returned to the Prague City Hall as the 
Karlín Musical Theater and has remained thus 
up to the present day.
In 1981, the Karlín theater took on the manage-
ment of the Semafor theater, which remained 
resident in the basement of the building until 

through casting, the first reading, and all the 
way to the arrangement rehearsals on state. Have 
a look behind the curtain, into the workshops, 
make-up rooms and prop stores. Experience the 
nervousness of opening night and the euphoria 
after it.
In November, the fairy-tale musical Queen 
Kapeska will be presented in its renewed premie-
re. Queen Kapeska is a loose continuation of the 
first, very successful, musical A Drop of Honey 
for Verunka. The new story takes us back to the 
fairytale island which is share by three kingdoms 
we know from popular fairy tales–the kingdoms 
of Cinderella, Goldilocks and Silly Honza. The 
King of the Dark Forces (Kates) wants to rule 
the entire island and destroy all of its nature and 
even its Queen of Natural Forces (Kapeska). 
The kings, queens, and especially their children, 
will engage in an unequal battle with the evil 
intruder to return everything to as it should be. 
Queen Kapeska will entertain children and adul-
ts not only with its contemporary story, but also 
with catchy music, spectacular choreography, 
beautiful costumes and a rich set.



Whenever in September
Such darkness you can find just in Invisible Exhibition. You as well 
as your children can spend an hour experiencing how people who 
lost their sight live. You‘ll explore miscelaneous indoor and outdoor 
environments like city 
street or a bathroom. Our 
flexible guides are well 
prepared for children of 
all ages.
New Town Hall, Charles 
Square 1/23 2nd floor; 
www.neviditelna.cz,
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OCTOBER
MON 2ND
New semester at The Little Gym
Worldwide motor skill 
development program 
The Little Gym for children 
4months – 12years is starting 
it’s nineth year of operation 
at Praha-Anděl. Second unit 
at Praha-Chodov was open in 
2016. Please contact us and 
book your free introductory 
visit. There are 77 different 
classes in our schedule and we 
are open daily Monday- Sunday.
The Little Gym Praha-Anděl; www.praha-andel.thelittlegym.eu
The Little Gym Praha-Chodov; www.praha-chodov.thelittlegym.eu

FRI 6TH
VyšeHrátky  (till 8th September)
VyšeHrátky Festival is back – for the 16th time! We are not going to 
make „funny faces“ or lisp on your children. We are here to entertain 
them and educate them in a way they will enjoy! Join us for the 
weekend full of performances, workshops and many more. We have 
prepared activities both for toddlers and school-aged children. For 
English availability of the programme you choose please contact us in 
advance to make sure there is no language-barierre.
Vyšehrad; Staré pukrabství - V Pevnosti 161, Praha 2; www.vysehratky.cz

SAT 7TH SEPTEMBER
Wannado festival
Wannado festival is unique event getting tens of thousands of kids 
active every year internationally. Visit this festival in Hamr Branik on 7th 
of September 2019 and try over 100 kinds of sports, meet top czech 
athletes and enjoy a lot of fun. Entrance to the event is free of charge. 
www.wannadosports.com

THU 12TH
Wonderful Circus ( till 14th September)
Wonderful Circus had its premiere way back in 1977(!), and since that time 
has been the most- performed title of Laterna magika with over 6 400 
re-runs. In the current repertoire it is also the most typical sample of the 
art of Laterna magika: a work by a great creative team that synthesizes 
various components of theatre. Theatrical space is transformed into 
a circus tent, and the audience is drawn into the action by, among other 
devices, a panoramic projected picture and popular tricks involving 
interpenetration of imagination and reality. This poetic story about a futile 
quest for the unachievable is embodied by figures of clowns incited by 
a magician – the Seducer – and a vision of the beautiful Venus, who takes 
on the forms of earthly women. Recommended age: 5+
New Stage of the National Theatre; Národní 4, Prague 1; www.laterna.cz; 8pm

SAT 21ST 
Through the Maze.
Family programme related to On Flying and Other Dreams exhibition. 
Creative workshop for whole families. 
DOX Centre for Contemporary Art; Poupětova 1, Praha 7;  www.dox.cz; 
14:00 - 17:00.



You want the best
for your child. 
So do we.
Prague British International School provides 
an outstanding British education to children 
aged 2–18. Students are developed as 
global citizens in a community with over 
60 nationalities and a broad and balanced 
curriculum ensures that each individual child 
is catered for.

www.pbis.cz
admissions@pbis.cz  +420 226 096 200

You want the best for your child 2019.indd   1 16.08.19   10:04

Science is not boring, science is helping us in our day to day life. During 
A Festival Of Science you will be able to „touch“ the achievements 
of science from a different points of view. There will be a plenty of 
interesting outdoor stands on the grass areas around Victory square 
in Prague 6, as well as along Technická street where the biological and 
technical fields of study will not only introduce itselves in a funny and 
playful way, but you will also experience a close connection between the 
science and a real life! The event is FOR FREE for both children, students 
and eager-for-knowledge general public.
A Festival Of Science 2019, Victory Square, Prague 6, www.festival-vedy.cz, 
4th September
2019, 8.30 – 19.00

WE INVITE YOU TO  
DEJVICE TO CELEBREATE  
A FESTIVAL OF SCIENCE
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od vody a z hor

PODZIM  
plný barev, odpočinku, 
ale i zážitků Podzimní světlo prý propůjčuje horám a obzorům tak jasné 

obrysy, že tuhle hru barev jindy v roce uvidíte jen těžko. Slunce 
si pohrává s paletou tmavě oranžové, jeho východy i západy jsou 
dramatičtější než kdy jindy. Většina lidí dává přednost horám 
během jara a léta, ale nechte se sem jednou nechat přilákat 
tajemným klidem podzimu a vůní ztichlých lesů. A jestli máte 
raději lesy v nížinách, můžete obdivovat nepřeberně odstínů 
podzimu třeba na projížďce či procházce kolem jezera. Užijte 
si podzim a vyrazte s rodinou na pár podzimních dní z města. 
Kam? Třeba do hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou nebo do 
Portu na břehu Máchova jezera.
Zamávejte městu třeba aspoň na víkend, nebo pár dnů školních 
prázdnin a užijte si s dětmi na vlastní oči proměnu, kterou 
příroda zažívá od září do listopadu. Dny se krátí, příroda se 
vybarvuje, podvečery se stávají studenějšími a ranní mlhy 
vytvářejí nad lesy či jezerem kouzelný závoj tajemna. Navíc 
obě místa mají ještě něco společného - a to houby. Na podzim 
zpravidla rostou “jak po dešti”, a to je pak opravdu velká radost. 
Nejen při sbírání, ale hlavně při jejich  konzumaci. Hotelové 
kuchyně totiž takové ofenzívě čerstvých voňavých surovin prostě 
neodolají. A co vy?
Neváhejte využít zvýhodněných podzimních pobytových balíčků 
obou hotelů, otužte děti před zimou procházkami v přírodě 
a načerpejte klid. A nezapomeňte se nechat hýčkat hotelovým 
servisem a vlídným personálem obou hotelů. Prostě užijte si 
podzim plný zážitků!
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od vody a z hor

TIPY NA PODZIMNÍ VÝLETY: 
OSLAVY ČTYŘLÍSTKU  
VE VELKÉM STYLU
Kdo by neznal jména Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín? Čtyřlístek 
se stal legendou, o tom není pochyb. Ale tušíte, že komiksové 
Třeskoprsky jsou ve skutečnosti Doksy, rybník Blaťák Máchovo 
jezero a hrad Bezzub jen pohádková přezdívka pro slavný hrad 
Bezděz? Tahle správná komiksová čtyřka z dílny Jaroslava 
Němečka letos slaví padesátiny, takže slaví celý kraj. Při návštěvě 

Máchova kraje se tak 
nově můžete těšit na 
rozšířenou Fifinčinu 
naučnou stezku 
vedoucí kolem jezera, 
na které přibyla nová 
zastavení. Od července 
je také otevřen zcela 
nový interaktivní 
okruh v Doksech, 
kterými vás provedou, 

jak jinak, samozřejmě hrdinové Čtyřlístku! A od září probíhá 
v nově otevřeném zámku výstava k 50. jubileu Čtyřlístku, která 
potrvá do října, kdy se uskuteční ještě velké stěhování muzea 
Čtyřlístku do nových prostor přímo na zámku. Těšte se tedy na 
prosincové slavnostní otevření!
 
SLAVNOST GULÁŠŮ 
POD SNĚŽKOU
Tradiční akce Krakonošův 
guláš se letos v Peci pod 
Sněžkou koná v sobotu 
21. září. Přijeďte ochutnat 
soutěžní kotlíkové guláše 
celkem deseti tříčlenných 
družstev. Užijte si živou 
muziku hned několika 
hudebních skupin najednou. 
A vzhledem k tomu, že 
jeden z kuchařských týmů v soutěži bude z hotelu Horizont, těšíme 
se, že přijdete fandit s námi!

Barevný podzim s dětmi 
(v termínech 27.9. - 29.9. a 25.10. - 30.10.)
  Ubytování na 2 nebo 3 noci 

s polopenzí formou bohatého bufetu
  Drakiáda a dlabání dýní
  Pro děti projížďky na koních
  Půjčení her zdarma 

v rámci ALBI herny 
  Sportovní půjčovna 

a venkovní sportoviště 
po celou dobu pobytu 
zdarma

  Volný vstup do bazénu, 
vířivky a bylinkové 
páry

  Free wifi i parkování 

Objevte Čtyřlístek naživo (celoročně)
  Ubytování na 3 noci se snídaní formou bohatého 

bufetu
  Zapůjčení kol nebo bruslí s mapou naučné stezky 

kolem Máchova jezera neboli Blaťáku
  Speciální dárek pro děti od Čtyřlístku
  Zajištění návštěvy muzea Čtyřlístku v Doksech 

(pardon, v Třeskoprskách!)
  Tištěný růvodce Po naučné 

stezce Se Čtyřlístkem okolo 
Blaťáku

  Volný vstup do bazénu, 
vířivky a bylinkové páry

  Free wifi i parkování 

W W W . H O T E L P O R T . C Z

HOTEL HORIZONT V PECI 
POD SNĚŽKOU
Podzim v Peci 
(v termínech 6.9. - 25.10.  
a 31.10. - 17.11.)
 Ubytování na 2 noci s polopenzí 
formou bohatého bufetu
 1x oběd formou tříchodového 
krkonošského menu s welcome 
drinkem
 Dárek z Krkonoš při příjezdu 
v pokoji
 Volný vstup do bazénu, vířivky, 
sauny a posilovny
 Karta hosta se spoustou slev 
a výhod
 Free wi-fi i parkování
W W W . H O T E L H O R I Z O N T . C Z 

HOTEL PORT NA BŘEHU MÁCHOVA JEZERA
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V letošním roce čeká The Little Gym 
kulaté výročí, že?
Ano, v září 2019 vstupujeme do 
desátého roku činnosti The Little Gym 
v České republice. Jsme moc rádi, že 
k nám chodí tolik dětí a rodičů a že 
jsme se za poslední roky mohli rozšířit 
a nabízet náš program kromě dvou 
poboček v Praze (Anděl a Chodov) 
také v Brně, Ostravě a Bratislavě. Ve 
světě koncept funguje již více než 40let 
a pobočky najdeme po celém světě – je 
jich přibližně 400.

Vidíte za těch 10 let nějaké změny, jaké 
děti chodí cvičit, jak se změnil přístup 
rodičů?

ROZHOVOR 
s MUDr. Janou Mašátovou  
z The Little Gym

advertorial

Od počátku jsme měli velký zájem 
o cvičení předškoláků a mladších 
školních dětí, kde rodiče rozuměli 
hodnotě základní gymnastiky pro 
celkový vývoj dítěte. V posledních 
letech se výrazně zvýšil zájem i o cvičení 
rodičů s dětmi do 3 let. Mnoho rodičů 
už ví, jak významné jsou pro dítě 
v tomto věku rozmanité pohybové 
zkušenosti, které vedou k jeho celkové 
obratnosti, ale třeba i ke správnému 
smyslovému vímání, poznávání svých 
emocí i důležitým prvním sociálním 
zkušenostem. 

Má význam cvičit s takhle malými 
dětmi?
Svůj psychomotorický vývoj má každé 
dítě naprogramované v centrální 
nervové soustavě. Mozek sám vyšle 
signály, že je čas uchopit hračku či se 
otočit na bříško. Ovšem díky vlivům 
vnitřního a vnějšího prostředí se často 
pohyby a fungování těla odchýlí od 
programu a zde má důležitou roli 
informovaný rodič, který - třeba i díky 
těmto kurzům  - zná obecné zásady 
toho „zdravého programu“ a ví, co 
v pohybovém vývoji nepřeskočit, co 
podpořit a co v danou chvíli raději 
nepodporovat. Ví, jak s miminkem 
manipulovat, ví, že lezení po čtyřech 
není to samé co plazení se po bříšku, 
že otáčet ze zad na bříško a zpět by se 
dítě mělo na obě strany, že první kroky 

má dítě iniciovat samo, bez pomoci 
chodítek a podobných pomůcek. Ví 
třeba také, že v touze pomoci či ochránit 
dítě před vším zlým občas můžeme 
pomáhat až moc či nevhodně. 

Lze si vaše cvičení vyzkoušet?
Samozřejmě, budeme moc rádi, když 
nám rodiče napíší či zavolají. Můžeme 
tak zodpovědět všechny jejich dotazy 
a domluvit zkušební lekci, kterou 
poskytujeme zdarma. 



Pro každý věk (od 4 měsíců do 12 let) nabízí The Little Gym Praha různé, věku 
a schopnostem přizpůsobené kurzy cvičení, narozeninové oslavy a prázdninové 
kempy. V programech plných pohybu, hudby a zábavy se děti mnohému naučí, 
poznají nové kamarády i upevní svoji sebedůvěru. The Little Gym je šťastný svět 

pohybu, zábavy a chytrého učení, kde děti baví vyrůstat.

The Little Gym® Praha - Anděl
Drtinova 8, Praha 5 • Tel.: 227 018 555
E-mail: praha-andel@thelittlegym.eu

Web: praha-andel.thelittlegym.eu

The Little Gym® Praha - Chodov
Chemická 951, Praha 4 • Tel.: 255 785 888

E-mail: praha-chodov@thelittlegym.eu
Web: praha-chodov.thelittlegym.eu
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Když bylo Josefovi 22 let, oženil se v kostele v Praze na 
Vyšehradě s dlouholetou přítelkyní Jarmilou Pospíšilovou. Žili 
spolu spokojeně v nově postavěné dvojvilce na Praze 10 a vedle 
něj pobýval také jeho brácha Karel se svojí rodinou. O pár let 
později se Josefovi s Jarmilou narodila dcera Alenka a její tatínek 
pro ni napsal krásnou pohádkovou knížku Povídání o pejskovi 
a kočičce. Určitě ji také znáte, i když už je docela stará – poprvé 
vydaná byla v roce 1928. Tolika dětem už zpříjemnila vyrůstání 
a usínání u pohádkového příběhu… 
Josef se věnoval i malování do dalších dětských knih a časopisů, 
zároveň ale taky kreslil do různých politických časopisů 
nebo novin. Neměl radost z politiky diktátora Adolfa Hitlera 
v Německu a bál se, že se rozšíří do celého světa. Bohužel se 
tak také stalo. Prvního září 1939 začala druhá světová válka 
a ve stejný den zatkla Josefa Čapka tajná policie nacistického 
Německa (říkalo se jí gestapo). Odvezli ho do koncentračního 
tábora (to byly tábory, kde nacisté věznili mnoho a mnoho 
lidí) v Německu a Josef tam musel tvrdě pracovat. Protože 
v koncentračních táborech lidé neměli možnost se mýt, bylo 
mezi vězni hodně nemocí, a Josef jedné z nich podlehl. Na 
tyfus umřel na konci druhé světové války v německém táboře 
Bergen-Belsen. Na jeho symbolický hrob se můžete jít podívat 
na pražský Vyšehradský hřbitov.

ŠLI PRAHOU
V roce 1887 se v jednom českém městečku kousek od hranic s Polskem narodil chlapeček Pepík Čapek. Jeho tatínek 
byl sice doktor, ale Josef od malička podobně jako jeho maminka nejradši psal a maloval a také mu to moc šlo. 
V sedmnácti letech se přestěhoval do Prahy, aby mohl začít studovat Uměleckoprůmyslovou školu. Další umělecké 
vzdělání potom získal i v hlavním městě Francie Paříži. Jak si přál, tak se stalo, a Josef se začal malováním a psaním 
také živit. Přispíval pravidelně a hojně hlavně do různých časopisů a novin – například do slavných Národních listů 
nebo Lidových novin.

Josef Čapek



41

Štěpánka Štrougalová,
maminka 4 dětí
a majitelka Baby
Clubu Juklík,
www.juklik.cz

KAPESNÉ 
Děti učíme milovat divadlo, jezdíme s nimi lyžovat, navštěvujeme aquaparky, chodíme na výlety a cestou se 
zastavíme v cukrárně. Zkrátka a dobře, učíme je poznávat svět. A to je velmi dobře. Peníze nejsou na světě vším, 
ale jsou součástí našich životů, a i to bychom měli naše děti učit. Bavme se s dětmi, jak peníze našetřit, ale také co 
udělat pro to, aby se nám nerozkutálely.

Pravděpodobně každé dítě si projde 
obdobím her na prodavače, schováváním 
prvních pokladniček do tajných úkrytů, 
hýčkáním si první vlastní peněženky. 
A základem všeho bude kapesné. Odborníci 
i laici se shodnou na tom, že kapesné hraje 
v životě dítěte obrovskou roli.

OD KDY KAPESNÉ
Možná to leckoho překvapí, ale první 
drobné kapesné by mělo dítě dostávat již 
v předškolním věku. Jsou to první krůčky 
k budoucí finanční gramotnosti.

JAK ČASTO KAPESNÉ
Menší děti určitě potřebují kratší časové 
intervaly. Doporučuje se jednou týdně. 
Starší děti, které mají s penězi nějaké 
zkušenosti, zvládnou jednorázové kapesné 
na celý měsíc.

VÝŠE KAPESNÉHO
Jednoznačně se odvíjí od možností dané 
rodiny. Ale také záleží na jasném určení, 
k čemu bude kapesné sloužit. Dobrým 
nápadem by mohlo být navyšování 
kapesného podle školních tříd. V první 
třídě 10 Kč za týden, ve druhé třídě 20 Kč...

ZA CO SE KAPESNÉ UTRÁCÍ
Věnujte čas přesné domluvě s dítětem, 
co bude hradit samo a co hradíte vy. 
Palčivým tématem bývá účet za telefon. 
Ideální je napsat domluvu na papír. Kdo 
platí jízdné, kdo obědy ve škole…, zda 

je kapesné opravdu jenom pro potěšení 
a radost, nebo se z části kapesného hradí 
i některé předem domluvené aktivity či 
finanční položky. 

NESNAŽTE SE MÍT NAD 
KAPESNÝM PŘEHLED
Věřte dětem a nechte je samotné projít 
obdobím „jak naložit s penězi“.  Co pro 
nás, rodiče, může být naprosto zbytečná 
investice, může naší dceři či synovi 
připadat naprosto životně důležité. 
Kapesné celé nebo v předem určené 
výši by mělo sloužit dítěti opravdu 
k jedinému: „mohu s těmito penězi 
naložit, jak chci“.

PRAVIDELNOST
Nenechte nikdy situaci dojít tak daleko, že 
si děti kapesné musí připomínat. Stanovte 
si den a ten opravdu dodržujte. Běžte 
dětem příkladem. Pokud děti mají už své 
karty, pravidelnost zajistí termínovaný 
příkaz.

KAPESNÉ NENÍ VÝCHOVNÝ 
PROSTŘEDEK
Nikdy, opravdu nikdy nepoužívejte příděl 
x „nepříděl“ kapesného jako výchovný 
prostředek. Pokud chcete dítě naučit 
hospodařit, nemůže se do této tématiky 
ještě proplétat vaše představa ideálního 
chování. Pokud máte s dítětem nějaké 
neshody, najděte jiné řešení než mu 
sáhnout na kapesné.

PENÍZE V ZAHRANIČÍ
Pokud se chcete vyhnout při společných 
cestách do zahraničí větám typu: 
„Mami, chci, nutně potřebuji“..., dopřejte 
dětem speciální kapesné na dovolenou. 
U menších dětí doporučujeme rozdělit 
kapesné do dvou dávek. Neumí totiž 
s penězi ještě tak dobře hospodařit 
a většinou je utratí při první příležitosti. 
Pokud bude dítě vědět, že v půlce pobytu 
dostane ještě pár drobných, nezkazíte 
si neustálým prošením o něco krásné 
společné chvilky.

Získat peníze je velmi obtížné. Ještě 
obtížnější je naučit se s penězi hospodařit 
a naučit se, aby se během chvilky 
nerozkutálely. Naučme to svoje děti.
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Zvláště pro prvňáčky může návyky 
při psaní pozitivně ovlivnit volba 
vhodné tužky či pera. Psací potřeby 
musí odpovídat schopnostem 
a dovednostem dítěte a podporovat 
správný úchop, ideálně by tedy 
měly být ve variantě pro praváka 
a leváka. Hmotnost, design, délka 
pera, jeho obvod, úchopová zóna 
a povrch by měly odpovídat věku dítěte. Dětská ruka je totiž na první pohled 
jiná, než ta dospělácká. Pokud pero hladce a snadno klouže po papíře, dítě si 
při psaní snadněji uvolní ruku a linie tahu bude plynulá. Kromě toho by měly 
být zohledněny preference dětí pro určité tvary a barvy, protože s perem, 
které se jim líbí, raději píší.
Při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodných psacích 
pomůcek. Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře. 
Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou 
zanechává znatelnou jednolitou stopu a dítěti se dobře drží či ho navádí 
intuitivně ke správnému úchopu. Vybírejte tedy pečlivě a vyzkoušejte si 
pastelkou, tužkou a perem opravdu kreslit či psát. Vybírejte pero nebo tužku 
společně s dítětem, psaní i kreslení bude dítě pak více bavit!

PASTELKY A TUŽKY
Při výběru věnujeme pozornost tomu, aby měly 
měkkou a kvalitní tuhu, která zanechává sytou stopu 
a barvu, aniž by dítě muselo vyvíjet nadměrný tlak. 
Tvrdé tuhy nejsou vhodné, 
nutí dítě na tužku tlačit 
a nedochází k uvolnění 
zápěstí a ruky. Hrana 
trojhranné pastelky by měla 
být 8–9 mm. Tuha silnější 
pastelky odpovídá ne jedné, 
ale dvěma až třem tuhám 
běžné tenké pastelky.

Odborníky doporučené jsou tužky a pastelky, které 
dítě navíc intuitivně navádí ke správnému úchopu 

Co by nemělo chybět  
V PENÁLU PRVŇÁČKA?
Děti se učí psát až ve škole, ale základ pro tuto schopnost 
získávají již doma a ve školce během kreslení. Postupně musí 
pochopit, jaké pohyby jsou k tvoření písmen nezbytné, jak 
tužku správně držet a jak používat při psaní správný tlak, 
rychlost a rytmus.

Naučte děti psát lehce  
a bez stresu s ergonomic-

kými pomůckami STABILO 
EASY, které jsou navrženy 
speciálně pro dětské ruce.

– např. ergonomicky tvarované pastelky STABILO EASYcolors, které mají 
trojhranný tvar, kvalitní tuhu, nízkou hmotnost a neklouzavé prohlubně, 
které dítě intuitivně navedou ke správnému úchopu. Samozřejmostí je verze 
pro praváky (červený konec) i leváky (žlutý konec) a možnost dokoupit 
si pastelku i po jednom kuse. U grafitových tužek vybírejte tuhu HB. 
Ergonomické grafitové tužky s prohlubněmi pro správný úchop a ve variantě 
zvlášť pro praváky a leváky STABILO EASYgraph jsou vyráběny v ČR 
a díky tomu, že jsou v 5 atraktivních barvách, můžete je prvňáčkovi barevně 
sladit s dalším obsahem pouzdra (roller, pero, grafitová tužka, ořezávátko). 
Pro menší děti je vhodné ořezat psací náčiní méně, nechat tupější hrot, aby 
zanechával rovnoměrnou stopu. Ořezávání pastelek či tužek dítětem je další 
činností podporující rozvoj jemné motoriky. K dispozici jsou ergonomická 
ořezávátka, např. STABILO EASYsharpener, která mají zásobník, 
bezpečnostní pojistku a lze s nimi ořezat tři různé průměry tuhy.

advertorial



INKOUSTOVÁ PLNICÍ PERA A ROLLERY
Na paměti je třeba mít, že pero pro první 
psaní musí odpovídat schopnostem 
a dovednostem dítěte a podporovat 
správný úchop, proto by pera a rollery 
měly být ergonomické a ve variantě 
zvlášť pro praváka a leváka. Oblíbenou 
variantou je ergonomický inkoustový 
roller STABILO EASYoriginal Graffiti, 
který lehce klouže po papíře, nedělá 
kaňky a škrábance, náplně se snadno mění a s každou novou náplní dostává 
roller i nový psací hrot. Modrý inkoust v náplni je zmizíkovatelný. Praktickou 
samozřejmostí je štítek na jméno. Pokud preferujete plnicí pero, můžete 
vyzkoušet STABILO EASYbirdy, které má individuálně nastavitelný hrot ve 
třech úhlech pro ideální úchop a je k dispozici také ve variantně speciálně pro 
leváky a praváky. Pero je vhodné jak pro děti, které se učí psát, tak pro děti, 
které už píší plynule. Školákovi padne dobře do ruky i plnicí pero STABILO 
EASYbuddy. Obě pera mají měkkou úchopovou zónu pro uvolněné držení 
při psaní a kvalitní iridiový hrot, který lehce klouže po papíře. Jsou plnitelná 
standardními bombičkami a lze je dostat v různých barevných kombinacích.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY JE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ 
ROZVOJ DÍTĚTE
Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost 
písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči 
(pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů 
jako např. pozornost a myšlení. Obecně se správný úchop u dětí začíná 
vyvozovat mezi 4. a 5. rokem, tedy ve školce.
Věděli jste, že tento rok realizovalo STABILO nezávislý průzkum mezi učiteli 
na prvním stupni ZŠ, kteří si nejnovější roller EASYoriginal Graffiti mohli 
se žáky vyzkoušet? Na základě vyzkoušení doporučuje roller 93 % učitelů, 
a to i ve vlastní třídě. Díky zahnutému tvaru rolleru děti věděly, jak si jej vzít 
správně do ruky a samy si kontrolovaly jeho uchopení v ruce. Děti s rollerem 
neměly tendenci na pero tlačit, snadno se jim drželo, a tak si ani po delším 
psaní nestěžovaly na bolesti v ruce. Z výsledků také vyšlo, že děti, které měly 
špatný úchop, začaly s rollerem psát úhledněji.*

Více informací o testování na: www.stabilo.cz

Nový 
optimalizovaný 

úchop

Léto skončilo a je tady zase návrat do běžné reality a pro děti 
to znamená jít zpátky do školek a škol. Některé děti se těší, ale 
pro některé je to stres. Stres to může být i pro rodiče. Povinnosti 
nezačínají jen dětem, ale i jim. Začátek školního roku ale 
prožívejte v klidu. Děti jsou citlivé na podněty kolem sebe. A pro 
každý úspěch, nejen ve škole,  je důležitá důvěra v sama sebe 
a mít sebeúctu.

Pomozte dítěti najít a ocenit na sobě, v čem vyniká a co mu 
jde.  Například, když vidíte, že se velmi snaží zvládnout zadání 
domácích úkolů, řekněte: „Vím, že je to těžké, ale můžeme 
to zvládnout". Objímejte. Když se něco nepodaří, pomozte 
svému dítěti vyrovnat se s neúspěchem. Povzbuďte své dítě, 
aby pochopilo, že chyby a překážky jsou součástí života a lze 
je překonat a dělá je každý. Podporujte dítě v jeho zájmech, 
když je to jen trochu možné. Nevyvíjejte příliš velký tlak na 
děti a vyhněte se obviňování, když nesplňují vaše očekávání ve 
škole.  Dobré je nechat dítěti prostor, aby si samo řeklo, co by 
ho bavilo za mimoškolní aktivity. To, že jste rodina sportovců 
neznamená, že dítě nemůže chodit do kroužku kreslení. Děti se 
naučí mnohem víc, když dělají věci samy. I když může být celá 
"akce" chaotická" a trvá to déle, je to jako celek prospěšné pro 
jeho sebedůvěru. Buďte trpěliví a dejte dětem čas a prostor, aby 
si vyzkoušely něco nového a poučily se ze 
svých chyb. Také dejte dítěti nějaké pravidlené 
povinnosti, zapojte jej do domácích prací. 

A na závěr? Buďte pro své děti dobrým 
vzorem.  Děti vždy napodobují chování 
dospělých, dobré i špatné. Pokud vás 
vidí, že někomu někomu pomáháte, je 
pravděpodobnější, že pomůže druhým.

Jak pomoci 
dítěti budovat 
sebedůvěru?

SERIÁL

Seriál vzniká 

ve spolupráci se 

společností Mamiee
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
A, Víte, jak dlouho trvá cesta z Prahy k Máchovu jezeru? 
1) 30 minut
2) Za hodinu a půl tam určitě jste
3) Trvá více než dvě hodinky

B, Které místní výletní lodě mohou přistávat u mola hotelu Port?
1) Pouze Jarmila a Hynek
2) Jarmila, Hynek a Máj
3) Všechny kromě Racka

C, Jak se jmenuje maskot hotelu Port a jaké sporty má 
nejraději?
1) Portík a nejradši má vodní sporty
2) Porty a miluje vodní sporty 
3) Bertík a je šampionem v bowlingu.

JAK SOUTĚŽIT? 
Stačí zaslat správné odpovědi na 
níže uvedené otázky  
na náš redakční e-mail  
soutez@sdetmivpraze.cz nejpozději 
do 30.9.2019. Ten, kdo odpoví 25. 
vyhrává! Pozor, správně může být 
i více odpovědí! Nápovědu a další 
informace o hotelu Port najdete na 
www.hotelport.cz . 

VYHRAJTE NETRADIČNÍ ZIMNÍ POBYT 
U JEZERA PRO CELOU RODINU 
Hotel Port na břehu Máchova 
jezera ve spolupráci s redakcí 
našeho časopisu vyhlašuje 
soutěž o zimní pobyt na dvě noci 
s polopenzí pro dva dospělé a až 
tři děti. Poukaz na pobyt bude 
možné čerpat v termínu  
od 15.1. do 31.3.2020. 
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finance v kapse

Když už rodiče své dítě pojistí, tak 
většinou na případy, kdy si zlomí ruku, 
léčí se s tím něco přes měsíc a pojišťovna 
mu pak vyplatí pět tisíc korun. Dobrých 
pět tisíc, ale co když se stane něco 
horšího?

Ročně je u nás kvůli úrazu ošetřeno asi 
půl milionu dětí. Trvalé následky po úrazu 
má cca 3 000. Málokterý rodič kalkuluje 
s tím, že se jeho dítě stane invalidní, 
pokud už si ovšem sjednává životní 
pojištění dítěte, měl by to zohlednit.

POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE: JAK A PROČ?
Podle odborníků se má na drobné nehody využívat finanční 
rezerva. Co se vyplatí pojistit, jsou závažná rizika na částky, 
které budou v případě zlé události opravdu platné. U dětského 
pojištění se jedná o rizika spojená s trvalými následky úrazu, 
riziko vážné nemoci či invalidity. Dítě například kvůli úrazu 
přijde o nohu, nebo skončí na invalidním vozíčku. Primárně 
je tedy třeba v pojištění řešit trvalé následky úrazu a následky 
vážných nemocí, u nichž může být nákladná léčba a dítě 
dlouhodobě zdravotně poznamenat.

„Ideální“ dětská pojistka pro krytí vážných zdravotních problémů 
by měla začínat minimálně na následujících pojistných částkách:
 Trvalé následky úrazu: cca 1 500 000 Kč
 Závažné nemoci: 1 000 000 Kč
 Invalidita přenesená z mládí: 3 000 000 Kč
Takto nastavená pojistka vyjde přibližně na 350 korun měsíčně.

POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE 
NENÍ O BOLESTNÉM 
ZA ZLOMENÝ PALEC
Nejlepší pojištění dítěte spočívá v kvalitně nastavené smlouvě rodičů. Pojišťovny však 
nabízejí i dětské pojistky. Ty by ovšem primárně neměly být o „bolestném“ za zlomený palec. 
Jak na věc radí Vladimír Weiss, finanční poradce Partners.

Vladimír Weiss 
Finanční poradce Partners 
www.partners.cz

DALŠÍ MOŽNOSTI
Pokud by se k pojistce přidalo ještě připojištění léčení úrazů na 
pojistnou částku ve výši 500 korun za každý den léčení úrazu, 
zvýší se cena na cca 600 až 650 korun měsíčně. Toto připojištění 
ale dává smysl až v momentě, kdy jsou správně nastavená rizika 
dlouhodobá a trvalá.
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za hranice městských dnů

Při návštěvě Beskyd byste neměli opomenout výstup na horu Radhošť, 
na které měl podle pověstí sídlo slovanský bůh Radegast. Jeho podobu 
ztvárnil sochař Albín Polášek a narazíte na ni v polovině výšlapu na 
Radhošť z Pusteven. Když se u boha slunce, války a vítězství na chvíli 
zastavíte, dozvíte se z informačních tabulí o soše Radegasta mnoho 
zajímavostí. Třeba tu, že skulptura, která se tyčí pod Radhoštěm, není 
originál. Shodou náhod a historických okolností se naopak jeden ze dvou 
originálních Radegastů ocitl v pražské ZOO a vidět ho tam můžeme 
dodnes… Až dojdete na Radhošť, nezaplujte rovnou na občerstvení 
do hotelu, ale vyšlapte ještě o kousek dál k monumentálnímu sousoší 
a kapli Cyrila a Metoděje.

Pokud preferujete fyzicky méně náročnější aktivity, ale nevadí vám 
strávit půl dne „na nohou“, vypravte se do Valašského muzea v přírodě. 
Jde o hlavní atraktivitu Rožnova pod Radhoštěm a počítejte s tím, že 
nejde o standardní návštěvu dobového skanzenu. Muzeum má tři části: 
dvě (Dřevěné městečko a Valašskou dědinu) si projdete sami a třetí 
(Mlýnskou dolinu) v doprovodu s výkladem průvodce. Na obrovské 
rozloze a v přirozené krajině uvidíte desítky originálních roubených 
staveb i  několik zrekonstruovaných historických budov. Příběhy, které se 
ve staveních odehrávaly, jsou autentické od jednotlivců a rodin žijících na 
Valašsku. Valašské muzeum v přírodě má v září otevřeno denně od 10 do 
17 hodin. Více informací najdete na https://www.nmvp.cz/roznov.
Budete-li v Rožnově s malými dětmi, doporučujeme zavítat také do 
zdejšího minipivovaru, jehož součástí jsou pivní lázně, čokoládovna, 
restaurace, pivní hospoda a velké dětské zábavní centrum o rozloze více 
než 1000 m2. Můžete zde mimo jiné využít i služeb hlídání dětí. Více 
informací na http://www.roznovskepivnilazne.cz/.
Protože by v horách měla být příroda na prvním místě, doporučujeme 
vám (v případě, že do Beskyd vyrazíte s většími a turisticky zdatnými 
ratolestmi) výšlap na Lysou horu (1323 m.n.m.). Vede na ni několik tras 
(včetně pravidelné autobusové linky – více na www.lysahora.cz) a nahoře 
si zajisté dopřejte občerstvení v Bezručově chatě, která disponuje také 
velkým dětským koutkem.
Nová atraktivita Beskyd, která nabízí výhledy do okolí až 100 km daleko, 
je panoramatická stezka Valaška. Ve výšce 1099 m. nad mořem se 
projdete po stezce doplněné o vysokou věž, skleněnou vyhlídkovou 
plošinu i 150 metrů dlouhý himalájský chodník. Otevřena je denně 
a vstupné lze nakoupit přes www.stezkavalaska.cz. 

Michaela Fialová Rozšafná

Zářijové 
dny, babí léto 

a blížící se podzim přímo 
vybízejí k výletování do přírody. 

Ačkoliv prázdniny už skončily, stále 
ještě můžete využít (prodloužených) 

víkendů a vyrazit za dobrodružstvím. 
Pro rodiny s dětmi je jako stvořené 

pohoří Beskydy v Moravskoslezském 
kraji. Můžete tady chodit po horách 

s jedním z nejvyšších převýšení u nás, 
zažít lidovou architekturu a dávné 

tradice, pokochat se na historických 
památkách, ale také si užít 

výdobytky moderní 
společnosti.



Polárníci dodržují zásadu vrstvení. Než 
jeden tlustý kus, raději pár tenčích, ale 
o to funkčnějších. Výhodou je možnost 
svlékání jednotlivých vrstev. Investujte do 
kvalitního funkčního materiálu. Oblečení 
vynosí postupně všechny děti nebo ho 
udáte na bazaru.

NA HLAVU 
U miminek i školkáčů oceníte kuklu. 
Na zimu zvolte merino vlněnou. Děti 
v ní zvládnou teploty kolem nuly, a když 
přituhne, nahodíte na ni kapuci nebo 
čepku. Na rozdíl od čepice se nehýbe 
a neřešíte šálu ani holý krk. 

NA TĚLO
Vyplatí se investovat do kvalitní, 
měkounké merino vlny. Jak do 
trika, tak do legínů. Triko přes zimu 
oblečete jako dotykovou vrstvu a v létě 
slouží jako tenká, ale hřejivá mikina. 
Vybírejte dotykem, pohlaďte si vlnu, 
pomazlete se s ní. Pokud vás kouše, 
bude pravděpodobně kousat i dítě. 
Kupujte nejjemnější merino vlnu, co 
vám přijde pod ruku. Rostoucí merino 
oblečení unosí dítě v klidu dvě sezony. 
Cost per wear je pak úplně jinde. 

AŤ NEZMOKNE
Softshellové kalhoty a bunda jsou 
základ podzimního šatníku. Máte-li 
lesoškolkáčka, zvažte gatě dvoje. Unosí 
je spolehlivě. Koukejte na parametry. 
Čím vyšší číslo, tím prodyšnější oblečení 
je. My v Dupeto šijeme ze softshellu 

s parametry 30tis.mm voděodolnost/ 
15 tis. mm paroprodyšnost. Nekupujte 
oblečení anonymních parametrů. 
Nehledáte další pláštěnku.

NA NOHY
Hodí se určitě dvoje silné merino 
ponožky. Dívejte se na složení a hledejte 
co nejvyšší podíl vlny. Osahejte si lem, 
vyberte měkký a široký, ať mládě neškrtí.
Netřeba šatník plný levné parády. Stačí pár 
funkčních kousků, které plně využijete. 
Na konci sezony si zamnete ruce, jak 
dobře vám oblečení sloužilo.

CO MU OBLEČU?
Se začátkem podzimu řešíme, co dát potomkovi, ať nezmrzne. Ať se 
nezapaří a nic ho nekouše... Poradíme vám, co funguje,  
abyste si den venku užili na plno.  

Praktické oblečky Dupeto najdete na 
www.dupetoshop.cz

advertorial

Všechny tyhle otázky jsme řešily u prvního 
dítěte. Dnes oblékáme tři a na pohodlné 
funkční oblečení si potrpíme.  
Že se dětem naše produkty dobře nosí,  
dáme ruku do ohně. 
za Dupeto Alice Bartůšková
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Své děti milujeme, ale... V každém čísle vám 
předkladáme tipy, kde a jak si můžete užít tzv. Sobecké 
chvilky bez dětí. Najdete tu tipy, které se nám líbí.
Doufáme, že si nějakou podobnou chvilku najdete i vy 
a načerpáte tak sílu na to, být po zbytek času těmi
skvělými rodiči...

Více informací najdete na 
našem novém Facebooku 
Sobecké chvilky bez dětí

SOBECKÉ
CHVILKY bez dětí

KNIHA STŘÍBRNÁ HVĚZDA
JEANNETTE WALLSOVÁ
Sedmdesátá léta v malém městečku v Kalifornii. „Bean“ 
Holladayové je dvanáct a její sestře Liz patnáct, když jejich 
psychicky nevyrovnaná matka odejde z domova a zanechá 
jim jen pár dolarů.  
Aby se vyhnuly dětskému domovu, rozjedou se dívky do 
Virginie, kde v polorozpadlém rodinném sídle žije jejich 
ovdovělý strýc Tinsley. U něj sestry naleznou nový domov 
a dozvídají se o historii své rodiny. Přivydělávají si prací 
pro Jerryho Maddoxe, předáka v místní továrně, který 
šikanuje podřízené, nájemníky, své děti i manželku.  Bean 
do nového prostředí postupně zapadne, ale Liz se stahuje 
víc a víc do sebe – a pak mezi ní a Maddoxem k něčemu dojde... Stříbrná hvězda je 
hluboce dojemný příběh o vítězství nad nepřejícími okolnostmi. Vypráví o lidech, 
kteří dokážou najít cestu jeden ke druhému a kteří se nebojí milovat život, přestože 
není vždycky dokonalý a fér. 
Vydává Mladá fronta

POLIBEK BOBA KLEPLA 
A ANNY ŠIŠKOVÉ 
Pražské divadlo Studio DVA uvede 
na podzim v české premiéře komedii 
Polibek, patřící mezi nejúspěšnější hry 
holandského dramatika a spisovatele Ger 
Thijsa. V hlavních rolích chystané novinky 
o setkání dvou zprvu sobě neznámých 
osob, které bloudí nejen krajinou ale 
i svými životy, se objeví Bob Klep a Anna Šišková. Režie se ujala slovenská režisérka 
a dramaturgyně Darina Abrahámová, která již v minulosti pro divadlo připravila 
populární tituly jako je Sex pro pokročilé, či Vzhůru do divočiny s Karlem Rodenem 
a Janou Krausovou nebo Ženy přežijí s Vojtěchem Kotkem. Premiéra je plánována 
na 24. září do komorního prostoru Malé scény, která funguje od loňského roku v ulici Na 
Perštýně 6 na Praze 1.
www.studiodva.cz

KNIHAŘSKÉ KURZY 
A WORKSHOPY V REFORMÁTU
V knihařské dílně na Letné se seznámíte s netradičními 
materiály, formáty a vazbami. Naučíte se pracovat s kni-
hařskými nástroji i stroji, s pomocí lektorky rozvinete 
své návrhy, dotáhnete je do designově čisté podoby 
a odnesete si hotové produkty, jako je fotoalbum, ces-
tovní deník či diář. Budou pro Vás připraveny všechny 
potřebné komponenty, zároveň však můžete využít 
vlastní motivy. Vybrat si můžete z nabídky intenzivních 
kurzů i krátkých workshopů.
Knihařská dílna Reformát; U Studánky 29, Praha 7;  
www.reformat.cz

KONCERT 
PKF – PRAGUE 
PHILHARMONIA 
V OBECNÍM DOMĚ 
Středa 11. září se jeví jako 
ideální datum zajít si na 
skvělý koncert klasické 
hudby a udělat si krásný večer 
v Obecním domě. V 19.30 
zde ve Smetanově síni zahájí 
pod taktovkou šéfdirigenta 
Emmanuela Villauma svou 
26. sezonu orchestr PKF – Prague Philharmonia. Sólistou večera bude světoznámý 
makedonský klavírista, držitel Ceny Gramophone, Simon Trpčeski. Pro všechny 
návštěvníky koncertu se v ten večer exkluzivně otevřou luxusní salonky na úrovni 
Smetanovy síně! Program je více než lákavý. Beethovenův Pátý klavírní koncert zvaný 
„Císařský“, jenž skladatel dopisoval pod palbou děl Napoleonovy armády, a monu-
mentální Třetí symfonie Antona Brucknera s citacemi hudby velikána německé opery 
Richarda Wagnera. 
www.pkf.cz

sobecké
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„V praxi se setkáváme s tím, že rodiče nebo jiní dospělí zažívají 
obavy, strach z toho, jak dítěti říct, že mu někdo blízký zemřel. 
Situace je o to náročnější tím, že pro tyto dospělé je to také často 
velmi blízký člověk, kdo odešel. Naše kurzy jim tu situaci přímo 
neulehčí, ale aspoň jim dají kousek znalostí a dovedností, o které 
se budou moct při komunikaci a řešení problémů opřít,“ říká 
Jan Kaňák, terapeut Poradny Vigvam. Při komunikaci s dětmi, 
kterým někdo zemřel, se můžete držet těchto 6 základních bodů, 
které vám pomohou vyhnout se základním chybám.  

JAK MLUVIT S DĚTMI O SMRTI V 6 BODECH:
1. ŘEKNĚTE TO NA ROVINU – je lepší dozvědět se vše od 
svých nejbližších a nezkresleně, než od cizích lidí (například ve 
škole), kteří navíc nemusí znát úplnou pravdu. U blízkých lidí 
je navíc větší pravděpodobnost důvěry a bezpečí, což je při tak 
těžkém tématu zásadní.
2. MLUVTE JASNĚ – nebojte se říct slovo smrt. Pokud 
používáme zlehčující slova jako třeba odešel nebo usnul, 
můžeme u dětí vyvolat nečekanou reakci v podobě strachu ze 
spánku nebo jakéhokoli oddělení od rodiče (v noci, ve školce, ve 
škole).
3. PLÁČ JE PŘIROZENÝ – pláč je naprosto přirozená reakce 
a ke smutku patří, nebraňte se mu.
4. NEBOJTE SE REAKCÍ – děti mají vlastní bezpečnostní 
obranné mechanismy, proto někdy reagují pro okolí 
nesrozumitelně nebo zdánlivě nevhodně. Je v pořádku, když 
změní téma hovoru – už byl moc dlouhý, víc toho dítě neunese. 
Pokud se začne smát, může to mít více vysvětlení – buď je 
smutek moc náročný a dítě uniká paradoxní reakcí, nebo neví, co 
se očekává a jak se má chovat (učí se nápodobou).
5. BUĎTE SPOLU – to, co děti potřebují, je naše blízkost třeba 
i beze slov. Někdy děti dokáží být smutné jenom když jsou samy, 
ale i tak potřebují naše objetí.
6. UČTE DĚTI EMOCE – Nebojme se vlastních emocí (pláče, 
zloby, ale i radosti a smíchu) před dětmi, jinak se nemohou 
naučit vlastní emoce rozpoznat a pochopit.

SMRT v životě dítěte
Mluvit o smrti je stále tabu, a pokud je v blízkosti dítě, tak dvojnásob. Nezisková organizace Poradna Vigvam na 
speciálních kurzech učí lidi nebát se mluvit o těžkých tématech, a to ani v přítomnosti dětí. 

TIP NA AKCI – JAK MLUVIT S DĚTMI  
O SMRTI NA DNI S VIGVAMEM
Pilotní workshop kurzu Jak mluvit s dětmi o smrti se uskuteční 8. 
září 2019 v Praze 6 v rámci zábavního dne pro děti i dospělé, který 
Poradna Vigvam pořádá již 5. rokem. Program mimo to zahrnuje 
charitativní běh Ladronkou, indiánskou stezku a divadlo pro děti. 
Návštěvníci svou účastí podpoří děti, kterým zemřeli rodiče.

Kdy: 8. září 2019
Kde: Usedlost Ladronka, Praha 6
Více info na www.poradna-vigvam.cz

Chod Poradny Vigvam byl v roce 2019 finančně podpořen 
Ministerstvem práce a sociální věcí a nadačním fondem Avast.



BOMBASTICKÉ

PŘÍPADY!
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VE DNE V NOCI!
DETEKTIV

VROUBEK

Na detektivním nebi vychází nová hvězda! Vroubek je soukromé očko, které při svém 
pátrání používá důvtip a bystrou hlavu. Do boje se zločinem se vrhá ve dne v noci a každý 
padouch se před ním musí mít na pozoru. Přidej se do jeho detektivního týmu i ty.

& čokoládový beránek

Lámete si hlavu, jak přivést své děti k četbě? Představujeme vám 
knihy, které děti zaujmou a zároveň podpoří přirozený rozvoj jejich 
intelektu. WWW.VRTAPKA.CZ | WWW.MORKES.CZ
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·  Monkeys Gym Galerie Harfa, 
Českomoravská 2420/15a, 2.patro

·  Divadlo Horní Počernice 
Votuzská 379/11

·  Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857

PRAHA 10 
·  Koala Café s.r.o. 

Dolnoměcholupská 209/17
·  Lipa Preschool Vinohrady 

Na Třebešíně 3374/39b
·  Baby club Juklík 

Přípotoční 1337
·  Školka MuŠka Edisonova 27
·  Anglická škola a školka Kryštof 

Olešská 3391/14
·  Mateřská škola umělecká MuŠka 

Edisonova 27

ZA PRAHOU 
·  Anglická škola a školka Kryštof 

Sadová 61, Černošice
·  Centrum volného času Měšice 

Nosticova 590, 250 64 Měšice

·  Sokolovna Průhonice 
Říčanská 118, Průhonice

·  Hotel Port 
Valdštejnská 530, Doksy

PRAHA 6 
·  Agátin svět 

Eliášova 12
·  Foxíkova školka a jesle BŘEVNOV, 

Loutkářská 2324/2
·  Park Lane International School* 

Norbertov 130/3
·  Mateřská škola Duhovka, s.r.o. 

Pevnostní 6
·  Základní škola Duhovka, s.r.o. 

Nad Kajetánkou 134/9
·  Outdoor baby 

Jaselská 34
·  Café Záhorský 

Eliášova 1
·  Maxíkova školka 

Chodecká 2
·  Maxíkova školka 

Zvoníčkova 5
·  Dětská skupina Hrajeme si 

České družiny 18
·  Dětská skupina Radost 

Bubenečská 13
·  Monkeys Gym - OC Šestka 

Fajtlova 1090/1
·  Riverside Early, Chitussiho 14
·  Riverside Primary school, Roztocká 9

PRAHA 7 
·  Kavárna Kumbál 

Heřmanova 12
·  Gelateria & Caffé Amato 

Heřmanova 61
·  Kuráž 

Veletržní 48. Letná
·  Kavárna Alchymista 

Jana Zajíce 7
·  Restaurace Vozovna Stromovka 

Královská obora
·  Ekoškolka Rozárka 

Pod Havránkou 12/2

PRAHA 8 
·  Anglický klub, s.r.o. a Mortimer 

English club Služská 27
·  Agátin svět Sokolovská 67
·   Pro malé dobrodruhy 

Pobřežní 380/2
·  Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2

PRAHA 9 
·  JINOHRÁTKY 

Starokolínská 425, Újezd nad Lesy

distribuce

PRAHA 1 
·  Hugo chodí bos 

Řeznická 1374/12
·  Hračkotéka 

Školská 34
·  Viabel architekt pro děti 

Klimentská 52
·  Mateřská škola Duhovka, s.r.o. 

Cihelná 2/635, Malá Strana
·  Cafe NONA 

3. patro Nové scény Národního divadla, 
Národní 1393/4

·  Divadlo Archa 
Na Poříčí 26

·  Divadlo Minor 
Vodičkova 6

·  Maxíkova školka 
Politických vězňů 912/10

·  Kino Ponrepo 
Bartolomějská 291/11

·  Divadlo Bez zábradlí 
Jungmannova 31

·  Školka YMCA 
Na Poříčí 12

·  Divadlo Image 
Národní 25

·  PALLADIUM 
náměstí Republiky 1078/1

·  Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze 
17. listopadu 2

·  Nová budova Národního muzea; 
Vinohradská 1

·  Muzeum Lega Národní 362/31 
Praha 1

·  Smalterie 
Karmelitská 269/28

·  Muzeum Karla Zemana  
Saský dvůr – Saská 3

PRAHA 2 
·  Kavárna Maluj 

Korunní 2456/98
·  Knihkupectví Meander 

Vratislavova 7
·  Výtvarná škola 

Balbínova 28
·  Neviditelná výstava Novoměstská 

radnice, Karlovo nám. 1/23
·  Kiddum 

Mánesova 88, Praha 2

PRAHA 3 
·  KLC Kryštof* 

Korunní 127, Praha 3
·  Nová Trojka Jeseniova 519/19

DETEKTIV VROUBEK – ŘEŠENÍ:
Kradla čarodějnice s bradavicí.
Lhala, že se ke špekáčkům ani
nepřiblížila, na místě činu ale
ztratila přezku z klobouku.

PRAHA 4 
·  Villa Luna Praha 

Rozárčina 25
·  Divadlo Dobeška 

Jasná II
·  MŠ Woderland 

U Školky 880
·  Cafe Periferie 

Branická 49
·  Magic Castle 

Areál zámku Kunratice Golčova 1/4
·  Prague British International School 

K Lesu 2
·  La Terra Coffee 

Antala Staška 378/60
·  Baby Office Pod Višňovkou 1662/25 

(budova B3, 6. patro)
·  Agátin svět 

Pujmanové 1221
·  Rodinné centrum U Motýlků 

Golčova 24/7
·  Hernička Lumpík 

Křesomyslova 17C
·  Mortimer English Club 

Michelská 76
·  Zahradní restaurace Jezerka 

Na Jezerce 2a/1451
·  The Little gym Chodov 
Chemická 951

·  The International Montessori School 
of Prague Hrudičkova 2107/16

·  MŠ Urbánkova, Urbánkova 3374
·  Klasické gymnázium Rakovského 

a základní škola, s.r.o., 
Rakovského 3136/II

·  Školka Pelíšek 
U Krčského nádraží 86/38

·  Psychologická poradna a dispenzář - 
PhDr. Petr Beroušek 
Donovalská 2222/31 (areál Domova 
seniorů)

PRAHA 5 
·  Baby Club Juklík 

U Jezera 2031
·  The Little Gym 
Drtinova 8

·  Vavrys
Lidická 32
·  TOBOGA Fantasy Praha 
Skandinávská 5a

·  Maxíkova skolka 
U Jezera

·  Ekoškolka Rozárka 
Nový Zlíchov 16/3159

Časopis je zdarma přidáván do zásilek: 
▶ www.svetbedynek.cz
▶ www.agatinsvet.cz

▶ www.mamiee.cz
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•	 ERGONOMICKY	TVAROVANÝ	ROLLER,	KTERÝ	PÍŠE	JAKO	PERO

•	 S	NOVOU	OPTIMALIZOVANOU	ÚCHOPOVOU	ZÓNOU,	KTERÁ	NAVEDE		
VŠECHNY	PRSTY	DO	SPRÁVNÉHO	A	UVOLNĚNÉHO	DRŽENÍ	PERA

•	 SNADNÁ	VÝMĚNA	NÁPLNÍ

STABILO® EASYoriginal Graffiti

www.stabilo.czwww.stabilo.cz
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