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…když chcete s rodinou ustát zrychlené tempo města
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Jak prožít krásné časy?
Zkuste to s krásnými, šikovnými a autorskými kalendáři z nakladatelství Scrumage.
Kalendář, se kterým budete mít každý den čas na radost.

Snadno a vkusně naplánujte čas své rodiny
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RODINNÝ PLÁNOVAČ 2019
Hravost, vkus a elegance. Bez těchto ingrediencí se při plánování času
neobejdete. Každý z rodiny má v kalendáři svůj prostor, takže nedojde
na žádné třenice. A s rozmarnými ilustracemi Andrey Tachezy navíc
každý problém vyřešíte s nadhledem.
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DOMÁCÍ RODINNÝ KALENDÁŘ 2019
Již třináctý rok můžete krotit rodinný chaos s Domácím rodinným
kalendářem. V roce 2019 se s linoryty Petry Cífkové ocitnete ve světě
vynálezů, kterými Češi ohromili svět. Přehledné plánování, nápadité
autorské zpracování, termíny prázdnin až do roku 2020.

Krásný kalendář 2019
Kalendář, se kterým každý
den zkrásní
S ilustracemi Andrey Tachezy
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Den upálení mistra Jana Husa

Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro
možnost, že všechno je současně úplně jinak.
Václav Havel

Knížka, díky které už nikomu nezapomenete popřát
NKmala8sedaDEF DEF.indd 1

červenec

KRÁSNÝ KALENDÁŘ 2019
„Dělej, co cítíš, a půjde to dobře.“ Nejen tato výstižná filmová hláška,
ale spousta dalších inspirativních citátů Vás provede rokem 2019.
A co je ještě důležitější: Váš čas a každodenní rituál při jeho plánování
orámují něžně zasněné ilustrace Andrey Tachezy.
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NAROZENINOVÁ KNÍŽKA
Copak jedna hlava stačí na to, aby si pamatovala všechna rodinná
výročí? Jen těžko! Ale nezoufejte, pomůže Narozeninová knížka. S ní
už nikomu nezapomenete popřát včas. Nevztahuje se ke konkrétnímu
roku, vydrží proto dlouhá léta, někomu i celý život. Patří mezi dárky,
co nezestárnou.

Kde koupíte ?

U dobrých knihkupců nebo na www.knizniklub.cz, www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz, www.leppeto.cz

www.krasnecasy.cz

Pocta učitelům
Dobrý učitel vám může změnit život. Když jsem chodila do první třídy,
toužila jsem mít čtyřbarevnou kovovou propisku, přesně takovou
jako měla moje paní učitelka M. Klidná síla s medovým hlasem, štíhlá
věkovitá jógínka s velkou zálibou v racionálně zdravé stravě, a to vše
ještě před rokem osmdesát devět.
Na střední škole se mi pak velmi zachtělo smyslu pro humor. Náš
profesor společenských věd Š. nám všem byl naprostým idolem,
protože ať už vysvětloval zákonitosti práva nebo moudra filosofie,
vše vyprávěl košatě, poutavě, náročně, přesto s obrovskou dávkou
nenuceného vtipu. Celá škola jej milovala. Muž střední postavy,
středního věku a středního vlasového porostu vždy chodil v obleku
a působil průměrně střídmě. Jakmile se ale postavil před třídu a pustil
se do výkladu, nevěděli jsme co dřív: jestli si divoce škrtat do sešitu
zajímavé poznámky nebo smát se jeho mile nekorektním glosám
nebo si opravdu hodně tajně představovat, jaké by to bylo, kdyby i mě
jednou takhle zbožňovaly davy.
Během mých studií na pedagogické fakultě jsem do své obdivuhodné
partičky přidala osobnost třetí, přednášející dějin umění – docentku B.
Byla rázná, řízná. Rychlá, přesná. Naprosto odborná a mnohojazyčná.
Zvaná a oceňovaná. A u zkoušek námi obávaná. Ale zase tam byl ten
vtip; hlavně situační, vkusně dámský i patřičně ženský. Jednou před
Vánocemi vyhodila z přednáškové místnosti předchozí seminář, který
si tam přesčas zpíval francouzské koledy, pak vystřihla svých úžasných
devadesát minut o italském renesančním malířství, aby se nám
nakonec všem nečekaně omluvila za svůj možná příliš drsný úvod
hodiny. Mistrný um i pokorná sebereflexe – jak inspirativní!
A přesně takové kantory letos Vám přeje Rosa Mitnik, blogerka

JUPÍÍÍ :-)
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CHCETE VYHRÁT PŘEDPLATNÉ NA CELÝ ROK ?

Napište nám na soutez@sdetmivpraze.cz co se vám v časopise nejvíce
líbí a jaká další témata bychom pro vás měli otevřít ? Třetí, třináctá
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rozhovor

Rozhovor s

MARCELOU STEINBACHOVOU
Je jednou z nejdůležitějších
a nejvýraznějších postav
současné české architektury.
Marcela Steinbachová se svou
architektonickou kanceláří
Skupina stojí třeba za interiéry
kina Světozor, centrem Společnosti
Franze Kafky nebo úspěšnou
výstavou Pokoje v Domě umění
města České Budějovice. Už
během studií založila spolek
Kruh, se kterým usiluje o osvětu
v architektuře, a to i mezi dětmi.
Před dvěma lety získala prestižní
ocenění Architekt roku. Právě teď
chystá maminka desetiletého syna
už osmý ročník stále populárnějšího
festivalu Den architektury, který
proběhne poslední zářijový víkend.
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Den architektury se blíží. Jak byste ho přiblížila někomu, kdo ho
ještě nepoznal?
V zásadě je to osvěta v architektuře velmi nenásilnou formou
procházek. Veřejnost zdarma provází architekti nebo historici
architektury po různých částech rodných měst, vesnic nebo
krajiny.
Tedy místy, ke kterým mají nějaký vztah?
Přesně tak. V současnosti je program v 89 městech opravdu
bohatý. V Praze se koná zhruba 40 akcí, takže dohromady se
blížíme ke dvěma stovkám akcí během víkendu. Může se na
ně vypravit skoro každý. Samozřejmě někdy mohou být nějaká
omezení, když se jde na vysokou věž. Máme teď v programu
i rarity – dva puťáky v podobě turistických výletů po horách,
fotbalové utkání nebo Běh za architekturou. Ale standardně
jsou to procházky v rozsahu jedné a půl, dvou hodin, jde se
pomalejším tempem. Teoreticky to zvládne kdokoliv, i rodiče
s dětmi.
A navíc se podívají i do míst, kam se obyčejně člověk nedostane?
Ano. Konkrétně v Praze máme velmi obsáhlý projekt Hurá
dovnitř, kdy jsou domy v určitých hodinách otevřeny zdarma
pro veřejnost. Zpřístupněn bude třeba hotel Internacional
v Dejvicích, odkud je krásný výhled. V Riegrových sadech poblíž
dětského hřiště bude zpřístupněna bývalá funkcionalistická
restaurace, dnes sídlo grafické firmy, také s překrásným výhledem
na Prahu. Nebo prostory Obecního domu včetně těch uzavřených
pro veřejnost. Každý si určitě najde své cíle a favority.

inzerce

Co znamená letošní motto „Architektura společně“?
Letošní ročník je připomínkou stoletého výročí založení
Československa. Trošku to vztahujeme k současnosti. Díváme
se na to, co vznikalo v době vzniku republiky, do čeho se
investovalo, a co vzniká v současnosti za reprezentativní stavby.
Snažíme se polemizovat mezi první republikou a současností.
Takže to pokrývá sto let československé architektury, protože
program je dnes už hodně rozrostlý i na Slovensko.
Stačí tedy poslední zářijový víkend přijít a vydat se s průvodcem
na zajímavou prohlídku?
Některé objekty budou zpřístupněny jen na základě rezervací,
které budou vyvěšeny na webu goout.net. Nechceme, aby lidé
stáli tříhodinové fronty a byli z toho nešťastní.
Budete sama také provázet?
Provázela jsem při úplně prvním ročníku. Teď se k tomu vrátím

Bohatý program
pro celou rodinu
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a budu provázet po zrekonstruovaném kině Světozor, kde
v současnosti vzniká nový malý sál podle našeho projektu.
V roce 2016 jste získala ocenění Architekt roku, cenu za
mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Co to
pro vás znamenalo?
Ocenění reflektovalo jak mou činnost v osvětě, tak moji
architektonickou praxi. Osobně to pro mě určitě znamenalo
jakousi satisfakci, protože v neziskovém sektoru působíme už
sedmnáct let a je to velké množství práce, která není vidět. Byla
jsem ráda, že odborná porota ocenila dopad působení Kruhu
a i festivalu Den architektury, který je podle mě nevyčíslitelný.
Zaznamenáváme nárůst zájmu jak ze strany veřejnosti, tak
i průvodců. Věřím, že města nenásilně proměňujeme, vznikají
nové neziskové spolky na základě Dne architektury nebo se
iniciují ve městech architektonické soutěže. Někteří z průvodců
festivalu pak směřují do zastupitelstev, jsou aktivní a chtějí něco
měnit stran veřejných prostorů.
Už v době studií jste v roce 2001 založila Kruh, spolek zaměřený
na neziskovou činnost a osvětu. Dnes funguje i Kruh +, který se
věnuje vzdělávání dětí a mládeže. Co to obnáší?
Ve spolupráci s odbornými lektory, kteří jsou vyškoleni na
výtvarné umění, jsme vytvořili několik programů, kdy školkové
nebo školní skupiny navštěvují s architekty jejich aktuální
realizace. A s lektory následně dělají interaktivní workshop
v oné konkrétní stavbě. Děti se tedy zúčastní velmi dobře
naplánovaného programu a snaží se vlastními silami dozvědět se
co nejvíce o dané stavbě, zjistit, na čem je založená.
Děti tedy mohou přicházet s nápady a realizaci ovlivnit,
vnuknout architektovi nějaký nápad?
Samozřejmě mohou vnést svoji invenci, ale snaží se spíš
pochopit, proč jsou realizace udělané právě tak, jak jsou. Třeba
v jednom konkrétním programu architekti tvoří vlastní ateliér
a děti vymýšlí, jak by vypadal jejich ateliér nebo pracovní místo.
Co vás vedlo k tomu nasměrovat své osvětové aktivity kolem
architektury také na děti?
Vidím sama na své a starší generaci, že se neumíme
o architektuře a veřejném prostoru bavit, protože tomu nikdo
moc nerozumí. A ani nejsme zvyklí o těchto věcech moc
diskutovat. Samozřejmě se to mění v čase, ale máme pocit, že
přesně děti jsou tak otevřené, že když se naučí v raném věku se
nebát, současné architektury například, naučit se jí chápat, mít
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k ní věcné, logické výhrady, je to investice, která se městu vrátí.
Tyto děti budou za třicet let ovlivňovat, jak bude město vypadat.
Pokud budou mít takovou znalost, bude to k nezaplacení. Třeba
v Helsinkách existuje Lidová škola umění zaměřená jenom na
architekturu. Finové jsou ve vzdělávání napřed, takže na tom
možná něco bude.
Věnujete se Dnu architektury, Kruhu, máte vlastní architektonickou praxi Skupina, publikujete, přednášíte. Jak to zvládáte
skloubit s rodinou, když jste i maminkou desetiletého syna?
Někdy je to samozřejmě těžké. V začátcích to nebylo snadné, ale
zvládala jsem to díky týmu. Kruh nedělám sama a mám velmi
šikovné kolegy, hlavně Mirka Pavla, který připravuje program
Dne architektury, nebo Dominiku Skálovou. S rodinou mi hodně
pomáhá babička. Bez pomoci ostatních by to určitě nebylo
možné.
Kam by rodiče měli své děti vzít, co by jim měli ukázat?
Je to určitě hodně o invenci samotných rodičů. Sama jsem
si jednou třeba vzala knížku od Petra Síse Tři zlaté klíče, kde
popisuje své dětství na Malé Straně a Hradčanech a hledá
klíče. Přečetla jsem si knížku, převedla jsem ji do interaktivní
procházky, syn hledal klíče a já jsem mu k tomu vyprávěla
příběhy. Určitě je také nabídka různých programů, třeba Divadlo
Minor má interaktivní workshopy např. v současnosti k Záhadě
hlavolamu na Starém Městě. Jsou různé zpoplatněné hry, třeba
objevování šifer na Starém Městě, to jsem ještě nevyzkoušela.
Myslím, že nabídka je v současnosti opravdu velká. Spíš je těžší se
v tom zorientovat a najít kvalitní věci. 
Text: Filip Šedivý

H RY, K T E R É U D ù L A J Í Z U â E N Í Z Á BAV U
Spoleãenská hra
Upeã koláã
a nauã se zlomky
Upeãte si sladk˘ koláã
a pﬁitom si názornû ukaÏte
jak fungují zlomky.

V˘ukové karty
Odãítání
V˘ukové karty s ilustracemi,
které pomáhají dûtem
s tréninkem odeãítání

Spoleãenská hra
Loto
jednoduchá
matematika
S matematikou
mÛÏe b˘t i zábava,
s tímto lotem bude sãítání
a odãítání hraãka.

Duo puzzle
Jednoduchá
angliãtina
S tímto puzzle
si dûti procviãí
logické my‰lení
a uãí se rozpoznávat slova.

Spoleãenská hra
Kolik je hodin?
Poznávání ãasu hrou.
A teì je ãas si hrát.

Puzzle
DÛm s ãíslicemi
Edukaãní pomÛcka pro dûti,
nebo práci dítûte
s rodiãi a pedagogy.
Pomocí skládání dílkÛ
se dítû uãí ãísla

Rosteme hrou

V˘hradní distributor znaãky eeBoo, Mamiee s r.o., www.mamiee.cz

kalendárium
PO 3. ZÁŘÍ
Nové pololetí v The Little Gym

září

Cvičení pro děti věkových kategorií 4 měsíce -12 let The Little Gym zahajuje na Andělu již 9. rok provozu. Druhá pražská pobočka na Chodově
je otevřena od podzimu 2016. Napiště nám nebo zavolejte a rezervujte
si zkušební hodinu zdarma. V našem rozvrhu máme celkem 77 různých
kurzů a otevřeno je každý den pondělí-neděle.
The Little Gym Praha-Anděl; www.praha-andel.thelittlegym.eu
The Little Gym Praha-Chodov;, www.praha-chodov.thelittlegym.eu
sdetmivpraze

SO 1. ZÁŘÍ

MAMAblog roku 2018 (CELÉ ZÁŘÍ)
Baví vás blogerka, která natáčí, kde všude s dítětem byla? Čtete recenze
na blogu, jaké plenky se hodí kupovat? Po celé září probíhá hlasování
o nejlepší MAMAblog roku 2018. Nemusíte nikam chodit, stačí si jen vybrat tu svou a udělit jí hlas na MAMAblogroku.cz. Navíc můžete i vyhrát:
od kosmetiky Weleda přes přebalovací kabelky Mimmo až po elektrické
zubní kartáčky Philips.
www.mamablogroku.cz

Víkendové kurzy in-line bruslení v Monkey´Gym
(VYBRANÉ VÍKENDY V ZÁŘÍ + ŘÍJNU)

Půldenní kurzy in-line bruslení pro děti od 4 let. Máme bohaté zkušenosti, propracovanou metodiku, spoustu pomůcek i super lektory, kteří umí
z učení udělat zábavu. Výsledky jsou vidět opravdu brzy ! Vhodné pro
začátečníky i mírně pokročilé. Tentokrát již na všech třech pobočkách
Monkey´s Gym Praha 5, 6 i Praha 9.
www.monkeysgym.cz

ÚT 4. ZÁŘÍ
Začínáme! Dětské kurzy v Sokolovně Průhonice
Můžete se těšit na další pololetí dětských kurzů jako např. sportovní
všestrannost, junior be fit nebo keramiku. Mezi novinky patří individuální
kurzy atletiky, tenisu a osobní tréninky pro teenagery.
Sokolovna Průhonice; Říčanská 118, Průhonice;
www.sokolovnapruhonice.cz

PÁ 7. ZÁŘÍ
VyšeHrátky (DO NEDĚLE 9. 9.)

MEDIÁLNĚ
e
podporujem

VyšeHrátky se opět vrací – letos už popatnácté! Nejsme odkladištěm pro zlobivé děti ani dětský koutek. Jsme festival pro
děti a jejich rodiče! Více než 20 pohádek, workshopy, dílny, čtení slavných
tatínků, maminek, tetiček a strýčků, původní divadelní bojovka ke 100.
výročí založení republiky a mnoho dalšího!
Vyšehrad, Staré Purkrabství; V Pevnosti 161, Praha 2;
www.vysehratky.cz

Slet princezen v Chateau Mcely
(KOUSEK ZA PRAHOU, DO MEDĚLE 9. 9.)

NE 2. ZÁŘÍ
Rodinný den festivalu Dvořákova Praha
Objevná výprava za Antonínem Dvořákem zavede děti tentokrát do
Anglie, Ameriky, rodné Nelahozevsi i na Vysokou do vily Rusalka. V krásných prostorách Anežského kláštera i jeho zahradách bude na malé
i velké návštěvníky čekat bohatý program plný koncertů a nejrůznějších
hudebních a výtvarných dílen. Den vyvrcholí koncertem Classic Piano
Joke(r)s, kde dětem zahraje hned pět klavíristů v kostele sv. Františka.
Koncerty v zahradách jsou přístupné zdarma, účast na workshopech je za
symbolický poplatek.
www.dvorakovapraha.cz; 13.00
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Začátek září je každoročně na Chateau Mcely spojen s velkolepou venkovní
slavností Slet princezen. Letos na téma Nely a cirkus. Největší atrakcí bude
cirkusová show se závěrečnou korunovací princezen a princů pod cirkusovým šapitó pana Dormouse. Nezapomene se ani na poslání a hodnoty pro
opravdové princezny a prince. Přijedou tančící pejsci, poníci, koníci a další
zvířátka. Také klauni, akrobati, gymnastky a tanečníci. Celou show představí
principál s paní principálovou. Navážou aktivity, jako setkání s klaunem, projížďky v minikočáru s poníky, projížďky na oslíkovi a ponících, česání hřívy,
cvičení na gymnastickém értreku, tančení pole dance. Nedělní dopoledne
zpestří hraná pohádka v parku. Část výtěžku Sletu princezen bude jako
každoročně věnován Centru pro všechny k péči o postižené.
Chateau Mcely; Mcely 61, Mcely; www.chateaumcely.cz

SO 8. ZÁŘÍ
Wannado festival

MEDIÁLNĚ
e
podporujem

Wannado festival Sporťáček se již tradičně uskuteční ve Sportovním areálu Hamr Braník. Děti si zde vyzkouší přes 100 druhů
sportů, setkají se se známými sportovci a zasoutěží si o skvělé ceny. Vstup
na akci je zdarma. 
Hamr Braník; Vltavanů 1542, Praha 4;
www.wannadosports.com; 10.00 – 18.00

Den letiště Letňany
Program na letišti v Letňanech začne v 10 hodin dopoledne a vstup je zdarma! Návštěvníci uvidí setkání historických letadel čsl. konstrukce, akrobatické lety a seskoky padákem. Program na letišti v Letňanech je přizpůsobený, aby se bylo stále na co dívat a každý si mohl vybrat to, co ho zajímá.
Po celý den budou návštěvníkům k dispozici statické ukázky letadel.
Letiště Praha Letňany; Hůlkova 1075/35, Praha 9;
www.letnany-airport.cz; 10.00

Tradiční řemeslné dílny pro děti
Pro děti bude přichystána dílna na lidové motivy. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea. Kapacita kurzů

je omezena, je potřeba se předem objednat. Vhodné pro děti od 9 let,
případně dle domluvy.
Národopisné muzeum Národního muzea; Letohrádek Kinských, Kinského
zahrada 98, Praha 5; www.nnm.cz; 14.00 – 16.00

NE 9. ZÁŘÍ
Hvězdy Mayských bohů (KAŽDOU NEDĚLI)
Staří Mayové stavěli pyramidy a chrámy, z jejichž vrcholů rozmlouvali se
svými bohy a ti jim odpovídali. Mayští hvězdáři sledovali oblohu a pohyb
Slunce, Venuše či Měsíce a sestavili dokonalý kalendář, který je odrazem
astronomických cyklů. Kin, Noch Ek, Uh – to jsou mayští bohové reprezentovaní nebeskými tělesy. Dole, po zemi, se plíží lovec Balam – jaguár,
jehož tělo je poseté hvězdami. Chcete odhalit jejich tajemství? Pohleďte
vzhůru ke klenbě planetária a užijte si festival barev a zvuků, které vás
obklopí a zcela pohltí! Projekce pořadu je obohacena o živé vystoupení,
kdy lektoři planetária přiblíží návštěvníkům pohled na nebesa tak, jak
je pozorovali právě staří Mayové. Pořad je vhodný pro širokou veřejnost
(i pro děti od 10 let).
Planetárium Praha; Královská obora 233, Praha 7; www.planetarium.cz, 17.00

inzerce

Přijďte 8.

9. - 28. 10. na
výstavu 100 let republiky!
Fotograﬁe zachycující 20. a 30.
léta v prostředí dobových kaváren
i romantických uliček Prahy. Těšit
se můžete i na zajímavosti z české
historie o prezidentech a státních
svátcích!

Čím budu? Tanečníkem!

Při
Přijďte si 22. - 23. 9. vyzkoušet kariéru
tan
tanečníka na vlastní kůži! Uvidíte
sp
spoustu profesionálních tanečníků
a budete mít možnost se naučit kroky!

Dětské úterky
jsou zpět! Divadélko

červíka Vrtíka si pro vás
připravilo pohádku Jak
p
parta
loupežníku napravila
z
zlobivou
princeznu,
n
nenechte
si ji ujít! Úterý
v 16 hodin v dětském
ko
koutku
Bambule!

!!

Pigy se vrací po prázdninové
přestávce! Těší se do školy i na vás!
Každou 3. sobotu v měsíci ve 14 hodin!

kalendárium
Zahájení 13. divadelní sezóny – 100 let republiky

SO 15. ZÁŘÍ

Pohodové (nejen) divadelní odpoledne pro velké i malé diváky. Pro
děti zahraje loutkové divadlo Harmonika, jsou připraveny výtvarné
dílny a malování křídou na silnici. Pro všechny bez rozdílu věku je určen
bubenický workshop, divadelní fotokoutek, vystoupení akrobatického
a žonglérského tria Bratři v tricku s poetickým představením Plovárna,
koncert skupiny Hašlerka, vystoupení Dechového orchestru nebo pěveckého sboru Paleček a další. Vstup volný.
Divadlo Horní Počernice; Votuzská 379/11, Praha 20;
www.divadlopocernice.cz; 15.00 – 17.00

Festival První republika

ČT 13. ZÁŘÍ
Komentovaná prohlídka výstavy Hudba a pohádka
Vydejte se s námi za pohádkou do Českého muzea hudby. Z chalupy
hloupého Honzy projdete přes tajuplný les, setkáte se s Rusalkou, Krysařem, Červenou karkulkou, nahlédnete do čarodějovy komnaty a uslyšíte
pekelnou muziku. Ve třinácté komnatě si poslechnete ty nejkrásnější
pohádkové melodie. Vstupné v ceně běžné vstupenky.
České muzeum hudby; Karmelitská 2, Praha 1; www.nm.cz; 15.00

SO UT ĚŽ O JÓ GO VO U HR U

BLISS – Hrajeme si s jógou
Bliss je zvídavý a zvědavý panáček.
Na svět pomrkává bystrýma
očkama a vidí i to, co jiným uniká.
Kreslí si, zpívá a vůbec nejraději
cvičí jógu, prastaré indické cvičení.
Dokonce má vlastní jógovou hru,
kterou si zacvičíš s kamarády
v parku, s babi a dědou v obývacím
pokoji nebo s mámou o víkendu
před dobrou snídaní.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Který jógový cvik má Bliss nejraději?
Nápovědu najdeš na www.blisseshop.com
Odpověď pošlete do 20. 9. na
soutez@sdetmivpraze.cz
Šestá a osmá odpověď vyhrává.
Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde:
http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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Vezměte děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba
domácí mazlíčky a pomozte nám uspořádat skvělou narozeninovou
oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká nejen nádherný výhled, ale
i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky. Dopolední
a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět
staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, divadelníci a hudebníci, ale
také fotokoutek s dobovými kostýmy nebo dílny pro nejmenší, kde si děti
budou moci vyrobit třeba prak či dřevěnou píšťalku a naučit se krasopisu.
Večerní část bude patřit koncertům kapel, scénickému čtení nebo prvorepublikové tančírně. Po celý den bude pro zájemce připravena vědomostní soutěž s otázkami z historie a se slosováním o ceny. Vstup pro všechny
bez rozdílu věku zdarma.
Vyšehrad, Praha 2; www.praha-vysehrad.cz; 10.00 – 22.00

Duhovka slaví 10 let!
Zváni jsou všichni, kteří chtějí prožít příjemný den! O hudební atmosféru
se postarají kapely Bombarďák a The Fellas. Koloběžky Yedoo a stezka
lesem nebudou chybět! Vstup zdarma! Děti, vezměte rodiče, jídla a pití
bude dost!
Obora HVĚZDA; www.duhovkagroup.cz; 10.30h

Zábavný víkend pro děti i celé rodiny na Pražském hradě
(TAKÉ 16. 9.)

30. dětský víkend pořádaný v rámci stálé expozice Příběh Pražského hradu. Již tradiční akce umožňuje celým rodinám zábavnou formou poznat
lépe areál Pražského hradu a dozvědět se zajímavosti z českých dějin.
Pro děti a jejich rodiče bude v exteriérech Pražského hradu připraveno 6
úkolů. Start a cíl na severním palácovém dvorku (před vstupem do stálé
expozice Příběh Pražského hradu) - zde bude probíhat i doprovodný
program: šermíři, výtvarná dílna, ukázky řemesel. Vstup volný.
www.hrad.cz; 10.00 – 17.00

Komentované prohlídky výstavy Světlo a život
Komentovaná prohlídka vás provede novu přírodovědnou výstavou,
která vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na planetě Zemi.
Začneme v temnotě jeskyní, kde nečíhají nestvůry, ale zajímavá zvířata
přizpůsobená pro život bez slunečních paprsků. Dále navštívíme travnaté
pláně zalité světlem, které dávají potravu nejen stádům kopytníků, ale
v podobě obilí i lidem. Nakonec se seznámíme s tím, jak lítý boj o světlo
probíhá v tropických pralesích. Rezervace nutná.
Nová budova Národního muzea; Vinohradská 1, Praha 1; www.nm.cz; 11.00,
13.00 a 15.00

Zachráněné památky. Z ulic do Lapidária
V rámci oslav 200 let Národního muzea jsme pro Vás připravili bohatý program zaměřený na záchranu památek ve veřejném prostoru.
V průběhu dne se uskuteční výtvarné dílny, workshop kresby, prohlídky
restaurátorských dílen, stezka pro děti a komentované prohlídky.
Lapidárium Národního muzea; Výstaviště 422, Praha 7; www.nm.cz; 10.00 –
18.00

Dětský etnoklub – péřové mozaiky
Obyvatelé amazonského pralesa často a rádi využívali peří amazonských
papoušků, které bylo velmi ceněno a dokonce bylo jedním z nejdůležitějších obchodních artiklů. Z peří se daly kromě běžných šperků a ozdob
vyrábět i celé obrazy způsobem mozaiky a právě takový péřový obrázek
budete mít možnost si v Náprstkově muzeu sami vyrobit. Během jeho
výroby se také dozvíte i různé zajímavosti o životě amazonských indiánů
v minulosti i dnes. Rezervace nutná.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur; Betlémské
nám. 1, Praha 1; www.nm.cz; 14.00

Vinobraní sv. Kláry (TAKÉ 16. 9.)
Nenechte si ujít vinobraní v prostředí historické vinice sv. Kláry s jedinečným výhledem na panorama Prahy. Po oba víkendové dny se představí
vinařská produkce jak místní, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy. I letos se vinicí sv. Kláry a Ornamentální zahradou ponesou tóny jazzu, country, ale i rokenrolu, boogie-woogie a blues. Program je připraven také pro
děti, které se mohou těšit na dětský koutek plný zábavy a divadélko.
Botanická zahrada Praha; Trojská 800/196, Praha 7 – Troja;
www.botanicka.cz; 11.00 – 19.00

Podzimní
hrátky

NE 16. ZÁŘÍ
Vyšehradské bitvy – dobrodružná venkovní hra

po stopách středověkých legend

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. Registrace nutná.
www.neohrano.cz

22. září 2018 od 13.00
Písecká brána

Pohádková stezka večerním zámkem se zábavnými úkoly pro děti a jejich
odvážné rodiče. Chvalský zámek ožije 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. Navíc si budete moci prohlédnout i nové výstavy: PAT
a MAT + Jak si hráli naši prarodiče. Přijďte kdykoli mezi 18. a 20.30 hodinou

inzerce

Tajemná noc na zámku

tvůrčí dílny
historický šerm
středověké tance
s dětmi v praze | září 2018
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a užijte si noční dobrodružství. Akce se bude líbit dětem od 2 do 10 let.
Chvalský zámek; Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9 – Horní Počernice;
www.chvalskyzamek.cz

ÚT 18. ZÁŘÍ
Den otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce,
Praha 5 – Smíchov
U nás mají děti čas vyrůst. Přijďte se s nimi podívat, jak to funguje
v Ekoškolce Rozárce. S čím u nás můžete počítat? Dostatek pobytu
venku, program Začít spolu, zdravé jídlo, prostor pro svobodnou hru
a přátelské prostředí. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. Těšíme se na vás.
Ekoškolka Rozárka; Nový Zlíchov 16/3159, Praha 5 – Smíchov;
www.ekoskolka-rozarka.cz ; 9.00 – 11.00

ST 19. ZÁŘÍ
Výstava Hry a hlavolamy (DO 22. 9.)
Čtyři dny plné zábavy pro děti i dospělé. Návštěvníci z řad dětí i dospělých se mohou těšit především na stovky deskových a společenských her
a výstavu mechanických hlavolamů. V prostorné herně v historickém

inzerce

sále Novoměstské radnice na Karlově náměstí tak budou mít návštěvníci
možnost si všechny hry vyzkoušet, s pravidly a výběrem hry poradí herní
instruktoři. Lákadlem letošního roku bude nejstarší dochovaný model
ježka v kleci z konce 19. století.
Novoměstská radnice; Karlovo náměstí 1/23, Praha 2;
www.hryahlavolamy.cz

SO 22. ZÁŘÍ
Pražské cyklozvonění

MEDIÁLNĚ
e
podporujem

Ukažte všem, že jezdit po Praze na kole je nejen bezpečné, ale
i příjemné. Přijďte si užít i na rodinný festival. Na všechny, kteří
mají rádi pohyb a dobrou zábavu, čekají připravené cyklotrasy vedoucí
z různých míst po celé Praze a zakončené v branických ledárnách v areálu
A-parku. Malou upomínku dostane každý, kdo se zúčastní společné
cyklojízdy s naším průvodcem. V cíli na všechny účastníky čeká tradiční
zvonění a pořádná porce sportovních i odpočinkových aktivit. Dorazit
můžete i pěšky – každý druh pohybu se počítá.
www.cyklozvoneni.cz

Podzimní hrátky

MEDIÁLNĚ
e
podporujem

Zakončete léto hravě!
I se začátkem školy nesmí chybět čas na radovánky! Osmý
ročník Podzimních hrátek, festivalu pro zvídavé děti a znavené rodiče vás
tentokrát zavede do příběhů středověkých legend. Jak si asi žili králové
a poddaní a jak to vypadalo ve městech a klášterech? Vezměte mámu
a tátu a vypravte se do minulosti – vyzkoušejte si výrobu rodinné pečeti,
zapojte se do středověké truhlářské a keramické dílny, nebo si užijte
atmosféru šermířských soubojů a středověkých tanců. Září zazáří 22. 9.
u Písecké brány!
Písecká brána; K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany;
www.podzimnihratky.cz; 13.00

Aspoň na víkend přijď mezi Kelty
Přijďte s dětmi do Nové budovy Národního muzea a poznejte život Keltů
v době železné. Keltové samotní na vás budou čekat na zajímavých
stanovištích. Těšit se můžete na setkání s válečníkem, který vás seznámí
se zbraněmi různých období. Obchodník vám ukáže mince a předměty
místní výroby i dovezené ze Středomoří. U dalších stanovišť se například
dozvíte, jak si vyráběli své oděvy, a skrze vybrané repliky originálníchnálezů poznáte skrytý půvab doby železné. Světem Keltů vás provede
hravý pracovní list. Čekat na vás budou i zajímavé workshopy, prakticky
navazující na témata stanovišť, a komentovaná prohlídka výstavou
s jedním z autorů.
Nová budova Národního muzea; Vinohradská 1, Praha 1;
www.nm.cz; 13.00 – 17.00
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www.britishcouncil.cz

Festival Buchty a loutky dětem – Pohádková Kinského
zahrada
Nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky připravil již 12. ročník festivalu
Buchty a loutky dětem – Pohádková Kinského zahrada. Festival pro děti,
rodiny a všechny milovníky loutkového divadla nabídne svým návštěvníkům osm dětských divadelních představení Buchet a loutek a jejich hostů
z Čech i zahraničí, malý podvečerní koncert pro děti a jejich rodiče, kde
uvítáme kapelu Bombarďák, různé dílny pro děti, zaměřené na loutkové
divadlo, Loutkový a Čtenářský koutek, Koutek her, oblíbenou výměnu
přinesených hraček Přines-odnes a Malé pohádkové tržiště s tvorbou předních nakladatelství dětských knih a knižní dílnou. Vše se bude odehrávat
po celý den na krásných loukách před Národopisným muzeem, v případě
deště i v prostorách muzea. Připraveno bude i občerstvení.
Národopisné muzeum Národního muzea; Letohrádek Kinských, Kinského
zahrada 98, Praha 5; www.nnm.cz; 11.00 – 19.00

TO BE
WHAT YOU
WANT TO BE
Happy, confident, creative, global.
Kurzy angličtiny pro DĚTI a MLÁDEŽ (4-17 let)

Festival Evolution (DO 23. 9.)

Desítky let zkušeností. Ověřené postupy.
Důraz na ochranu a bezpečnost dětí.
Tak vypadá svět angličtiny s British Council.

Na konci září se Výstaviště v Holešovicích opět promění v zónu zdravého
životního stylu Festivalu Evolution, který každého půl roku přiláká všechny, kteří žijí aktivně a zdravě a záleží jim na okolním prostředí. Najdete
zde prodejní stánky v hale i na venkovní ploše. V rámci tematických
okruhů Bio, Eko, Zdraví, Fit a Osobní rozvoj se představí tradiční i noví
vystavovatelé. Vyberete si z pěti programových podií s přednáškami,
workshopy, lekcemi vaření a ukázkami kreativních a pohybových aktivit,
nebude chybět ani hudba. Budou připraveny i dětské programy, tvořivé
dílničky a hlídací koutek.
Festival Evolution; Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7;
www.festivalevolution.cz

Den otevřených dveří Dopravního podniku hlavního města Prahy
Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát uskuteční ve
Vozovně Strašnice, Depu Hostivař a Garážích Hostivař. V jednotlivých
provozovnách se vedle typů vozů metra, tramvají a autobusů představí
i vozidla, která zajišťují opravy a udržování dopravní cesty. Návštěvníci
budou mít také možnost nahlédnout do dílen a provozů, které jsou
využívány k denním opravám a ošetřením vozů. Expozice současných
vozů tramvají, včetně těch nejmodernějších, bude doplněna také o historické vozy. V jednotlivých areálech bude tradičně zajištěn doprovodný
program a soutěže pro děti i dospělé.
www.dpp.cz

Jedná se o další z mimořádných akcí na podzim tohoto roku s možností
ochutnávky jablíček z naší sklizně pro děti. Zpřístupněny budou všechny
zahrady s výjimkou Kolovratské zahrady a trojdílná Sala Terrena s ná-

inzerce

Víkend jablek v Zahradách pod Pražským hradem (DO 23. 9.)

Zápis již probíhá
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stěnnými malbami. Návštěvníkům se nabídne pohled na pražské střechy
a panorama Prahy v romantickém podzimním koloritu.
www.palacove-zahrady.cz; 10.00 – 19.00

Prague Sport Games
Milujete pohyb? Rádi se bavíte? Chcete se setkat s českými olympioniky?
Navštivte v sobotu 22. září areál Olymp u pražské Stromovky! Od 9.00 po
celý den se tam bude konat unikátní sportovní festival pro všechny amatérské sportovce Prague Sport Games. Nebudou chybět ani čeští reprezentanti a další známé osobnosti. Poměříte si síly v různých disciplínách
a turnajích na sportovišti, kam se běžně nedostanete. Den plný zábavy
a sportu zakončí koncert oblíbené skupiny Monkey Business. Vstup do
areálu je zdarma. Registrace předem nutná.
Areál Olymp; Stromovka, Praha 7; www.praguesportgames.cz; 9.00

NE 23. ZÁŘÍ
Lov na Starém Městě – dobrodružná hra v ulicích Prahy
Pozvánka pro rodinné týmy na venkovní hru v Praze. 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. Registrace nutná.
www.neohrano.cz
inzerce

O zlaté rybce – černodivadelní představení
Klasický příběh o rybáři a jeho chamtivé ženě znají děti v mnoha různých
podobách po celém světě. A že kdo chce stále víc, nebude mít nakonec
nic, to platí úplně všude! Barevný svět pod vodní hladinou, jednou přívětivý a kolíbající, jindy rozbouřený a zrádný. Bájní tvorové, hraví koníci
a zpívající rybky, ti všichni budou spolu s dobráckým rybářem rozplétat
pohádkový příběh na jevišti Divadla Image. A nakonec i rybářova žena
pozná, že není chudý ten kdo má málo, ale ten kdo nemá rozum. Vstupné
pro děti do 3 let je zdarma bez nároku na vlastní sedadlo.
Divadlo Image; Národní 25, Praha 1; www.imagetheatre.cz/o-zlate-rybce/; 15.00

Pat a Mat znovu v akci
Celovečerní film s krátkým předfilmem a lektorským úvodem. Známí kutilové Pat a Mat se přestěhovali do nových domovů, kde na ně
čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro tyhle dva ale není žádná
komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín?
Postavit nový plot? Pat a Mat si dokážou poradit s každým mproblémem.
Kutilství je pro ně největší zábava a dokážou si ho patřičně užít. A protože
jdou Pat a Mat s dobou, stanou se tentokrát i odborníky ve využití solární
energie nebo instalaci bezpečnostních kamer.
Národní filmový archiv, Kino Ponrepo; Bartolomějská 11, Praha 1; www.nfa.cz; 15.00

Pohádkový les
Na kilometrové trase parkem budou na vás i vaše děti čekat pohádkové
postavy a výpravné dekorace. Děti budou u každého zastavení plnit zajímavé úkoly, a pokud je všechny splní, čeká je v cíli zajímavá odměna. Již
osmý pohádkový les se koná pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního
MČ Praha 5. Trasa výletu začíná přímo u Letohrádku Kinských. Přijďte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit! Vstupné zdarma.
Národopisné muzeum Národního muzea; Letohrádek Kinských, Kinského
zahrada 98, Praha 5; www.nnm.cz; 10.00 – 17.00

Festival pro děti
a jejich rodiče

ÚT 25. ZÁŘÍ
Posvícení v Ekoškolce Rozárce, Praha 5 – Smíchov

7.—9. 9.
Vyšehrad
vysehratky.cz
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Srdečně vás zveme na zahradu školky, kde proběhne tradiční posvícení na
zahradě smíchovské Rozárky. Těšit se můžete na zábavné aktivity pro děti,
lahodné koláče nebo podzimní jarmark s domácími dobrotami. Vstupenkou je příspěvek do jarmarku (domácí zavařeniny, kečupy, šťávy, okurky,
zelenina, domácí sušenky, koření … ) nebo něco dobrého na společný stůl.
Ekoškolka Rozárka; Nový Zlíchov 16/3159, Praha 5 – Smíchov;
www.ekoskolka-rozarka.cz; 17.00 – 19.00

PÁ 28. ZÁŘÍ
Den architektury (AŽ DO 4. 10.)
Na přelomu září a října zavede Den architektury malé i velké do starých
historických, ale i moderních budov našeho města. Od pátku 28. září do
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čtvrtka 4. října nám program pomůže lépe poznat okolí, ve kterém žijeme, a ukáže mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby. Nebudou
chybět ani tematické workshopy pro celou rodinu.
www.denarchitektury.cz.

Dějiny s nadhledem
Seznamte se s dějinami Památníku a 20. století prostřednictvím „očitých“
svědků doby. Vydejte se s námi na cestu časem do období husitských
válek, prohlédněte si uniformy urostlých vojáků, kteří bojovali za vznik
Československa během Velké války a za jeho svobodu v 2. světové válce.
V čem se vozil TGM? Jak vypadají kladrubští bělouši, potomci koní, kteří
vozili nejen císaře pána ale také prezidenta? Národní hřebčín Kladruby
nad Labem vám představí nejen koně, ale také kočáry. Do temného
období 50. let vás přenesou pracovníci Mauzolea Klementa Gottwalda.
Na děti čeká stezka Památníkem plná úkolů a zasloužená odměna pro
úspěšné luštitele kvízu. Národní muzeum již 200 let schraňuje a představuje osudové okamžiky našich dějin.
Národní památník na Vítkově; U Památníku 1900, Praha 3;
www.nm.cz; 10.00 – 18.00
inzerce

Škola kouzel – představení pro děti
Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte
společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane
pravé kouzelnické vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do
většiny kouzel a soutěží.
Divadlo kouzel Pavla Kožíška; Mírové náměstí 44, Líbeznice u Prahy;
www.divadlokouzel.cz; 14.00

Den architektury: Jak si zařídit byt?

MEDIÁLNĚ
e
podporujem

Pásmo krátkých filmů a architektonická dílna pro děti od šesti
let. Jak si správně zařídit byt? Architekti a designéři sídliště
Invalidovna měli na přelomu 50. a 60. let jasno a snažili se navrhovat ne
zrovna prostorově rozlehlé, zato ale moderně a účelně řešené bydlení.
Režisér Břetislav Pojar o tom dokonce natočil loutkový film, který je dnes
už skoro zapomenutou kuriozitou české animace. Právě tento film bude
návštěvníkům také inspirací při dílně, během níž si pod vedením architektky Bibiany Heinichové hravou formou zkusí sami navrhnout, jak by si
správně zařízený byt představovali dnes.
Národní filmový archiv, Kino Ponrepo; Bartolomějská 11, Praha 1;
www.nfa.cz; 15.00
inzerce

K D O S I T VO Ř Í , N E Z LO BÍ !
SMALTÉRIE, Karmelitská 28,
Malá Strana - Praha

K pomalování a vypálení
máme velký výběr hrnků,
cedulky a drobné šperky.
To co vytvoříte, si hned odnesete.
nesete.
Otevřeno denně od 12:00 do 20:00
(poslední vstup v 18:00)
Své tvoření si rezervujte dopředu na: +420 222 360 563
nebo: workshopsmaltum@gmail.com
www.smalterie.cz
https://www.facebook.com/Smalterie/

Sleva 30 % NA VŠE
Platí do 30. 9. 2018.

Nelze kombinovat s jinými slevami.
Kupón předložte při vstupu.

WANNADO
FESTIVAL
2018
8. 9.
10:00–18:00
PRAHA
SPORTOVNÍ AREÁL
HAMR BRANÍK

Nejširší nabídka pohybových
a sportovních aktivit pro děti
a dospělé. Přijďte si je vyzkoušet!

VSTUP ZDARMA
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MIŠMAŠ

▶ KNIHA ZMĚŘ SI SVĚT! - CLIVE GIFFORD, PAUL BOSTON
Co mají společného gepard a porsche?
Věděli jste, že… gepard dokáže stejně
jako porsche zrychlit na rychlost úžasných
112 km/h během pouhých 3 sekund? Že
Měsíc je v průměru jen o maličko užší
než Austrálie? Že nejvyšší strom na světě,
mamutí sekvoje vždyzelená, má zhruba
stejnou výšku jako budova o 26 patrech?
A že velryba je dlouhá asi jako 19 plavců,
kdybychom je seřadili za sebou? Velká
kniha rozdílů je plná úžasných srovnání
a informací, které tobě i tvým kamarádům
vyrazí dech, a hlavně si s ní užiješ spoustu
zábavy. Kniha je určena pro zvědavce od 7 let.
Vydává: Pikola

▶ KNIHA MŮJ PRVNÍ PEJSEK - DAWN BATESOVÁ

Knížka přináší 35 skvělých aktivit, díky kterým se z vás a vašeho pejska
stanou nejlepší přátelé i kamarádi na hraní. Děti se dozvědí, jak se o pejska
dobře postarat – ať už jde o pravidelný pohyb, krmení nebo bezpečnost
na procházkách. Krok za krokem projdou
základním výcvikem. Dozvědí se, jak
porozumět řeči psího těla a jak pejskovi
pomoct, aby se uměl chovat ve společnosti
ostatních psů i lidí. A to není zdaleka vše,
v knížce najdou nápady na hry, které
spolu můžou hrát, jako třeba psí fotbal,
přetahovanou nebo schovávání hraček.
Umí už vaše dítě všechny základní povely?
Pak se naučí další triky. Až pejsek začne na
povel válet sudy, mávat a nakonec si plácne
packou, kamarádi se nebudou stačit divit!
Vydává Mladá fronta
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▶ POLARIS - „VESMÍRNÁ PONORKA
A TAJEMSTVÍ POLÁRNÍ NOCI“

V přírodě se nikdy nemohou potkat, ale přesto se v našem příběhu jejich
cesty protnou a stanou se z nich dobří kamarádi – lední medvěd Vladimír
a tučňák James. Jejich domovy – póly – jsou od sebe nesmírně vzdálené, ale
přesto se jeden druhému podobají – je na nich totiž věčná zima a den a noc
tam trvají půl roku. Během putování za tajemstvím polární noci postaví
naši dva hrdinové nejen ledovou observatoř, ale také vesmírnou ponorku.
Zažijte s nimi dobrodružství mezi ledovci, stav beztíže a proleťte se prstenci
planety Saturn. Děti, rodiče i prarodiče, zkrátka celá rodina, si toto veselé
a poučné dobrodružství vychutnají i díky hlasům herců Richarda Genzera
a Michala Suchánka. Pořad je vhodný pro děti od 5 let i dospělé.
Planetárium Praha; Královská obora 233, Praha 7; www.planetárium.cz;
každou sobotu + neděli; 11.00, 15.00,

▶ VÝSTAVA PAT A MAT

Interaktivní výstava představí dva
pověstně nešikovné kutily známé
také jako PAT a MAT, pro které
není žádná komplikace překážkou
www.chvalskyzamek.cz
a své kutění si umí patřičně užít.
Těšit se můžete na animační dílnu
s PRAXINOSKOPEM, originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku, či
na hernu a foto koutek „na návštěvě u Pata a Mata“. Seznámíte se s historií
natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové. Malé děti
určitě zaujmou molitanové kostky, ze kterých budou moci skládat veselé
obrázky s Patem a Matem, starší děti budou moci zúročit své nabité znalosti
z výstavy při luštění křížovky. Všichni dohromady ale určitě ocení možnost
navštívit komorní zámecké kino, které bude pro návštěvníky výstavy
promítat film PAT a MAT i film o tom, jak se takový film natáčí. O prvním
školním dnu, v pondělí 3. září, si nenechte ujít zábavné kutění s PATEM
a MATEM na zámeckém nádvoří. Výstava je otevřena od soboty 1. září do
neděle 25. listopadu, denně od 9 až do 18 hodin.
Chvalský zámek; Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9 – Horní Počernice; www.
chvalskyzamek.cz

Jak

naši
k výročí
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▶ KNIHA K ČEMU SAMÉ JEDNIČKY -

ONDŘEJ ŠTEFFL Ondřej Šteffl je zakladatel

TIP
pro
rodiče

▶ JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE – VÝSTAVA HER A HRAČEK

proslulého gymnázia PORG a vzdělávací
společnosti Scio, v poslední době založil několik
ScioŠkol. Soustavně se věnuje problematice
školství a vzdělávání, své názory publikuje mimo
jiné v blozích na Aktuálně.cz. Část z nich uvádí náš výběr. Autor se
v nich zaměřuje na to, jaké schopnosti a znalosti by měla současná
škola rozvíjet, aby žáci a studenti
obstáli v dospělém životě. Poukazuje
na to, jaké metody jsou v současné
výuce zastaralé a co v dětech potlačují,
a naopak ukazuje, jak jinak by mohlo
vyučování vypadat, nebo přímo uvádí
příklady škol, které úspěšně vedou
děti k všestrannému rozvoji jejich
osobnosti. Uvedené texty jsou zaměřeny
na rodiče a učitele a jsou doprovázeny
vtipnými ilustracemi i ukázkami z diskusí
k jednotlivým blogům.
Vydává Mladá fronta

K VÝROČÍ 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI

Chvalský zámek připravil ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad
Kněžnou unikátní výstavu her, hlavolamů a hraček z minulého století s důrazem
na hračky, které přiblíží vlastenecké nadšení období po vzniku Československé
republiky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzdělávací a výchovné
hry a hračky, které byly vytvářeny v období vlasteneckého nadšení s nadějí,
která byla vkládána do mladé, nastupující generace. Pro ně se vytvářely nové
slabikáře a čítanky s příběhy z českých dějin a ilustracemi Mikoláše Alše. Pro
ně se na hračkářském
trhu objevily do té doby
nevídané stolní hry
a hračky s vlasteneckou
a vzdělávací tematikou.
Výstava je otevřena od
1. září do 25. listopadu,
denně od 9 do 18 hodin.
Chvalský zámek; Na
Chvalské tvrzi 857/4,
Praha 9 – Horní Počernice;
www.chvalskyzamek.cz

inzerce

KOLIK ZVÍŘAT
SE SCHOVÁVÁ
NA OBRÁZCÍCH?
Žádejte u svého knihkupce nebo
se slevou 20 % na www.kniha.cz

Velike scitani zvirat v5.indd
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NOVÁ
SOUTĚŽ

S DĚTMI V PRAZE

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK
NA VÍTKOVĚ
Národní muzeum není ledajaký starý dům.
Má několik budov, z nichž je každá zaměřena
na něco úplně jiného. A my vám některé
z nich představujeme ve spolupráci se
společností Neohráno. V každém díle bude
navíc i soutěžní otázka, která se bude týkat
dané budovy. Pátý, kdo nám pošle správnou
odpověď, získá čtyři čestné vstupenky do
jednoho objektu Národního muzea dle
vlastního výběru. A to ještě není všechno!
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.
V dnešním díle si představíme
Národní památník na Vítkově!
NĚCO Z HISTORIE…

Památník na Vítkově se známou sochou
Jana Žižky byl postaven v letech 1929–
1938. Po ukončení 2. světové války
byl opraven tak, aby připomínal boj
proti fašistům. Poté sloužil jako hrobka
pro řadu komunistů, stal se například
mauzoleem komunistického prezidenta
Klementa Gottwalda. Národní muzeum
v Praze se o památník stará od roku 2000.
Prošel kompletní rekonstrukcí a od konce
října 2009 je otevřen veřejnosti. Stalo
se z něj muzeum moderních dějin se
zajímavou multimediální expozicí. A co
tam můžete vidět právě teď?
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KOMUNISMUS A VZNIK
ČESKOSLOVENSKA

Stálé expozice nabízí Památník dvě.
První se jmenuje Křižovatky české
a československé státnosti a zachycuje
významné zlomy v našich dějinách
20. století. Dozvíte se tam zajímavosti
o vzniku i zániku i obnovení ČSR,
důležitá fakta o komunistickém
převratu a pádu komunismu v roce
1989. Architektonicky je expozice
řešena tak, aby co nejlépe zapadla do
historického prostoru Památníku.
Výstavu doplňuje jednoduchá grafika
a sbírka předmětů, které charakterizují
téma a zobrazují některé významné
osobnosti té doby. V souvislosti
s tím uvidíte třeba poslední dopisy

Milady Horákové a Heliodora
Píky, osobní předměty spjaté s Janem
Palachem nebo významné státní
vyznamenání a řády, prezidentskou
standartu, první československou
ústavu apod.

LABORATOŘ MOCI

Expozice „Laboratoř moci“ je druhou
stálou výstavou, kterou lze navštívit.
Je umístěna do podzemních prostor
Národního památníku na Vítkově
a připomíná nejen samotnou osobu
Klementa Gottwalda, deformaci
Památníku na mauzoleum, ale
i komunistickou propagandu a období
režimu 50. let ve svých nejhorších
totalitních projevech.

v Národním muzeu
DALŠÍ AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY:
VÍTE, CO JE EXLIBRIS?

Exlibris pochází z latiny a znamená „z knih“. Je to
malý lístek, který se lepí přímo do knihy a má označit,
komu výtisk patří nebo z které knihovny pochází.
Připravovaná výstava „Ta kniha patří mně! Historie
českého exlibris do roku 1945“, kterou budete moci
navštívit od září, se věnuje těmto lístečkům, od
vzniku prvních v 15. století až po současnost. Nejprve
vznikaly pro potřeby šlechty a církve. Na přelomu
19. a 20. století došlo ke změně jejich podoby, a také
účelu. Exlibris začalo vyjadřovat osobní postoje
a záliby vlastníka a stalo se sběratelským předmětem.
Připravovaná výstava v Národním památníku na
Vítkově prezentuje historická exlibris pocházející
z knihoven šlechticů jako byl Petr Vok z Rožmberka
nebo Kryštof z Nostic. Budete si moci prohlédnout také
ukázky z období od 16. století až k nově pojaté grafice
Josefa Mánesa z roku 1868, která je označována za
první české moderní exlibris.
Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program.
V pracovním koutku si budete moct navrhnout vlastní
exlibris a na několika specializovaných workshopech
budete mít možnost vyzkoušet si tisk na historických
lisech. Jednoduše se máte na co těšit!
 Pozor –Výstava bude otevřena jen do 9. 9. 2018

NEZNÁMÁ HRDINKA OD ROZHLASU

Panelová výstava Neznámá hrdinka od
rozhlasu představuje příběh lékařky pražské
záchranné služby, která zachraňovala raněné u budovy
Československého rozhlasu v době největších bojů 21.
srpna 1968. Výstava vychází z jejího dopisu uloženého
ve sbírce Národního muzea. Dopis, který mladá lékařka
napsala týden po invazi rodičům, je unikátním svědectvím
o situaci v ulicích okupované Prahy a také dokladem
odvahy této mladé ženy.
 Výstava je otevřena od 15. 8. 2018 do jara 2019

DĚJINY S NADHLEDEM

Seznamte se s dějinami Památníku a 20. století
prostřednictvím „očitých“ svědků doby. Vydejte se s námi
na cestu časem do období husitských válek, prohlédněte
si uniformy vojáků, kteří bojovali za vznik Československa
během Velké války a za jeho svobodu v 2. světové válce.
V čem se vozil TGM? Jak vypadají kladrubští bělouši,
potomci koní, kteří vozili nejen císaře pána ale také
prezidenta? Národní hřebčín Kladruby nad Labem vám
představí nejen koně, ale také kočáry. Do temného období
50. let vás přenesou pracovníci Mauzolea Klementa
Gottwalda. Na děti čeká stezka Památníkem plná úkolů
a zasloužená odměna pro úspěšné luštitele kvízu.
 28. 9. 2018 10.00–18.00 hodin. Vstup zdarma

PÁTÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Odpověď na zářijovou soutěžní otázku naleznete uvnitř Národního památníku na Vítkově.
Jednotlivé prostory památníku, jsou nazývány „síně“, hledejte tedy nejdřív „Slavnostní síň“. Nad
pódiem uvidíte gobelín, goblén, tedy závěsný koberec s velkým státním znakem první republiky,
který navrhl akademický malíř Karel Svolinský. Aby ho Němci nezničili, byl poslán v roce 1938
na světovou výstavu do New Yorku. Po dlouhých peripetiích se gobelín vrátil do Památníku až
v roce 2001. Vaše soutěžní otázka je přímo nad gobelínem. Co to je?
Svou odpověď zašlete co nejdříve na emailovou adresu soutez@sdetmivpraze.cz.
Pátý, kdo nám pošle správnou odpověď, získá čtyři čestné vstupenky do jednoho objektů
Národního muzea dle vlastního výběru.
Partneři akce

hlavní téma

JAK ZVLÁDNOUT ZÁŘÍ
s noblesou a nezbláznit se?
Čas prázdnin je pryč a škola klepe na dveře! Přichází čas povinností, vstávání a pravidel. Začátek roku je
stresující pro děti i rodiče. Víme, na co se zaměřit, abyste tím vším propluli bez zbytečných nervů. Stačí
se nehroutit z maličkostí. Zachovejte chladnou hlavu a nástup do školy zvládnete vy i celá vaše
rodina!
HLAVNĚ V KLIDU…

Panika ještě nikdy nikomu nepomohla.
Ne jinak tomu je i po ránu. Děti i vy,
rodiče, zvládnete nástup do školy
rozhodně lépe, když bude bez stresu,
křiku a hysterie. V prvních
školních dnech obzvlášť.
Raději si trochu přivstaňte,
než aby děti hned po
probuzení slyšely povely
a popohánění. Společná
snídaně v poklidném duchu,
povídání si o tom, na co se do
školy těší, nebo sladké
překvapení v aktovce
– to vše dokáže zlepšit
nejen ráno, ale celý den.

NENECHTE SE ZASKOČIT

Připravte se ale i na to, že prvňáček může
být zpočátku podrážděný nebo lítostivý. Vše je pro něj nové
– může cítit strach. Pláč, špatná nálada, ale také třeba bolesti
břicha, hlavy nebo zvracení by vás proto neměly v prvních
dnech překvapit a měli byste na ně být připravení. Tyto příznaky
můžou být normální, pokud netrvají déle než prvních pár týdnů
po nástupu do školy. Jestli se vaše dítě s těmito problémy setká,
nebagatelizujte je, ale ani nezveličujte.

BUĎTE PŘIPRAVENI

Připraveni byste ale měli být také na jiné věci: a to včas nakoupit
věci do školy, uklidit pracovní stůl a zkontrolovat, jestli pokoj
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vašim dětem dává dost prostoru na učení, hraní a spaní, případně
pokoj upravte tak, aby tomu všemu vyhovoval. Nenechávejte
nákupy ani úklid na poslední chvíli. Ušetříte si tak nejen peníze,
ale především spoustu času a nervů v nekonečných frontách.

ŠKOLA JE ZÁBAVA!

Když budou v pohodě děti, budete v pohodě i vy. Proto se jim
snažte vysvětlit, že škola není něco, čeho by se měly bát. Nikdy
byste je neměli školou strašit. Představte jim ji jako zábavné
místo, kde se dozví spoustu věcí a najdou si tam nové kamarády.
Důkladně a se zájem s ním dělejte úkoly a oblečení i aktovku
na další den připravujte už večer. U prvňáčků by příprava do
školy neměla trvat v kuse déle než půl hodiny. Nepřestávejte je
motivovat, a to i přes občasné neúspěchy. Dítě by v raném věku
mělo zažívat převážně úspěch. Pokud má s nějakým předmětem
ve škole problém, vyzdvihujte ten, ve kterém vyniká, nebo mu jde
lépe. Kvůli opakovanému selhávání mohou děti ztratit motivaci,
sebedůvěru a zájem.

POZNEJTE UČITELE I RODIČE SPOLUŽÁKŮ

Mluvte o svých dětech s učiteli. Dejte jim možnost pochopit, proč
se třeba váš potomek v určitých momentech chová nestandardně
nebo proč reaguje tak, jak reaguje. Pomůžete tím jejich i vašemu
vztahu. Nevnímejte učitele apriori jako nepřátele a zkuste se
vždy domluvit. Zajímejte se o to, jak se učí ve vaší škole i jak váš
potomek „zapadl“ a jak vychází s ostatními dětmi.
Snažte se vycházet i s rodiči spolužáků: udělejte třeba společnou
akci ke konci prázdnin, dokud je venku hezky. Děti se tak
ocitnou v jiných vztahových konstelacích, než které panují ve
třídě, a vám se v budoucnu může hodit znát alespoň některé
rodiče spolužáků vašeho dítěte.

hlavní téma

REDAKČNÍ TIPY na školní vychytávky
REIMAGO®: NÁRAMEK, S NÍMŽ JE POHYB HROU

GRAFITOVÉ TUŽKY
STABILO EASYGRAPH
- TUŽKY PRO PRVNÍ
PSANÍ

Pro první psaní je dobré dětem
pořídit vhodné grafitové tužky
STABILO EASYgraph, které díky
neklouzavým prohlubním
na povrchu tužky intuitivně
navedou dítě ke správnému
úchopu. Jsou ve variantě pro
praváky (červený konec) i leváky (žlutý konec), mají nelámavou tuhu
HB a dají se koupit v několika barvách těla.
www.stabilo.cz

ŠKOLNÍ AKTOVKA
STEP BY STEP LIGHT2

Pouze 900g!!! To je Light verze aktovky
Step by Step. Ergonomicky tvarovaná
záda s prodyšným polstrováním
zaručují, že se dítě bude cítit dobře
i s aktovkou na zádech.
Jedná se o set, který obsahuje
naplněný penál, sáček na
přezůvky, pouzdro, vše
v jednom krásném designu.
Prvňáček si tak snadno pozná
svoje věci.www.hama.cz

ENCYKLOPEDIE ČÍ JE TO KOSTRA?

Učení nemusí být nuda. Odklápěcí okénka
skrývají fascinující zjištění ze světa zvířecích
i lidských kostí, svěží přehledná grafika
lahodí oku a fakta se jen tak mimochodem
ukládají v paměti. Knihkupectví Dlouhá
punčocha vřele doporučuje!
www.dlouhapuncocha.cz

Senzor ReimaGO ® se speciálním úchytem na ruku, pohodlným
náramkem, měří pohybovou aktivitu dětí ve věku od 4 do 12 let,
a to velice hravou formou! Je příjemný na nošení, odolný proti vodě
(dokonce se s ním dá plavat)
a vše funguje jednoduše. Dítě
si připne na ruku pohybový
senzor, data se načítají aplikací
do mobilu, a když si splní svou
dávku pohybu, shromažďuje
na displeji mobilu při krátké
hře odměny. ReimaGO ® je
chytrá kombinace přenosného
pohybového senzoru
a bezplatné mobilní aplikace.
A hlavně: děti baví!
www.skibi.cz
inzerce

 Voděodolné NAŽEHLOVAČKY a SAMOLEPKY se
jménem a obrázkem.

 Do ŠKOLY a ŠKOLKY, ideální řešení.

 Označte věci Vašich dětí snadno navrhněte,
snadno trvanlivě aplikujte.

 Jediný skutečně vlastní design na našem trhu.

WWW.

LABELMANIA.CZ
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Dobrééééé ráno, děti!
“Tak ale už opravdu z postelí! Zuby máte vyčištěné? To si děláš legraci, teď
ráno dopisuješ úkol?! Nemůžete v klidu snídat u stolu? Nezapomněli jste pití
a svačinu? Není to náhodou už na čepici? Věci na trénink máte? Ale fakt už je
čas jít do školy!” Takhle vypadají školní rána ve většině českých domácností.
Tolik příkazů, zákazů a doporučení, to přece nemůže nikoho bavit… Co to
změnit a udělat sobě i dětem školní rok příjemnější?
Ano, i u nás padaly podobné věty. A tak
jsem si řekla, že letos od září bude všechno
jinak. Líp. Veseleji. A tak jsem se rozhodla,
že informace lze říkat i jinak a já se o to od
září pokusím. Tady je můj návod pro dobrá
rána s dětmi a pokud vás bude inspirovat,
budu ráda.
“Dobré ráno, děti. Je půl sedmé. V 6.45 je
snídaně a v 7.10 se odchází do školy.”
A dál už neřeknu ani slovo. Žádné narážky
na zuby, nic o ustlaných postýlkách, žádné
další připomínání. Možná si ale neodpustím
poznámku „a na nic nezapomeňte“.
Venku je mínus pět.
Nebudu jim nutit čepice. Jenom se zeptám,
zda ví, kolik je venku stupňů a zda je
opravdu vhodné jít bez čepice. Nejsou jim
tři roky. Vědí, kdy je jim zima a kdy ne.
Čepice mají krásné, určitě se za ně nestydí.
Napište mi, co chcete ke svačině.
Vědět, na čem si které dítě pochutná,
je přece lepší než odpoledne vyhazovat
nedojezené jídlo. Nepovažuji to za
rozmazlování. Já taky nejím vždy to, co mi
někdo položí na stůl.
Určím datum, do kterého mi děti sepíšou
seznam obalů na sešity a knihy.
A taky seznam všech pravítek, kružítek,
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mikrotužek… Ráda jim vše koupím. Pokud
na něco zapomenou, dám jim peníze. Ať už
si zařídí vše ostatní sami.
Večer nebudu nadávat, že není uklizeno to
a to a že není uděláno to a to.
Jenom budu konstatovat: „V 19.30 hod se
pouští, čte nebo poslouchá pohádka. Kdo
nebude mít všechno hotovo, má smůlu“.
Nebudu jim kontrolovat tašky, ani penály,
ani úkolníčky.
Jenom jim nabídnu, že pokud chtějí,
pastelky v penálu jim ráda ořežu. Já tu
změnu tuhy mám hrozně ráda.
Ani do úkolů je nebudu nutit.
Sami vědí, že když je nechávají na poslední
chvíli, či se od nich odbíhá, je to zbytečné
zdržování. A v září jsou ještě krásné dny.
Vůbec nevidím důvod, proč nevzít knihu
a hrací kostky do batohu a vyrazit na výlet.
Někde sedneme do trávy, budeme házet
kostkami a počítat. Nebo si zalezeme na dort
do kavárny a přečteme tam celý nápojový
lístek. Písmenka jako písmenka.
A taky budu mnohem míň zakazovat.
To se stejně nikomu nelíbí. Ani mně, ani
dětem. Jak ošklivě zní: “Nedělej to. Nelez
tam. Nekřič.”
Jak lépe zní: “Pojď, zkusíme to spolu. Je to

těžké. Za ruku to půjde lépe. Mluv tišeji.”
Ten rozdíl v následujících známých větách
mi bude motivací.
“Pozor louže! Nelez tam!” Není lepší použít
věty, kde není žádný zápor? A je v nich
naděje na další dobrodružství. “Pozor
louže! Obejdeme ji a až budeme mít holiny,
projdeme ji středem.”
Myslíte, že svá předsevzetí dodržím? Dám
vám v některém z příštích čísel vědět. A vám
držím palce, ať jsou vaše školní rána co
nejvíce veselá.
Vaše Štěpánka Štrougalová, maminka 4 dětí
a majitelka Baby Clubu Juklík, www.juklik.cz
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Škola je novou výzvou
07.02.17 8:24

logo_cz.indd 1

právný úchop

Nesprávný úchop

Tříprstý úc
ve všech sm

oč je důležitý správný úchop?
Zde můžete vidět příklady nesprávných úchopů.
Rodiče budoucích prvňáčků by měli svému potomkovi věnovat velkou pozornost.
Všímat si, zda se do první třídy těší
Pokud má vaše dítě tendenci používat některý z nich
ávný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění
snažit
se jej
v jehoalenadšení
podporovat.
Často
hlavou
víří spousta otázek: „Jak
této
zkoušce
obstojí?
Nebude
v době,vkdy
začíná
kreslit, je vhodné
ho vést
ke
videl a následněařeči
(pohyb jazyka
při kreslení),
také uvolnění celého
těla, zejména procesů
jakojim
např. pozornost
a myšlení.
úchopu
a ten fixovat.
Pokud
zabráníteho
si v té velké škole připadat ztracený? Bude mít hodnou a laskavou paní učitelku,správnému
která ho
všemu
naučí?
Dokáže
nesprávného
úchopu, předejdete mnoha
má vypadatzaujmout,
správný úchop?
když se bude nudit, vyrušovat a zlobit? Jak mu můžu pomoci? Jak hoosvojení
do školy
vybavit?“
obtížím. Pozdější náprava je náročná. Zafixovalo-li si
á paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený
dítě nesprávný úchop, je důležité pokusit se o nápravu
ra. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2–3 cm
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Klarinetový úchop – ruka obvykle není položená
na podložce, pohyb vychází z celé ruky a lokte, dítě
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obtížně udržuje tvar písmen, nevejde se do řádek,
na podložce, pohyb vychází z celé ruky a lokte, dítě
do linie omalovánek,
přetahuje.
s dětmi
v praze | září 2018
obtížně udržuje tvar písmen, nevejde se do řádek,
do linie omalovánek, přetahuje.

23

hlavní téma

Jak vybrat
VHODNÝ
KROUŽEK?
S koncem prázdnin začínají povinnosti – jak školní, tak
mimoškolní. A vaše děti potřebují obojí! Podle odborníků
jsou zájmové kroužky velmi důležitou součástí jejich
růstu a výchovy. Pomáhají jim získávat nové znalosti
a dovednosti, rozšiřují jim obzory, a především se tam
děti učí socializovat. Měly by se tam těšit. Proto je velmi
důležité zvolit ten, který se bude hodit právě k osobnosti
vašich dětí.
nepřetěžovat, a hlavně vše přizpůsobit jeho osobnosti. Tiché dítě
ZÁBAVA PŘEDEVŠÍM

Pokud se bude dítě na kroužku bavit, vždy se tam bude rádo vracet.
Toho ale docílíte pouze pokud budete poslouchat, co chce. Nutit
ho do něčeho jen proto, že by se to líbilo vám samotným, je chyba.
Respektujte jeho přání: jestli nemá zrovna umělecké cítění, nenuťte
ho na kreslení nebo hudební nástroj. Pokud je váš potomek neustále
nabitý energií a nevydrží chvíli v klidu, vhodný by mohl být nějaký
druh sportu. Jestli je naopak tak trochu ve svém světě a nevyhledává
příliš velké skupiny nebo týmové hry, zvolte takovou činnost, kde
se bude cítit dobře. Inspirace tím, co dělá nejradši ve svém volném
čase, je to nejlepší, co můžete udělat. Mějte také na paměti to, že dítě
se vyvíjí a to, co ho bavilo předchozí roky, ho jednoduše už mohlo
omrzet. Samozřejmě nenabádáme k tomu, abyste měnili kroužky
každého půl roku. Je třeba rozlišovat, kdy už skutečně z dané
činnosti váš potomek vyrostl a kdy jde jen o dočasnou rozmrzelost.

ORGANIZACE JE DŮLEŽITÁ

Podle některých odborníků jsou vhodné zhruba dva kroužky týdně.
Záleží ale na mnoha faktorech. V první řadě byste měli hledět na to,
kolik volného času dítě má. Jestliže mu škola končí každý den brzy
a příprava do školy mu nezabere déle než půl hodiny, pak může mít
zájmové aktivity klidně každý den. Jde především o to dítě zbytečně
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vám za čtyři kolektivní kroužky týdně asi nepoděkuje. Naopak pro
velmi aktivní až hyperaktivní děti to může být dobré. Je ale třeba, aby
děti měly i čas hrát si jen tak samy doma a aby uměly odpočívat. Děti
musí mít čas a prostor na svou fantazii a hry.

NECHTE SI PORADIT

Pokud chcete, aby měl váš potomek dostatek pohybu, ale nevíte,
který sport zvolit, poraďte se třeba s učitelem tělocviku. Existují
i speciální programy, které zkouší nadání a dispozice dětí pro
konkrétní sport. Zábavnou formou tam zjistí jejich rychlost,
ohebnost a vytrvalost a poradí vám, který sport by dítěti šel, a tudíž
by se mu mělo věnovat. Pokud mu daná činnost jde, je velmi
pravděpodobné, že se jí bude chtít věnovat dlouhodobě.

VYBÍREJTE PODLE POVAHY I PERSPEKTIVY

Při výběru kroužku berte v úvahu i to, pro co má předpoklady.
Kroužek, který mu půjde, ho bude bavit a je větší pravděpodobnost,
že se stane jeho zálibou na dlouhá léta. Vždy racionálně posuďte,
zda je dítě na danou činnost dostatečně vyzrálé a zvládne jeho
náročnost. Dlouhodobé pěstování nějakého zájmu může mít vliv
i na povahu vztahu člověka k budoucnosti. Není výjimkou, že dětské
záliby dost často výrazně ovlivňují výběr budoucího studijního
zaměření anebo povolání.

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

Jak vybrat

SPRÁVNÝ PLAVECKÝ ODDÍL?

Začal nový školní rok, ke kterému
neodmyslitelně patří zařizování
zájmových kroužků. Má vaše dítko
rádo vodu a vy byste mu rádi
dopřáli plavání? Proč ne! Jak ale
vybrat vhodnou plaveckou školu
nebo oddíl? Na co je potřeba myslet
a čeho se vyvarovat?
JAKÉ JSOU VAŠE PRIORITY?

Sami si musíte nejdříve stanovit, co od
takových plaveckých lekcí očekáváte.
Chcete, aby vaše dítě jen zapláclo nějaký ten
čas po škole nebo aby si i zlepšilo fyzičku,
naučilo se vnímat týmového ducha a třeba
zkusilo i nějaký ten závod?
V dnešní době již neplatí zažité mýty, že
plavec, který chce závodit, musí absolvovat
vysoký počet tréninků týdně, kde ho čeká
jen nekonečný dril. S přípravou, kde je
kladen důraz na techniku a zároveň se
dbá na individuální potřeby plavce, stačí
trénovat 2x až 3x týdně, a i tak dosahovat
skvělých výsledků. Závodní plavání se
tak může stát oblíbeným koníčkem, a ne
nudnou rutinou.

NENÍ TO JEN O PLAVÁNÍ

Je-li vaše dítě z vodou nadšené a rádo by
se plavání věnovalo víc, dbejte i na to, aby
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součástí oddílu byl komplexní program, kdy
výcvik nestojí jen na trénincích ve vodě, ale
je doplněný takzvanou ‚suchou přípravou‘,
tábory, soustředěními apod.

TRENÉRY MUSÍ JEJICH PRÁCE
BAVIT!

Na výběru trenéra také velmi záleží. S tím
děti přijdou do styku nejvíc. Záleží na
tom, jak děti dokáže namotivovat, jaký
k nim má lidský vztah a zda je skutečným
profesionálem ve svém oboru. Kvalitní
oddíl je veden zkušenými trenéry, kteří se
průběžně vzdělávají, využívají moderních
informací a vlastní metodiku. Díky tomu
zvládají kvalitně připravit tréninkové
plány, sledují a vyhodnocují průběžnou
výkonnost a jednotlivé tréninky jsou vždy
schopni přizpůsobit aktuálním potřebám
jednotlivých plavců. Celkově jsou schopni
vést tréninky pestrou a zábavnou formou
a zejména pak podporovat všestranný
rozvoj každého plavce.

NIC NENÍ ZADARMO

Pokud se rozhodnete pro vysoký standard
výuky, odbornou péči a individuální přístup
ke každému plavci, a to i na skupinových
lekcích, je však třeba počítat s vyššími
náklady. Ty se vám pak ale vrátí formou
úspěchů vašeho dítka, které s takovýmto
vedením dokáže posunout své výkony
o míle kupředu.

VĚŘTE ZKUŠENOSTEM OSTATNÍCH

Žádná reklama vám nikdy nedá tak pravdivé
informace, jako zkušenost ostatních. Pokud
si tedy nejste výběrem jistí, projděte si
recenze a osobní zkušenosti rodičů dětí
i klientů, kteří s danou školou již plavou. To
vám jistě napoví.

BUĎTE U TOHO!

Důležitým bodem při výběru je také
komunikace oddílu s rodiči. Ptáte se
proč? Rodič je hlavním podporovatelem,
největším fanouškem a hnacím motorem
malého plavce. Fandění při tréninku? No
jasně! Komunikace a jistá forma spolupráce
s trenérem je rozhodně na místě.

Šťastnou ruku při výběru plavecké školy
či oddílu přeje Mgr. Gabriela Minaříková,
Zakladatelka a hlavní trenérka Plavecké školy
a oddílu Swim Smooth,

www.swimsmooth.cz

REISHI – houba nesmrtelnosti

S blížícím se podzimem opět
vyvstává otázka, jak nepodlehnout
přívalu hrozících rýmiček
a dalších infekcí. Medicinální
houba s českým názvem
lesklokorka lesklá patří do
kategorie královských rostlin
tradiční čínské medicíny (TCM).
Jak může být prospěšná dětem
i dospělým a kdy se jí naopak
vyhnout?

Reishi je choroš červenohnědé barvy
s velmi lesklým povrchem. Vzácně na
ni můžeme narazit i v našich lesích.
Mohli bychom ji přirovnat k přírodní
chemické továrně, jelikož obsahuje přes
200 sloučenin s širokým spektrem účinků,
esenciální aminokyseliny, minerální látky
a stopové prvky.

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.

ředění krve, poraďte se se svým lékařem.
Obecně patří k bezpečným rostlinám, při
správném užívání nemá vedlejší účinky
a používá se v rámci prevence a podpory
zdraví dětí i dospělých.

JAKOU REISHI ZVOLIT

VZPRUHA PRO IMUNITU

Nejvíce oceníme její schopnost podporovat
slabou obranyschopnost a zároveň korigovat
přehnané autoimunitní reakce. Jako
adaptogen pomáhá tělu vyrovnat se stresem
a nastolit vnitřní rovnováhu.

Sušená houba je pro nás nestravitelná,
nejvíce účinná je ve formě extraktu. Pokud
na etiketě najdete uvedený obsah účinných
látek, beta-glukanů i triterpenoidů, máte
vyhráno. Pozor na podezřele vysoký obsah
polysacharidů, ideální je 30 %. Stejně
jako všechny houby, v kontaminovaném
prostředí nasává toxiny do sebe, proto
volte čistý zdroj, nejlépe ověřený analýzami
složení. Mekkou pěstování medicinálních
hub je provincie Kuang-tung, která je z 85 %
pokryta lesy. Právě odtud pocházejí všechny
houby značky Empower Supplements.

CHOLESTEROL POD KONTROLOU

Blahodárně působí na játra a cévy. Příznivě
ovlivňuje hladinu cholesterolu a přispívá
k udržení přirozené krevní cirkulace.

POUŽITÍ V TCM

Podporuje životní energii čchi, vyživuje
krev, rozpouští hlen a uklidňuje ducha shen
sídlícího v srdci. Uplatňuje se především při
stavech únavy, vyčerpání, rekonvalescence,
anémie, bušení srdce, úzkosti, nespavosti
a při chronickém kašli.

ES Reishi
PREMIUM
Doplněk stravy.
Testováno v ČR.
K dostání
v drogeriích
a na
www.chlorella-es.cz

KDY NENÍ VHODNÁ

Při akutním onemocnění a alergii na houby
se reishi vyhněte. Pokud užíváte léky na
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soutěž

VYHRAJTE PODZIMNÍ RODINNÝ POBYT NA HORÁCH
Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou ve
spolupráci s redakcí našeho časopisu vyhlašuje
již tradiční, velkou soutěž o rodinný pobyt
s polopenzí pro dva dospělé a dvě až tři děti
na dvě noci. Poukaz na pobyt bude platný
v období od 1. října do 22. prosince 2018.
JAK SOUTĚŽIT?

Stačí zaslat odpovědi na níže uvedené otázky na náš
redakční e-mail soutez@sdetmivpraze.cz nejpozději do
30. 9. 2018. Desátá správná odpověď vyhrává a vítěz
bude informován do 5. 10. 2018
Odpovědi na otázky a další informace o hotelu Horizont
získáte na www.hotelhorizont.cz.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
A) Které z následujících aktivit nejsou součástí balíčku
"Lanovkou až na vrchol a do korun stromů" a nebo jsou
součástí všechny?
1) Jízdenka lanovkou na Sněžku a turistická mapa Pece pod
Sněžkou a Velké Úpy.
2) Vstup na Stezku korunami stromů a prodloužený checkout v den odjezdu.
3) Volný vstup do bazénu, vířivky, sauny a posilovny.

B) Jak se jmenuje maskot hotelu Horizont?
1) Porty
2) Pecka
3) Peci
C) Jaká potravina či pochutina hraje v září hlavní roli
v rámci gastronomického kalendáře hotelu Horizont?
1) Švestky
2) Čerstvé houby z okolních lesů
3) Dýně

OBJEV TE SVŮJ HORIZONT... WWW.HOTELHORIZONT.CZ

Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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od vody a z hor

HOTEL HORIZONT

HOTEL PORT

SVATOVÁCLAVSKÝ BALÍČEK

BAREVNÝ PODZIM S DĚTMI

(27. 9.–30. 9.)

 U
bytování na 3 noci s polopenzí
formou bohatého bufetu

 K
rkonošský dárek při příjezdu v pokoji
 1
x oběd formou tříchodového
krkonošského menu s welcome
drinkem
 V
olný vstup do bazénu, vířivky,
sauny a posilovny
 F
ree wi-fi i parkování

(27. 9.–30. 9. NEBO 26. 10.–29. 10.)
U
bytování na 3 noci s polopenzí formou bohatého bufetu
D
rakiáda a dlabání dýní
O
dpolední překvapení pro děti
P

ůjčení her v rámci ALBI herny






 S
portovní půjčovna
a venkovní sportoviště
po celou dobu pobytu
zdarma
 V
olný vstup do bazénu,
vířivky a bylinkové páry
 F
ree wifi i parkování

Děti do 6 let mají
pobyty zdarma.

Děti do 12 let
mají pobyt zdarma.

www.hotelhorizont.cz

www.hotelpor t.cz

KDE SE S DĚTMI NEBUDETE NUDIT? ANEB CO SI NENECHAT UJÍT?
JAK SE JEDE NA JELENOVI?

Jaký je to asi pocit, když strčíte hlavu do tlamy
rysovi? Nebo když se povozíte na paroží
jelena, vyšplháte do čapího hnízda. Nebo je
snad libo změřit síly s bojovnými mravenci?
Všechny tyhle zážitkové "lahůdky" si
můžete s dětmi vyzkoušet v herní krajině
Pecka u horní stanice lanovky na Portášky.
Když sem vyrazíte na výlet, objevíte
zde úplnou novinku - unikátní soubor
dřevěných interaktivních soch v nadživotní
velikosti. Všechny sochy jsou inspirované

krkonošskými zvířaty, a aby děti vstřebávání
zajímavostí opravdu bavilo, jsou jednotlivé
sochy propojené lanovými stezkami
a prolézačkami. Dorazíte sem lanovkou z Pece
pod Sněžkou na Růžohorky, a pak pěšky.
Druhá možnost je přímo lanovkou z Velké
Úpy a dolů se odtud můžete svézt na horské
koloběžce. Vstup zdarma, denně od 9:30 do
17:30.

KRKONOŠE GULÁŠEM
PROVONĚNÉ

Tradiční a velmi oblíbená slavnost
Krakonošův guláš se koná v Peci pod
Sněžkou i letos, a to 22. září. Neváhejte
a přijeďte ochutnat soutěžní kotlíkové guláše
celkem deseti družstev soutěžících ve dvou
kategoriích. A když se trochu přejíte, nevadí,
můžete si zatančit na koncertě skupin Jelen,
The Fireballs či Laury a její tygři.

V HLAVNÍ ROLI HOUBY

Říká se, že Máchův kraj je nejkrásnější na
podzim. Jeho romantiku totiž podkreslí
pestře vybarvené listí na stromech, nepotkáte
už davy lidí jako v létě a tak lze o to víc
vnímat magickou atmosféru tohoto místa.
V září je ideální čas vyrazit do lesů za
houbami - a že tady opravdu rostou! Zkuste
letos spojit houbaření třeba s návštěvou hradů
Bezděz či Houska. A pokud máte s sebou
děti, nezapomeňte je vzít do muzea slavného
Čtyřlístku přímo v Doksech.
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COMPETITION

WITH CHILDREN IN PRAGUE

NATIONAL MEMORIAL
ON THE VÍTKOV HILL
The National Museum is not just
any old building. It has several
buildings, each of which specialises
in something completely different.
We would like to introduce some
of them to you in collaboration
with Neohráno. There will also
be a competition question in
each episode relating to the given
building. The fifth person to send us
the correct answer will win four free
tickets to any one National Museum
building of their choice. And
that’s not all! If you take part in the
competitions all through the series
and send at least five correct answers
out of eight, you could win other
valuable prizes. Send you answers by
e-mail to soutez@sdetmivpraze.cz.

October 2009. The monument has been turned
into a museum of modern history with an
interesting multimedia exhibition. What can
you see there right now?

In today’s episode, we will be introducing the
National Monument on Vítkov Hill!

COMMUNISM AND THE CREATION
OF CZECHOSLOVAKIA

A LITTLE BIT OF HISTORY…

The monument on Vítkov Hill with its famous
statue of Jan Žižka was built in 1929–1938. At
the end of World War Two, it was remodelled
to commemorate the fight against the fascists. It
then served as a tomb for several communists,
for example being used as a mausoleum for
the communist president Klement Gottwald.
The National Museum in Prague has been
looking after the monument since 2000. It
has undergone complete renovation and
has been open to the public since the end of
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The Monument offers two permanent
exhibitions. The first is called Crossroads
of Czech and Czechoslovak Statehood and
captures ground-breaking moments in our
history of the 20th century. There, you will
learn interesting things about the creation,
dissolution and restoration of the Czechoslovak
Republic, important facts about the communist
coup and the fall of communism in 1989.
The exhibition is architecturally designed
in such a way as to best suit the historical
premises of the Monument. The exhibition
is complemented by simple graphics and

a collection of items which characterise
the topic and depict some of the important
personalities of that time. In relation to this,
you will for example see the last letters ever
written by Milada Horáková and Heliodor
Píka, personal effects linked to Jan Palach
or important state honours and orders, the
presidential standard and the first Czechoslovak
constitution etc.

LABORATORY OF POWER

The exhibition entitled “Laboratory of Power”
is the other permanent exhibition which you
can visit. This is housed in the basement of
the National Monument on Vítkov Hill and
commemorates not only Klement Gottwald
himself and deformation of the Monument into
a mausoleum, but also communist propaganda
and the era of the regime in the 1950s in its
very worst expressions of totalitarianism.

AT THE NATIONAL MUSEUM

This text was
translated with
the kind help
of The Prague
British School.

OTHER INTERESTING EXHIBITIONS ON AT THE MOMENT:
DO YOU KNOW WHAT AN EX LIBRIS IS?

The term ex libris comes from Latin and means “from
books”. An ex libris is a small label pasted directly
into a book and is supposed to indicate who the
copy belongs to or which library it comes from. The
exhibition now being prepared entitled “That book is
mine! The history of Czech ex libris until 1945”, which
you will be able to visit starting in September deals
with the topic of these labels, from the emergence of
the first ones in the 15th century all the way through
to the present day. They were first created for the
requirements of the nobility and the church. At the turn
of the 20th century, their format and purpose changed.
Ex libris began to express the personal attitudes and
likings of the owner and became a collector’s item. The
exhibition being prepared at the National Monument
on Vítkov Hill presents historical ex libris from the
libraries of aristocrats such as Peter Vok of Rosenberg
or Christopher of Nostice. You will also be able to see
examples from a period ranging from the 16th century
all the way through to the newly conceived graphic
designs of Josef Mánes dating back to 1868, referred to
as the first modern Czech ex libris.
The exhibition is complemented by an interesting
accompanying programme. In a work corner, you
will be able to design your own ex libris and over the
course of several specialised workshops, be able to try
your hand at printing on historical printing presses. You
really do have a lot to look forward to!
 Please note – The exhibition will only be running until
9.9.2018

UNKNOWN HEROINE FROM THE RADIO

The panel-based exhibition Unknown heroine from the
radio presents the story of a doctor from the rescue
service in Prague who rescued injured people near the
Czech Radio building during the worst of the fighting
on 21 August 1968. The exhibition is based on her letter
kept in a collection of the National Museum. The letter
which the young doctor wrote to her parents a week
before the invasion provides unique testimony to the
situation on the streets of occupied Prague and also
demonstrates this young woman’s bravery.
T  he exhibition will be running from 15.8.2018 until spring
2019

HISTORY IN PERSPECTIVE

Get acquainted with the history of the Monument and
the 20th century via “eye-witnesses” from the time. Set
out with us on a journey back in time to the period of
the Hussite Wars, have a look at the uniforms of soldiers
who fought for the creation of Czechoslovakia during
the Great War and for its freedom in the Second World
War. What did TGM travel around in? What do White
Kladrubers look like, the descendants of horses used
to transport not only the mighty emperor but also
the president? The National Stud Farm at Kladruby
nad Labem will introduce you not only to horses, but
also coaches. Employees from the Klement Gottwald
Mausoleum will take you back to the dark period of
the 1950s. A Monument Trail full of tasks to complete
awaits children, as does a well-earned reward for those
who successfully complete the quiz.
 28.9.2018 10.00 a.m. – 6.00 p.m.,. Entrance free of charge

FIFTH COMPETITION QUESTION

You will find the answer to September’s question inside the National Monument on Vítkov Hill. The individual areas
of the monument are called “halls”, so first look for the “Ceremonial Hall”. Above the stage, you will see a tapestry, i.e.
a hanging carpet with the large state emblem of the First Republic designed by the academic painter Karel Svolinský.
This was sent away to the world fair in New York in 1938 to ensure that the Germans did not destroy it. After many
twists and turns of fate, the tapestry finally returned to the Monument in 2001. Your competition question is directly
above the tapestry. What is it?
Send your answer as soon as possible to the e-mail address soutez@sdetmivpraze.cz. The fifth person to send us
the correct answer will win four free tickets to any one National Museum building of their choice.

Partners
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Prague British International School

What you need to know about
the English National Curriculum
The first part of our Curriculum Series answers the most commonly
asked questions about the English National Curriculum. As a widely
recognised curricula offered in international schools worldwide, find
out whether or not the English National Curriculum is right for your
child.
The English National Curriculum (ENC) is used by all schools in England
and by thousands of British curriculum schools all over the world. It is
estimated that over 30,000 schools in total follow the English National
Curriculum.
The ENC was first launched in 1988 and has been developing consistently
since then. It is a very well-established and recognised curriculum and
often characterised by the terms broad and balancedbecause it covers a
full breadth of subjects up to the age of 14. The curriculum focuses on
delivering high academic standards whilst ensuring that students also
develop wider life skills.
What is unique about the curriculum?
One of the strengths of the ENC is that it is highly structured, from early
years to age 14, with progress measures throughout to inform parents
and teachers. Students’ progress is benchmarked against the expectations
from the curriculum, and against all the other schools. After the age of
14, students enter two years of preparation for the (International) General
Certificate of Secondary Education (IGCSE) examination, taken at age
16. This is one of the only curricula which has internationally- recognised
qualifications in every single subject at this age.
Because students become accustomed to examinations at this stage, they
are very well-prepared for study beyond the age of 16, as they enter the
International Baccalaureate (IB) Diploma Programme – now followed by
the majority of international schools worldwide – or A-levels. IGCSE is
therefore widely accepted as an excellent foundation for this next stage.
The ENC is also adaptable to an international school setting. For example,
our international schools offer the Juilliard performing arts curriculum
and a new STEAM programme, in collaboration with the Massachusetts
Institute of Technology, whilst still delivering the full requirements of the
ENC in these subjects.
How well does this education system prepare students for the real
world?
Universities and employers across the world recognise the British
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education system and hold it in high regard. The ongoing development
of the curriculum to encompass skills that employers are seeking, such as
leadership, teamwork, problem-solving, global awareness, digital literacy,
breadth of thinking and creativity give the ENC high standing.
The ENC also places a premium on personal, social, health, and
economic education. The framework of academic excellence, respect
and good manners, all hallmarks of the ENC, ensures that personal
development is also at the heart of education.
Where is it offered?
The English National Curriculum and British curriculum is found in
schools around the world in very significant numbers. Indeed, there
are very few major cities with international schools where a British
curriculum model cannot be found. It is well worth looking into school
websites to check this out because the school name may not readily
provide a clue. The ‘British School of….’ is clearly an indicator but other
school groups, and indeed individual schools, may well choose the
curriculum because of the opportunities it offers to students.
By Andy Puttock, Education Director of Nord Anglia Education

You want the best
for your child.
So do we.
Students at PBIS learn
in a happy and secure
environment in which
they can achieve
their potential.

www.pbis.cz

calendarium

September
3RD SEPTEMBER
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 MondaySunday.
The Little Gym Praha-Anděl; www.praha-andel.thelittlegym.eu
The Little Gym Praha-Chodov; www.praha-chodov.thelittlegym.eu

4TH SEPTEMBER
Start from September 4 – Kids courses
You can enjoy for kids courses: sport versatility, junior be fit, ceramics.
News: individual courses – athletics, tennis and personal training for
teenagers.
Sokolovna Průhonice, Říčanská 118, 252 43 Průhonice
www.sokolovnapruhonice.cz

7TH SEPTEMBER
VyšeHrátky

( TILL 9TH SEPTEMBER)

VyšeHrátky Festival is back – for the 15th time! We are not going to make
„funny faces“ or lisp on your children. We are here to entertain them and
educate them! More than 20 fairytales, workshops, reading of Czech
famous dads, mums, aunts and uncles and many more! 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

8TH 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 8th of
September 2018 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

15TH SEPTEMBER
Duhovka is 10 years old!
Duhovka is 10 years old! You are invited to enjoy Family Day! Music and
fun by bands Bombarďák and The Fellas. Don´t miss the Forest Maze by
Creative World and the Yeddo Scooter area! Free entrance. Kids, bring
your parents, donť worry there is enough food and drinks for all!
Hvězda; Prague 6; www.duhovkagroup.cz; 10.30am

22TH SEPTEMBER
End–up the summer playfully!
The beginning of the schoolyear does not mean the fun is over! The
eight season of Podzimní hrátky – the festival for curious kids and tired
parents, will tell you the stories of Medieval legends. How did the kings
as well as the subjects live, what were the cities and cloisters like? Take
your mum and dad and set on a journey to the past – try to make a family
seal, join the Medieval joiner and ceramics workshops and enjoy the
atmosphere of medieval fencing and dancing.
Písecká brána; K Brusce 208/5, Praha 6-Hradčany; www.podzimnihratky.cz ; 1 pm

28TH SEPTEMBER
The Architecture day
From 28th September to 4th October THE ARCHITCTURE DAY will take visitors to unusual places and unique buildings. Discover your neighborhood
and your city. There will also be thematic workshops for the whole family.
www.denarchitektury.cz
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SERIOUS FUN AT THE LITTLE GYM
For every stage of your child’s development – from 4 months to 12 years –
The Little Gym Praha offers a diverse line up of classes, camps and parties filled with
movement, music, learning and laughter. Your little ones will make friends, reach
developmental milestones and build self confidence while having Serious Fun.

Contact us and book your free introductory class!
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

finance v pohodě

POZOR!

Peníze nepatří jen na spořicí účet
Běžné účty, spořicí účty a termínované vklady. Tam se nachází a po pár letech také mizí kolem 65 % majetku českých
domácností. Začněte své peníze odkládat podle toho, kdy a na co je budete potřebovat. Čtyři hlavní pravidla osvětlí
finanční poradce Partners Vladimír Weiss.
Češi své peníze bohužel stále ukládají
v bankovních depozitech, případně se
pouštějí do investování na vlastní pěst.
Často jednají bez promyšleného plánu
a nezváží výnos, riziko a likviditu.

Vladimír Weiss
Finanční poradce Partners
www.partners.cz

Pravidlo 1: Stanovte si plán
Rezervy by měl člověk tvořit nejlépe
hned s prvním pravidelným příjmem.
Než ale začnete, je potřeba si promyslet,
za jakým účelem si peníze budete dávat
stranou, resp. kdy je plánujete využít.

Pravidlo 2: „Spořáky“ jen na železnou rezervu
Pokud je řeč o pár měsících nebo maximálně pár letech,
ideální volbou je spořicí účet, který je zdarma. Peníze máte
kdykoli k dispozici, není zde prakticky žádné riziko, ale
zároveň téměř žádný výnos – do 1 % p.a., což nestačí ani na
inflaci. Spoření funguje jako pohotovostní rezerva pro nepředvídané finanční situace. Její výše by se měla pohybovat
v rozmezí 3–6násobku průměrného výdělku.
Pravidlo 3: Zlatý střed
Další, tzv. střednědobá rezerva, zahrnuje prostředky na vaše
plány v horizontu cca pěti let. Cílem odkládaní bývá příprava na svatbu, narození dítěte, nákup auta, rekonstrukce,
mimořádná splátka hypotéky nebo cesta kolem světa. Zde už
je vhodné využít určitého mixu: spořicí účet, stavební spoření a podílové fondy. Sestavení portfolia se odvíjí od vztahu
k riziku, od výše ostatních rezerv, od očekávání, požadavku
na likviditu apod.
Pravidlo 4: Pět a deset let je rozdíl
Pro dlouhodobé střádání, nejčastěji 10 let a více, je primárně nutné uchovat hodnotu odložených peněz a ochránit
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je před inflací. Druhořadým cílem je peníze zhodnocovat.
V takovém případě už nestačí spořit, ale investovat. Vhodně
nastavené portfolio by mělo být složené z podílových fondů
světových akcií. Našetřené peníze pak můžete využít v penzi, jako startovné do života pro děti nebo předčasné splacení
hypotéky.
Nevíte si rady? Nezávislý odborník na finance poradí, kam
peníze nasměrovat.

BABÍ LÉTO V PLZNI
Až do konce října nabízí město Plzeň rodinám s dětmi unikátní Rodinnou kartu Visit Plzeň Card, která
jim umožní návštěvu čtyř TOP turistických atrakcí během 48 hodin za zvýhodněnou cenu 1299 Kč.
Dva dny v Plzni jsou totiž akorát na to,
aby si všichni dostatečně užili návštěvu
všech zapojených míst – zoologické
zahrady, DinoParku, Techmania Science
Centra i Muzea loutek. Pokud všechna
zmiňovaná místa navštívíte, ušetříte
díky Rodinné kartě téměř čtvrtinu, než
kdybyste si kupovali jednotlivé vstupenky
(rodinné vstupné do všech čtyř objektů
stojí 1620 Kč).
Rodinný výlet můžete začít v plzeňské
zoologické zahradě, kde uvidíte největší
počet druhů zvířat ze všech zoo v České
republice. Úsměv na tváři vám určitě
vykouzlí nejmenší celebrity: nosorožčí
mládě Růženka nebo půlroční lvíček
Baquir. V sousedním DinoParku na
vás čeká desítka obrovských ještěrů.
Minout tu nesmíte ani paleontologické
hřiště pro děti či 3D kino. Do světa vědy
a techniky zavede Techmania Science
Center s interaktivními expozicemi, díky
nimž se můžete ocitnout ve vesmíru,
pod vodní hladinou moře, v hlubinách
Země nebo otestovat své schopnosti
v expozici Talent. V Muzeu loutek se
setkáte se známými plzeňskými rodáky
Spejblem a Hurvínkem, ale také s dalšími
loutkami či loutkovými divadélky, jejichž
loutkohercem se na chvíli můžete stát.
Speciální zážitkovou expozici na míru
ocení tatínkové, kteří se do muzea vydají
s dětmi sami.
Vše potřebné k plánování výletu do Plzně
včetně aktuálního programu akcí
najdete na webu www.plzenprodeti.cz.

o
řen
Ově tmi
dě akce
d
z re

SOUTĚŽ o Rodinnou
kartu Visit Plzeň Card
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Jak se jmenuje katedrála
na náměstí Republiky v Plzni?
Odpověď pošlete na e-mailovou
adresu soutez@sdetmivpraze.cz
SEDMÁ SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ VYHRÁVÁ.
DRŽÍME PALCE!
Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde:
http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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ABY DĚTI ČETLY
a bavilo je to

Část 4 – Kniha je přečtená. Co dál?

V minulém díle jsme nastínili pár tipů, jak můžete pomoci dětem prohloubit zážitek ze čtení a jak se s knížkami dá pracovat před četbou i během ní. Vynikající
ucelenou metodou zaměřenou na rozvíjení čtenářských
dovedností je systém Čtením a psaním ke kritickému
myšlení. Semináře této metody absolvují ročně desítky
pedagogů, ale hlásí se na ně i někteří rodiče.

tvoříte si školní nebo rodinný tým,
podíváte se do archivu Zlaté stuhy
(www.zlatastuha.cz), vyberete si
knížku, která se vám líbí, a společně
si ji přečtete. Na základě zážitku pak
vytvoříte umělecké dílo – ani tady
se meze fantazie nekladou. Může
to být příběh, báseň, píseň, obraz,
animovaný film, divadelní představení, výstava, fotoreportáž, socha,
cokoli… Výsledek uměleckých snah
(respektive dokumentaci tohoto
výsledku) zašlete do soutěže podle
stanovených podmínek uvedených
na webových stránkách Zlaté stuhy. Vítězům bude předán diplom na slavnostním vyhlašování výročních cen spolu s malým
překvapením. V tomto případě ovšem stoprocentně platí, že
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Na závěr jako vždy nabízíme pár knižních tipů. Pro čtenáře,
kteří již zvládli hláskování a dokážou číst ve větných celcích,
je ideálním pokračováním kniha Ivony Březinové KOČKA
KAČKA. Navíc je k ní k dispozici zajímavě pojatá metodika,
s níž se dá pracovat jak ve škole, tak doma. V posledních letech
jsou u dětí ve velké oblibě komiksy. Žánr některými pedagogy či rodiči zavrhovaný, nicméně v mnoha zemích osvědčený
prostředek, jak děti přitáhnout ke čtení. Kromě komiksů o akčních superhrdinech, tlustých kocourech či galských rebelech
existuje dnes na českém trhu již i celá řada publikací, které mají
i naučnou funkci. Zkuste svým školou povinným ratolestem
nabídnout třeba detektivní historické komiksy Honzy Smolíka INSPEKTOR HOPKINS ZASAHUJE nebo OBRÁZKY
Z MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN autorů
Jiřího Černého a Lukáše Fibricha. Garantujeme vám, že se
o ně s dětmi budete přetahovat.
Ivona BřezInová

Ilustrovala
Katarína
IlKovIčová

Samotným přečtením knihy však vaše aktivity nutně nemusí končit. Jsou tu ještě další možnosti, jak si zážitek rozšířit.
Jako první se nabízí čtenářský deník. Děti jej mívají spojený
s mnohdy ne příliš příjemnou školní povinností, ale proč z toho
neudělat zábavu? Což si založit rodinný čtenářský deník, kde
by se zápisky, komentáře, malůvky dělaly společně? Za pár let
může posloužit podobně jako rodinné album fotografií – k oživení krásných společných okamžiků. Spojení s pozitivními
emocemi v dítěti navíc podpoří lásku ke knihám a ke čtení.
Další možností je hledat knihy podobného ražení nebo od
stejného autora (v případě, že se příběh líbil), objevovat a rozšiřovat si obzory. Nebo spojit čtenářský zážitek s jiným uměleckým dílem. Přečíst si nejprve společně literární předlohu a pak
jít na zfilmovanou verzi. A iniciovat bouřlivou diskuzi o tom,
jak se filmovým tvůrcům podařilo vystihnout nebo předčit
originál (pro začátek můžete zkusit klasiky: Alenka v říši divů
od Lewise Carrolla nebo Karlík a továrna na čokoládu od Roalda Dahla – obé zfilmoval režisér Tim Burton). Případně si zajít
na výstavu ilustrátora, který knihu doprovodil obrázky. Navštívit divadelní představení. Na tomto poli máte velký prostor pro
vlastní nápaditost a představivost.
Pokud zrovna žádná inspirace nepřichází, přihlaste se do soutěže Zlaté dítě. Každoročně ji pro širokou veřejnost vyhlašují
pořadatelé výroční ceny Zlatá stuha. Jak soutěž funguje? Vy-
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ČTEME SI
S DĚTMI...

čteme s dětmi

Víte, proč musíte chodit do školy?

A ZNÁTE SVATÉHO VÁCLAVA?

Léto skončilo, škola je tu. Zpátky k úkolům a povinnostem… Ve školních
lavicích ale není jen otrava! Čeká tam i spousta legrace, kamarádů
a zajímavostí! Bez školy by to zkrátka nešlo. Byla však doba, kdy většina
dětí do školy nechodila a navštěvovat ji bylo privilegium jen těch
nejurozenějších. O tom, jak to měly děti dřív, kdo zavedl povinnou školní
docházku, nebo kdo byl svatý Václav, se dozvíte právě v tomto novém čísle!
MARIE TEREZIE:
MAMINKA 16 DĚTÍ

O povinnou školní docházku se zasloužila
arcivévodkyně rakouská, královna uherská
a česká, vévodkyně burgundská, hraběnka
tyrolská a markraběnka moravská, Marie
Terezie. Přesně tak, všechny tyto tituly
měla. Byla jedinou ženou na českém trůnu
a zároveň matka 16 dětí. Sama byla velmi
vzdělaná, uměla několik jazyků, věnovala
se umění a dějinám. Není proto divu, že
chtěla, aby měly možnost dozvědět se
zajímavé nové věci nejen její, ale i všechny
ostatní děti. Dobré vzdělání umožňovalo
perspektivnější budoucnost a lepší život.
Roku 1774 tak položila první základy školní
docházky. Řád, který vydala, ale nenařizoval
povinnost dětí do školy docházet. To přišlo
až o mnoho let později.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Na českém území byla povinná školní
docházka poprvé zavedena v roce 1683.
Zpočátku byla povinná pro děti od 6 let.
Trvala 8 let a byla rozdělená na zimní a letní
kurz. Později však Marie Terezie rozhodla
o volnu v letních měsících, protože většina

dětí pomáhala v tu dobu na poli rodině.
Školy poskytovaly vzdělání chlapcům
i dívkám. Školství se dělilo na 2 stupně:
školu obecnou a měšťanskou. Obecné školy
navštěvovaly děti v prvních pěti letech, tedy
od 6–11 let. Na obecných školách vyučoval
třídu většinou jeden učitel. Náboženství,
ruční práce nebo češtinu měl na starosti
zvláštní učitel. Výuku náboženství měli na
starost faráři.

POVINNOST PRO DĚTI I RODIČE

V současné době je u nás školní docházka
povinná pro všechny děti od šesti až sedmi
let, po dobu devíti roků, jen výjimečně je
možné studovat základní školu i deset let.
Každé dítě musí mít možnost navštěvovat
školu bezplatně. To je od roku 1948
zahrnuto do lidských práv a zároveň první
důležitou povinností všech dětí.

28. ZÁŘÍ: SVÁTEK SV. VÁCLAVA,
PATRONA ČECH A MORAVY

Svatý Václav byl český kníže a světec,
který je označován za patrona naší země
a zároveň její symbolem. Pravděpodobně
žil v letech 907 až 935. Podle pověsti ho

vychovávala jeho babička, světice a kněžna,
svatá Ludmila. V jeho 13 letech mu zemřel
otec a on se tak stal knížetem. Svatý Václav
pečoval o chudé lidi, otroky i vězně, stavěl
kostely, kácel šibenice a ničil pohanské
svatyně. Pro své milosrdné chování a činy
byl po smrti prohlášen za svatého. Byl
zavražděn v sídle svého bratra ve Staré
Boleslavi. Ten díky Václavově smrti převzal
vládu, o niž usiloval.

SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ
ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM…

Svatý Václav konal skutky milosrdenství
a lásky. Hodlal se prý dokonce stát mnichem
či knězem. Kvůli jeho skutkům, jeho
oblíbenost rostla. Národ ho přijal za svého
patrona a nebeského ochránce, který ho
ochrání v těžkých časech. Na památku
proto vznikl státní svátek. Vznikla dokonce
modlitba za to, aby se svatý Václav přimluvil
za naši zemi u Boha a pomohl jí od příkoří:
Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.
s dětmi v praze | září 2018
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Poznávání světa HROU

SERIÁL

5. DÍL - JAK DĚTI UČIT HROU

Známe to z domova. Malé děti si nejraději hrají
na podlaze a staví z kostek hrady, věže nebo
domy. Při takovém stavění si procvičují jemnou
motoriku a zejména koordinaci oko-ruka.
Navíc díky hrám se děti učí příčinu a následek,
opakovanými pokusy a omyly začínají chápat
rovnováhu a gravitaci.
Předškoláky i školáky přitahují experimenty
a pokusy. Je to ta nejlepší cesta k poznání
a možnost se seznámit se základy fyziky, chemie
nebo biologie.
V současné době mají malé děti kolem sebe
různé hračky a najednou v šesti nebo sedmi
letech nastupují do školy. Já si pamatuju, jak mi
maminka při cestě do první třídy říkala, že mi
začínají povinnosti. Moc jsem tomu nerozuměla,
ale za chvíli začal ten známý kolotoč. Sedět ve
škole, dávat pozor tak 5 hodin a doma psaní

a domácí úkoly. Byl to pořádný předěl mezi
hraním a učením. Čas na hraní byl jasně daný
a začínal, až když byly hotové školní povinnosti.
Přitom psychologové se shodují na tom, že hra
má v životě člověka nezastupitelné místo. Děti
se neučí pro „budoucnost“, učí se hlavně, když je
něco zaujme. A to se dá využít.
Třeba tím, že abeceda se dá procvičovat
i s magnety písmen na ledničku. Děti milují
razítka, tak třeba při některém z příkladů zkuste
čísla natisknout, třeba 3 vláčky + 5 kytiček.
Na procvičování počtů je skvělé i Člověče
nezlob se. Klasikou pro procvičování slovní
zásoby je scrabble. Počítání můžete trénovat
originálními hrami od americké značky eeBoo
Loto jednoduchá matematika, hra Kolik je hodin
nebo pak Výukové karty Sčítání, Odečítání nebo
Násobení.

Seriál vzniká
ve spolupráci se
společností Mamiee

TIPY NA NETRADIČNÍ ZÁŽITKY na zámku ve Žďáru nad Sázavou
ZÁMKEM PŘED
100 LETY

Kdy se do zámku zavedla elektřina, jak
probíhal prodej ryb ze středověkých
zámeckých sádek nebo jaké bylo být
zámeckým hasičem. Žďárský zámek
se o víkendu 15. a 16. září a v sobotu
20. října přenese skrze kostýmované
prohlídky do období první republiky.
Malé i velké návštěvníky provedou
prohlídkami zámkem jeho tehdejší
obyvatelé v dobových kostýmech.
Děti budou nadšené setkáním se
zámeckými hasiči, kteří předvedou
historickou stříkačku. Potkají
hraběnku, pošťáka i učitele z místní
školy. Návštěvníky bude celým
zámkem provázet pekařka, která ví vše,
co se kde šustne.

www.zamekzdar.cz
40
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JAK SE ŽILO A ŽIJE NA VENKOVĚ SE
VŠÍM VŠUDY

Chytání pstruhů v zámeckých sádkách, střelba z posedu,
tahání klád koňmi, pečení jablek, zvěřinové speciality,
traktory i výroba ptačích budek… Den venkova ukáže
život na panství rodu Kinských, a to 29. září.
Druhý ročník se ponese v duchu sucha, které je pro
letošní rok tak typické. Co myslíte, bude se dětem líbit
jízda na velbloudovi?

FAMILY
DAY
15. ZÁŘÍ 2018 OD 10.30 h

OBORA HVĚZDA
11.30 h Bombarďák

Stezka lesem od Creative World

17.00 h The Fellas

Jízda na koloběžkách YEDOO

Mr. Teacher (dj set)

Workshopy po celý den

Zváni jsou všichni, kteří chtějí prožít příjemný den s Duhovkou,
která již desátým rokem podporuje vzdělávání dětí
ve věku 1,5 az 19 let. Vstup je zdarma.

Občerstvení všeho druhu
Připravili jsme pro vás rozmanité
dobroty naslano i nasladko,
výborné limonády, víno i pivo.

sobecké chvilky
Více informací najdete na
našem novém Facebooku
Sobecké chvilky bez dětí

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, ale
které nemají nic společného
s rodičovstvím ani s ničím, co se točí
kolem dětí. Doufáme, že si nějakou
podobnou chvilku najdete i vy a načerpáte
tak sílu na to, být po zbytek času těmi
skvělými rodiči...

HLASUJTE PRO SVOU
MAMABLOGERKU

Z deníku
KAVÁRENSKÉ
POVALEČKY

Někdy se nám nechce dělat nic jiného než
jen tak surfovat po internetu. Možná se vám
budou hodit tipy na nové MAMAblogerky,
ať už ty „písmenkové“ nebo ty, co spíš
natáčí a fotí, a tak objevte ty nejlepší na
www.mamablogroku.cz, kde je jejich
propracovaný seznam. Jestli už svou
oblíbenou máte, zaslouží si váš hlas na
stejné adrese. Díky hlasování navíc můžete
vyhrát dárky, ať už pro vás nebo pro děti.
Diamantovým partnerem je Weleda, a tak
se těšte třeba právě na dárky v podobě
přírodní kosmetiky. Hlasování probíhá po
celé září.
www.mamablogroku.cz

42

s dětmi v praze | září 2018

VNITROBLOCK

Jak efektivně využít zanedbané, možná i chátrající
a nevyužívané objekty v Praze? Vytvořit zde kavárnu,
která svým prostorem umožní během roku pořádat
spoustu zajímavých akcí a jejíž součástí je i obchod
s oblečením a obuví nebo květinářství. Kavárnu,
která má svou vlastní tančírnu. Vnitroblock! Tuhle
zálibu v oživování míst, která jsou již nejspíš
předurčena k zániku, nesou na svých bedrech
zakladatelé Lukáš Žďárský, Jakub Zajíc a velká parta
lidí, kteří stojí kolem nich. Mají na svědomí také
velice oblíbenou smíchovskou Kavárnu co hledá
jméno.
Kdysi to býval starý ošuntělý vnitroblok
v Holešovicích. Ale pak přišla tahle parta nadšených

mladých lidí, kteří se rozhodli, že to změní. Že vloží
svou energii, nekonečnou píli a vůli tohle místo
oživit. Vnitroblock tak funguje jako multifunkční
projekt, kde jeden velký prostor skýtá rozmanitou
škálu možností. Pro mě je tou nejdůležitější částí
právě kavárna se svým vlastním jménem Signature
Café. Kavárna nemusí být každému úplně po
chuti, jde hodně s hipsta trendem - celkový
industriální prostor, otluečné zdi, z druhé ruky
(ale stoprocentně funkční) stoly, židle a křesílka.
Ale všechno do sebe koncepčně neuvěřitelně
dobře zapadá, nenajdete tu nic, co by tu nemělo
být. Všechno má své místo, včetně velkého baru
uprostřed. Mlýnek zde drtí kávová zrna z liberecké
pražírny Nordbeans, objednat si můžete klasické
kávové nápoje na bázi espressa, alternativní
přípravy kávy jakožto aeropress nebo V60
samozřejmě nechybí. Na stolcích vás čekají místní
Vnitroblocknoviny, které vám zkrátí volnou chvíli
při čekání na vašeho parťáka nebo prostě jen tak.
Osobně celému projektu moc fandím, dává městu
nový dech, dělá je lepším, a oživuje tak místa,
která bychom jenom přehlíželi.
VNITROBLOCK
Tusarova 31
Praha 7

jóga

DOBRODRUŽSTVÍ
PRUŽNÉHO TĚLA ZAČÍNÁ,

užij si ho s Blissem kdykoli během dne
Dobrodružství Blissovy jógy je pro všechny šikovné děti. Bliss je náš nový
kamarád, kterého ze všeho nejvíc baví hrát si s jógou. Vymyslel dokonce
jógovou deskovou hru, o kterou můžeš soutěžit na stránce 10. Jóga je hodně
o zábavném cvičení a Bliss v ní vidí celý svět.
Jen si to představ – potká kočičí šelmu
a hned zkusí napodobit její obratnost,
sleduje loďky ve větru a vymyslí, co udělat,
aby měl alespoň tak dobrou rovnováhu
jako plavidlo na vlnách. Každý měsíc tě
také moc rád naučí několik jógových cviků,

které se hodí pro určitou část dne. Ty pak
všechno můžeš naučit třeba dědu a babi
nebo kamarády. Holky, kluci!, jste připraveni
na ranní rozcvičku? Že máte ještě pyžamo?
Nevadí, tentokrát, je to dovoleno, protože
jóga se cvičí v příjemném klidu.

JAK RÁNO VSTÁVAT PRUŽNĚJI NEŽ KOČKA

Než ráno vyrazíš do školy, zacvič si s Blissem pár
jednoduchých cviků, které tě probudí a připraví na školní
den. Bliss cvik odkoukal od sousedovic koťat a štěněte,
a budeš díky němu mít zdravější záda, páteř i hrudník.
Klekni si na kolena, dlaně opři o zem na šířku ramen.
S nádechem se v zádech prohni a podívej se nahoru,
s výdechem se nahrb jako kočka a podívej se přitom na
břicho. Cvik, který se jmenuje KOČKA, zopakuj 5krát.
Potom pomalu táhni paže po zemi vpřed, ale boky zůstávej
nad koleny. Čelem se opři o zem. Vydrž tak 3 dechy jako
štěně připravené ke hře. V Blissově józe se tomuto cviku
říká ŠTĚNĚ.

JAK LÉPE DÝCHAT A NASLOUCHAT

K ranní rozcvičce podle Blisse
patří dechové cvičení a takzvané
mudry, při kterých nejčastěji
cvičíš prsty. Nejprve si vyzkoušej
HRUDNÍ DÝCHÁNÍ. Posaď se
vzpřímeně do sedu zkříženého.
Polož si dlaně ze stran na spodní
žebra a soustřeď se na dech.
S nádechem otvírej žebra do
stran, takže v dlaních ucítíš, jak se
pohybují. S výdechem je zavírej
zpět. Opakuj to celé 5krát.

Potom uvolni ruce na
kolena a udělej si MUDRU
NASLOUCHÁNÍ. Každý, kdo ji
pečlivě zvládne, tomu půjde
učení mnohem lépe. Při cvičení
je důležité použít pouze
levou rukou. Ohni tedy levý
prostředníček do dlaně a jemně
na něj zatlač levým palcem. Podrž
tuto mudru 5 dechů. Výborně!

S jógou a Blissem si můžeš hrát doma i v parku, s kamarády nebo babi a dědou a hlavně – kdykoli máš chuť.
Stačí se podívat na Blissův web: www.blisseshop.com
s dětmi v praze | září 2018
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matematika

12. díl

HEJNÉHO METODA

– matematika bez biflování

Pokud je u vás doma matematika nepřítelem číslo jedna,
nemusí to být nutně chyba dítěte. Špatné známky mnohdy
nevypovídají o schopnostech, ale o nepochopení. Právě na
to se zaměřuje netradiční způsob výuky matematiky, tzv.
Hejného metoda. V minulých dílech jsme představili už 11.
z celkem 12 principů, na kterých je tento systém postaven.
Dnes si vysvětlíme poslední, který se týká diskuze.
NEČEKEJ NA VÝSLEDEK!

Děti při Hejného metodě výuky nečekají pasivně na to, až se výsledek
objeví na tabuli, ale aktivně a samostatně pracují – ať už každý sám,
ve dvojici nebo skupinkách. Každý z nich je v ideálním případě
vždy schopný vysvětlit, jak k výsledku došel a umí to vysvětlit svým
spolužákům. Učitel tedy není hlavním aktérem a autoritou. Děti
zkouší různé možnosti a komunikují spolu, což se ukazuje jako
velmi efektivní způsob výuky. Je něco jiného, když látku slyší dítě od
kamaráda a když ji nejrůznějšími poučkami opakuje pedagog.

ZVOL SI FORMU

Když náhodou dítě látku nepochopí tak, jak ji vysvětluje jeden,
může to pochopit od druhého. Každý jsme jiný, každému vyhovuje
jiná forma práce. Hejného metoda navíc dovoluje dětem vybrat
si, jak chtějí pracovat. Někomu vyhovuje spolupráce, jiný si může
k výsledkům dojít samostatně. Nejlepší možná cesta pro pochopení
je, když bude dítě v klidu a nebude vystresované z nařízeného
způsobu výuky a předem nařízeného postupu vypracování úlohy.

KOMUNIKACE PŘEDEVŠÍM

Ať už si své výsledky ověřují, radí se, koumají nad možnostmi nebo
nabývají nové poznatky, vzájemná diskuze je mezi dětmi nesmírně
důležitá. V dětských diskusích se objevuje řada různých názorů,
podnětů, ale i chybných představ, které dítě motivují k hledání
správného řešení. Není zde žádná autorita rozhodující o tom, kde je
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pravda. Učitel pouze přihlíží a nechává každého své řešení vysvětlit
a obhajovat před ostatními. Díky tomu žák po celou dobu diskuse
neustále zvažuje možnosti, a hlavně o problému přemýšlí! Buduje si
tak plnohodnotný poznatek, který zapadne do jeho vlastní struktury
znalostí.

ŽÁDNÁ NUDA

Učitel v Hejného metodě neustále obměňuje aktivity a organizuje
hodiny tak, aby všichni žáci dostali prostor a rádi spolupracovali.
Různorodost forem práce je důležitá jak z hlediska typologie žáků,
tak z hlediska nabývání nových poznatků. Neznamená to však, že
za hodinu je nutné vystřídat všechny možné formy výuky, naopak!
Nejdůležitější je dbát na to, aby vyučovací hodiny byly efektivní a aby
žádná forma práce z dlouhodobého hlediska nezůstala v pozadí.
Záměr učitele je tedy volit takové formy práce, které podporují
interakci žáků mezi sebou. Zda se to bude dít ve dvojicích, trojicích,
větších skupinách nebo hromadně, není rozhodující. Zábavnost
hodin je zajišťována touto pestrostí forem. Žádný model se
neopakuje stále dokola, jako je tomu v běžné výuce.

OPISOVÁNÍ POVOLENO

Každý si pamatujeme na tu paniku, jež nás ve školních lavicích
zachvátila během testu, jež měl ověřit naše znalosti a my jen tupě
zírali na prázdný papír… Kouknout se k sousedovi na řešení byl
v tu chvíli ten nejpřitažlivější a nejnebezpečnější čin! Za snahu
o vzájemnou konzultaci bývají žáci obvykle trestáni a v nejedné
třídě si tak mezi sebou staví bariéry, aby ten druhý nemohl opisovat.
Podobné stresové situace děti při Hejného metodě nezažívají. Žádné
bariéry tam nejsou žádoucí. Naopak! Je důležité jakékoli podobné
bariéry bourat, aby komunikace mezi žáky plynula přirozeně,
kultivovaně. Aby společně problematiku pochopili do hloubky
a pamatovali si látku na dlouhou dobu, nikoli pouze pro účely
jednoho testu. 
Seriál vznikl ve spolupráci se společností H-mat.
www.h-mat.cz

3.

distribuce
PRAHA 1
· Hugo chodí bos
Řeznická 1374/12
· Originál Moda
Jungmannova 4
· Hračkotéka
Školská 34
· Restaurant Le Winstub La Gare
V Celnici 3
· Viabel architekt pro děti
Klimentská 52
· Mateřská škola Duhovka, s.r.o.
Cihelná 2/635, Malá Strana
· Galerie GuD
Náměstí Franze Kafky 3
· 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
PRAHA 2
· Kavárna Maluj
Korunní 2456/98
· Kavárna Bio Zahrada
Belgická 33
· 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

· Logiscool
Jičínská 2348/10
· Wall designers Vlkova 9
· Nová Trojka Jeseniova 519/19
PRAHA 4
· Villa Luna Praha
Rozárčina 25
· Divadlo Dobeška
Jasná II
·E
 nglish Wonderland Háje
Kosmická 537
· MŠ Woderland
U Školky 880
·C
 afe Periferie
Branická 49
· Prodejní galerie Kateřina Soukupová
Mikuláše z Husi 10
·M
 agic Castle
Areál zámku Kunratice Golčova 1/4
·D
 ock House restaurant
Michelská 59
·P
 rague British school
K Lesu 2
·L
 a Terra Coffee
Antala Staška 378/60
·B
 aby Office Pod Višňovkou 1662/25
(budova B3, 6. patro)
·A
 gátin svět
Pujmanové 1221
·R
 odinné centrum U Motýlků
Golčova 24/7
·H
 ernička Lumpík
Křesomyslova 17C
·M
 ortimer English Club
Michelská 76
·Z
 ahradní restaurace Jezerka
Na Jezerce 2a/1451
· The Little gym Chodov
Chemická 951
· The International Montessori School
of Prague Hrudičkova 2107/16
PRAHA 5
·B
 aby 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
PRAHA 6
· Agátin svět
Eliášova 12
· 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
· Kafemat
Dejvická 33
· Monkeys Gym - OC Šestka
Fajtlova 1090/1
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

PRAHA 9
· JINOHRÁTKY
Račiněveská 2444 F, Újezd nad Lesy
· Monkeys Gym Galerie Harfa,
Českomoravská 2420/15a, 2.patro
· Divadlo Horní Počernice
Votuzská 379/11
PRAHA 10
· Koala Café s.r.o.
Dolnoměcholupská 209/17
· Školka U Ježečků
Bratří Čapků 26
· 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
volného času Měšice
· Centrum

Nosticova 590, 250 64 Měšice
· Sokolovna Průhonice
Říčanská 118, Průhonice
· Dětská skupina U Rybek
V Zídkách č.p. 128, Vrané nad Vltavou

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

DETEKTIV VROUBEK – ŘEŠENÍ:
Pachatelem krádeže je Zuřivý
svišť. Lapač pověšený v jeho týpí
se shoduje s lapačem náčelníka.

Toto vydání časopisu S dětmi v Praze bude k vyzvednutí také na těchto zářijových akcích:
Vyšehrátky - 7.–9. 9., Wanado festival - 8. 9., Cyklozvonění - 22. 9., Podzimní hrátky - 22. 9., Den architektury - 28.9.–4.10
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