
 
 
 

 

EXKURZE ZAHRADA HROU 2018/1 – Inspirace    

Akci pořádá Nadace Proměny Karla Komárka. 
 
kdy   25. 4. 2018 (9.00_16.15) 

co   komentovaná prohlídka 4 školních zahrad v Praze a Středočeském kraji 

pro koho učitelé a ředitelé škol, rodiče, zástupci místních samospráv, architekti  
a další zájemci o téma školních zahrad 

nástupní místo parkoviště u Hlavního vlakového nádraží, Praha 
 

 
NA CO SE TĚŠIT 
Prohlídka 4 zahrad mateřských škol s výkladem architektek Karly Kupilíkové a Evy Kubjátové. 
Ukážeme, jak může zahrada vypadat, jak o ní přemýšlet, jak si vystačit s málem, co lze 
recyklovat a použít znovu s jinou funkcí. Naznačíme, co můžete zvládnout svépomocí, jakým 
úskalím se vyvarovat, i to, že méně je někdy více.  

PROGRAM 
9.00_9.30 Registrace a nástup účastníků do autobusu  

parkoviště u Hlavního vlakového nádraží, Praha 
autobus s označením „zahrada hrou“ 
 

9.30   Odjezd 
 

10.00_11.45  FAKULTNÍ MŠ SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ (Arabská 681/20, Praha 6) 
spojeno s přednáškou: Potenciál školních zahrad – jak o nich přemýšlet? 

 
11.45_12.30   Přejezd (oběd v autobuse) 
  
12.30_13.20   ZŠ A MŠ KOLODĚJE (Lupenická 20/6, Praha - Koloděje) 
 
13.20_13.45   Přejezd  

 
13.45_14.35 MŠ KOLLÁROVA (Kollárova 71, Český Brod) 

 
14.35 _14.55   Přejezd  
 
14.55_15.35   MŠ MAITREA (Sluštice 11) 
 
15:35_16:10   Přesun zpět k Hlavnímu vlakovému nádraží a ukončení exkurze   
 
 



 
 
 

 

 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE 
• Časy jsou pouze orientační a mohou se v průběhu dne změnit. 
• Podmínkou účasti na exkurzi je včasné přihlášení potvrzené nadací a úhrada účastnického 

poplatku. Uzávěrka přihlášek na exkurzi je 13. 4. 2018. 
• PŘIHLÁŠKA a podmínky přihlášení na www.nadace-promeny.cz  
• Cena pro 1 účastníka je 450 Kč a zahrnuje: dopravu autobusem, materiály, prohlídku zahrad  

s průvodci, přednášky a oběd ve formě balíčku s občerstvením. 
• Dostavte se včas k registraci, odjíždíme autobusem přesně v 9.30!  
• Místo srazu se nachází na parkovišti u Hlavního vlakového nádraží v Praze v úrovni magistrály, 

naproti Fantově kavárně – viz mapka níže. 
• Hledejte autobus s označením „zahrada hrou“. 
• Kontaktní osoby v průběhu exkurze: 

Kateřina Švejdová / 778 737 711 
Jana Říhová / 725 761 147 

 
Změna programu vyhrazena 
Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení 
exkurze. V případě změn dostanete možnost zúčastnit se exkurze v náhradním termínu nebo vám bude 
vrácen poplatek. 
 
Za zajištění dopravy děkujeme Cestovní kanceláři FISCHER. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6y2drdap5CsHa4-Tq5OcIBTJBvRyUfxO-gJJHBnHcaqWJjQ/viewform
http://www.nadace-promeny.cz/
https://www.google.cz/maps/place/Hlavn%C3%AD+n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD/@50.083505,14.4319493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b9493ebed130f:0x1256ca8e8e03ba66!8m2!3d50.083505!4d14.434138?hl=cs
https://www.google.cz/maps/place/Hlavn%C3%AD+n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD/@50.083505,14.4319493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b9493ebed130f:0x1256ca8e8e03ba66!8m2!3d50.083505!4d14.434138?hl=cs�
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