
Středisko environmentální výchovy Lesů hl.m. Prahy Vás zve do Stromovky!

Více se dozvíte na webových stránkách www.lesypraha.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Během celého týdne budou probíhat výstavy stromků Pražské okrasné školky Lesů hl. m. Prahy, výstava fotografií 
„Pražské parky“ a výstava posterů „Praha za životní prostředí“ odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy.
Ke všem programům budou k dispozici informační brožury, letáky, plakáty, publikace a osvětové materiály. 

Programy dílny „Duše stromů“ pro organizované školní výpravy začínají vždy v celou hodinu. 
Školy, které mají zájem o účast v dílnách a na programech, rezervujte si prosím termín a program  e-mailem na 
adrese sev@lesy-praha.cz, info@pastelky.cz nebo na tel. 775 018 630. 
Podrobnější informace o programech naleznete na stránkách SEV Lesů hl. m. Prahy: www.lesypraha.cz.
Volejte  na tel. číslo: 775 018 630;  piště na email: sev@lesy-praha.cz.

PUTOVNÍ KRESLENÍ OBRAZU SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE DUŠE STROMŮ
Itinerář zastávek Obhajoby pastelky Marie Brožové 
11.-12.10. (SO, NE 10.00-17.00) – Botanická zahrada Praha v Troji
13.-14.10. (PO, ÚT 11.00-17.00) – TaKavárna v Jedličkově ústavu a školách
15.-16.10. (ST, ČT 10.00-17.00) – Botanická zahrada PřF UK na Albertově
17.-18.10. (PÁ, SO 11.00-18.00) – Palác knih Luxor Václavské nám. 41
19.10. (NE) Dokončení obrazu a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v 15.00 v 1. patře Paláce knih Luxor

Doprovodné výstavy obrazů Marie Brožové:
Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 35 (15.9.- 23.10.), Palác knih Luxor Václavské nám. 41 (1.- 31.10.)
TaKavárna v Jedličkově ústavu a školách (1.- 31.10.), Botanická zahrada PřF UK na Albertově (7. -19.10.)
Botanická zahrada Praha v Troji - říjen (25 - 26.10.)

Více o soutěži se dozvíte na www.pastelky.cz.

V rámci výtvarné soutěže „Duše stromů“ pořádá výtvarnice Marie Brožová, známá 
svým projektem Obhajoba pastelky, ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy 
Lesů hl. m. Prahy stejnojmennou dílnu pro širokou veřejnost i organizované školní vý-
pravy. Smyslem dílny je propojení uměleckého a přírodovědeckého pohledu na přírodu 
a rozvinout citlivější vnímání nejen přírody, ale i mezilidských vztahů. 
     Akce se pořádá v parku Stromovka před bývalou Šlechtovou restaurací v týdnu od 
8. do 14. září 2008 každý den od 10:00 do 17:00 hodin. Součástí dílny „Duše stro-
mů“ bude pastelková dílna, ve které bude Marie Brožová po celý týden pracovat na 
velkoformátovém obraze „Zvonění na lepší časy“ a přitom vysvětlovat svou „techniku 
pastelek“ a motivovat návštěvníky k tvorbě přímo na místě. Dále budou tuto akci 
doprovázet bohaté jednodenní tvořivé programy spojené s tématem přírody. Vstup na 
všechny akce je zdarma.  

DÍLNA „DUŠE STROMŮ“ VE STROMOVCE
OBHAJOBA PASTELKY

výtvarnice Marie Brožové
www.pastelky.cz

ve spolupráci s partnery:
Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m. Prahy

Jedličkův ústav a školy, Botanická zahrada PFUK na Albertově
Botanická zahrada hl.m. Prahy v Troji, Palác knih Luxor

pořádá výtvarnou soutěž pro děti i dospělé
DUŠE STROMŮ

tématem soutěže je zobrazit jakoukoli technikou strom,
jak by vypadal jako bytost, se kterou je možné promluvit

PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:
soutěžní práce zezadu opatřené jménem, adresou, tel. číslem a věkem

je možné odevzdávat:
- poštou na adresu: SEV Lesů hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

- osobně v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském nám. 41 
v 1. patře v oddělení výtvarného umění

nebo na projektu Obhajoba pastelky (viz. kalendář akcí na www.pastelky.cz)
uzávěrka soutěže: 30. září 2008
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PONDĚLÍ  08. 09. 2008  

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Výroba recyklovaného papíru (pro ZŠ, SŠ i širokou veřejnost)
- náplní programu je vlastní výroba papíru, který si každý může ručně vyrobit a odnést domů 
- dozvíte se více o o odpadech, výrobě papíru a recyklaci 
- programem provádí Mgr. Alena Vacátková a Mgr. Renata Štenclová ze SEV Lesů hl. m. Prahy

Doprovodné programy 10:00 – 11:00 hod: Lesní království (pro děti předškolního věku) 
- lesem pohádek a poznání provádí Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

11:00 – 17:00 hod: Kreslířská a písničkářská dílna (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i širokou veřejnost)
- náplní dílny je zpěv lidových písniček a různé techniky kreslení – artrelax, malování pískem, otisky listů, 
  vybarvování mandal a podzimních listů
- dílnu vede Eva Vyskočilová 

ÚTERÝ  09. 09. 2008 

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Po stopách lesní zvěře (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- v rámci lesní a zážitkové pedagogiky si děti osahají paroží spárkaté zvěře, vydají se po stopách lesních 
  zvířátek a za zvuky přírody, dozví se více o lesním hospodaření a zahrají si spoustu zábavných her
- programem provází Ing. Václav Nejman ze SEV Lesů hl. m. Prahy  

Doprovodné programy 10:00 – 11:00 hod: Lesní království (pro děti předškolního věku)
- lesem pohádek a poznání provádí Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

11:00 – 17:00 hod: Kreslířská dílna a dílna malování na hedvábí (děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- náplní dílny je malování na hedvábí a další techniky kreslení – artrelax, malování pískem nebo otisky listů 
- dílnu vede Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

STŘEDA  10. 09. 2008 

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Jsou odpady problém? (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- zábavnou formou bude veřejnost informována o problematice odpadů a jejich recyklaci
- třídění jednotlivých druhů odpadů, ukázka sběrných nádob na tříděný odpad
- pořádá odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se svozovou společnosti Pražské služby a.s.  

Doprovodné programy 10:00 – 11:00 hod: Lesní království (pro děti předškolního věku) 
- lesem pohádek a poznání provádí Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

11:00 – 17:00 hod: Odpady (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- program plný zábavných her seznámí děti s problematikou odpadů
- dílnu vede Ing. Václav Nejman, Mgr. Renata Štenclová a Mgr. Alena Vacátková  

ČTVRTEK  11. 09. 2008 

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Dendrologická dílna (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- děti se seznámí se životem stromů, naučí se je poznávat a pečovat o ně, poznají jak fungují lesních ekosystémy
- programem provází Ing. Václav Nejman a Ing. Petra Fisherová

Doprovodné programy 10:00 – 11:00 hod: Lesní království (pro děti předškolního věku)
- lesem pohádek a poznání provádí Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

10:30 – 11:15 hod:  Ferda Mravenec – práce všeho druhu (pro děti předškolního věku)
- program podle knížky Ferdy Mravence a Ferdova slabikáře od Ondřeje Sekory 

Kdo by neznal Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka?! Kdo ale ví, jak se Ferda dostal z mraveniště na louku, jak 
spravil Cvrčkovi rádio, jak osedlal Koníka, nebo jak to bylo doopravdy se slečnou Beruškou? My to víme! A kro-
mě toho, že Vám to povíme, si taky společně zazpíváme, procvičíme abecedu a ještě budeme Ferdovi po ruce, 

kdyby potřeboval pomoc. Nemůžeme jej přeci nechat napospas tomu věčnému popletovi Pytlíkovi, co říkáte? 
- pořádá Malé Vinohradské divadlo

11:10 – 17:00 hod: Kreslířská dílna a dílna malování na hedvábí (děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i veřejnost)
- náplní dílny je malování na hedvábí a další techniky kreslení – artrelax, malování pískem, otisky listů., 
  vybarvování mandal a podzimních listů, dílnu vede Mgr. Renata Štenclová a Eva Vyskočilová 

PÁTEK  12. 09. 2008 

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Dravci a sovy (pro ZŠ, SŠ i širokou veřejnost)
- ukázka těchto dnes již vzácných druhů z bezprostřední blízkosti, příležitost k zhlédnutí letových ukázek dravců 
  a sov, možnost seznámit se prostřednictvím dravců a sov s úlohou lovců v přírodě jako důležitého článku 
  udržování rovnováhy mezi organismy, pořádá občanské sdružení Merlin

SOBOTA  13. 09. 2008 

Hlavní program 10:00 – 17:00 hod: Netopýři (pro každého)
- pořádá ZO ČSOP Nyctalus, záchranná stanice pro netopýry Prahy
- výstava „Netopýr jako symbol“, fotogalerie z činnosti ZO ČSOP 11/30 Nyctalus
- povídání s odborníky o všem, co vás zajímá kolem netopýrů
- „Strom bezpečí“: výroba papírového netopýra a jeho zavěšení do netopýřího doupátka (inspirováno přírodou, 
  kde v dutých stromech několik desítek netopýřích samiček společně rodí a vychovává mláďata). Jak velkou 
  kolonii se nám podaří vytvořit?
- netopýří hrátky pro nejmenší děti
- ukázky výzkumných metod - detektoring a poslech netopýřích hlasů, odchyt do sítí s možností vyzkoušet 
  vymotávání s maketami netopýrů, předvádění hendikepovaných netopýrů s možností vyfotit, pohladit, krmit  
  ve 12, 14 a 16 hodin, vždy na závěr tématického bloku povídání
- zajímavosti z života a biologie netopýrů, monitoring netopýru v Praze
- od 11 hod. bude povídat Mgr. Anna Hoffmannová (zoolog CHKO Křivoklátsko) o netopýrech v ČR a v Praze.
- ve 13 a v 15 hod. bude povídat RNDr. Petra Nová, PhD. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) o ochraně 
  netopýrů vázaných na lidské stavby. 

NEDĚLE  14. 09. 2008 

10:00 – 13:00 hod: Kreslířská a písničkářská dílna (pro děti předškolního věku, ZŠ, SŠ i širokou veřejnost)
- náplní dílny je zpěv lidových písniček a různé techniky kreslení – artrelax, malování pískem, otisky listů,  
  vybarvování mandal a podzimních listů
- dílnu vede Eva Vyskočilová 

11:00 – 12:00 hod: Lesy hl. m. Prahy (pro každého)
- Ing Václav Nejman bude povídat o pražských lesích a prezentovat činnost Střediska environmentální výchovy 
Lesů hl. m. Prahy. 

13:00 – 14:00 hodin: Dřevěné odpoledne (pro každého)
- známý sochař a spisovatel Martin Patřičný povede přednášku o práci se dřevem
- ukázka vzorníku dřeva a řezbářského nářadí, ukázka práce se dřevem

14:00 – 14:45: Ferda Mravenec – práce všeho druhu (pro děti předškolního věku)
- program podle knížky Ferdy Mravence a Ferdova slabikáře od Ondřeje Sekory (viz. předchozí stránka)
- pořádá Malé Vinohradské divadlo

15:00 – 16:00 hodin: Kus dřeva ze stromu (pro každého)
- určeno pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, individuálními návštěvníky
- znáte seriály České televize o rozhlednách, památných stromech, pramenech, pražských věžích a o kusu dřeva ze 
  stromu?  Na obrazovce jste poznali jejich průvodce Luďka Munzara a Viktora Preisse. Jejich autorem, režisérem a  
  skladatelem ústředních písní je dramaturg ČT Bedřich Ludvík. Spolu s Martinem Patřičným vám představí svůj 
  nejnovější seriál Kus dřeva ze stromu a zahraje své písně, které znáte jen z televizní obrazovky.
- programem provází Ludvík Bedřich

16:00 – 17:00 hodin:  Folkový písničkář Tomáš Matějček zahraje „písničky k pousmání i k zamyšlení“

PROGRAM DÍLNY „DUŠE STROMŮ“


