
Senioři mohou v červenci do Botanické zahrady zdarma
Senioři od 65 let mají v doprovodu dalšího dospělého vstup zdarma do Botanické 
zahrady hl. města Prahy v Praze – Troji.Celý červenec 2016 mohou díky 
spolupráci Nadace Antonika Simony Krainové a Botanické zahrady navštívit senioři 
zahradu zcela zdarma v případě, že přijdou v doprovodu další dospělé osoby. 
Nadace podporuje, aby staří a mladí lidé trávili čas víc spolu. Proto volný vstup 
podmiňuje doprovodem. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/seniori-mohou-
v-cervenci-do-botanicke-zahrady-zdarma. 

Senioři od 65 let mají v doprovodu dospělého vstup do Botanické zahrady hl. města Prahy 

zdarma. Po Muzeu Karla Zemana otevírá své brány seniorům i trojská botanická zahrada. Celý 

červenec mohou díky spolupráci Nadace Antonika Simony Krainové a Botanické zahrady 

navštívit senioři zahradu zcela zdarma v případě, že přijdou v doprovodu.

Nadace Antonika v duchu svého hesla „Tak se starej mladej“ otevírá dveře do dalšího krásného 

pražského místa. Botanická zahrada je dalším místem, kde věří, že stárnutí může být aktivní a 

radostné.

„Nedávno jsem v botanické zahradě otevírala výstavu orchidejí a při té příležitosti vznikl nápad 

přivést na tohle krásné místo i seniory“ říká Simona Krainová a vysvětluje „Zvýhodněné vstupy 

pro seniory jsou poměrně běžné, ale nám jde o něco jiného. Chceme, aby staří a mladí lidé 

trávili čas víc spolu. Proto volný vstup tak trochu podmiňujeme doprovodem.“

Během července může návštěvník kromě stálé nabídky zažít výstavu Středomoří křížem krážem 
s doprovodným programem Středomořského pikniku nad Prahou dne 30. 7. včetně kuchařské 
show Marcela Ihnačáka a představení kultur některých středomořských států. Ve výstavním 
skleníku severní části botanické zahrady probíhá výstava Květomluva aneb rostliny k nám 
promlouvají. Každou neděli v 17 h se mohou návštěvníci poslouchat pod širým nebem klasickou 
hudbu.“

Tipy na bezbariérové výlety
Na stránkách Společnosti C-M-T http://www.c-m-t.cz/category/tipy-pro-volny-
cas/ najdete brožurky týkající se bezbariérového cestování: Šumava pro 
všechny, Cestujeme bez bariér po Čechách, Do Krušných hor bez bariér, Tatry 
bez bariér, Brno – Atlas přístupnosti nebo Krkonoše bez bariér. Dále např. 
na webu Cestujeme Šumavou najdete také sekci Šumava bez 
bariér: http://www.cestujemesumavou.cz/sumava-bez-barier. Další publikace Šumava 
pro všechny (travel manual), kterou najdete na 
stránkách http://www.trianoncechy.cz/index.php?
option=com_content&view=article&id=10&catid=14&Itemid=10&lang=cs, se 
zabývá přístupností restauračních či ubytovacích zařízení. Zdroj: STP v ČR z. s.

http://p12.helpnet.cz/aktualne/seniori-mohou-v-cervenci-do-botanicke-zahrady-zdarma
http://p12.helpnet.cz/aktualne/seniori-mohou-v-cervenci-do-botanicke-zahrady-zdarma
http://www.trianoncechy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10&catid=14&Itemid=10&lang=cs
http://www.trianoncechy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10&catid=14&Itemid=10&lang=cs
http://www.cestujemesumavou.cz/sumava-bez-barier
http://www.c-m-t.cz/category/tipy-pro-volny-cas/
http://www.c-m-t.cz/category/tipy-pro-volny-cas/


Svatoanenské zahradní slavnosti
10.07. 2016 - 14:39

Proběhnou v celém opraveném areálu Domova sv. Josefa v Žírči (město Dvůr Králové 
nad Labem) v sobotu 23. července od 10. hodiny.

Návštěvníci se mohou těšit na den plný kultury na třech scénách i na doprovodný 
program pro celou rodinu.     
Svou účast přislíbili: folková skupina Kantoři, Česká bluegrassová kapela ze Dvora 
Králové Fámy, herec, zpěvák, muzikant a finalista X Factoru Ondřej Ruml,herec, 
zpěvák, Martin Pisařík přijede s kapelou Akustik, herečka Bára Hrzánovázavítá se skupinou 
Condurango, Sestry Chalupovy – taneční sdružení žen ze Skalice u Hradce Králové s elegancí 
první. republiky, pro děti zahraje LoutKA KaTKA z Miletína pohádku Zlatovláska, potulné 
loutkové divadlo Já to jsem sVítkem Marčíkem jr. a bude mít na repertoáru Eliščiny pohádky. V 
kostele bude sloužena poutní mše svatá s barokním hudebním doprovodem Krkonošského 
Collegium Musicum a Consortus FAGVS a poté vystoupí zpěvačka a kytaristkaEva 
Henychová,  následovat bude duchovní pořad hudby a slova s hercemJanem Kačerem. Jaké 
by to byly Svatoanenské bez tradiční zvonkohry! Tu opět rozezní Prof. Václav Uhlíř. Celým 
dnem bude provázet Josef Mádle. 
Nebudou chybět poníci, hroznýš královský ze ZOO, skákací hrad, workschop Ascarya, dřevěný 
kolotoč, malování na obličej, dětské tetování, ochutnávky sirupů a likérů a  vinotéka.  Pro 
návštěvníky pak bude novinkou Cafe Damián. Náš dvorní dodavatel vína Vinné sklepy Kutná 
Hora připraví pro návštěvníky tematickou výstavku i víno připomínající výročí 700 let narození 
Karla IV. spojenou se slavnostním zasazením vinné révy.  Plánujeme i komentované prohlídky 
domů sv. Josefa a  sv. Damiána. Trh lidových řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných 
dílen.   Dá se přijet i na kole po cyklostezce z Hradce Králové do Kuksu a pak je to už kousek:-) 
Záštitu nad slavnostmi převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády a předseda KDU-
ČS. Akce je podpořena městem Dvůr Králové nad Labem  a Královéhradeckým 
krajem. Mediálním partnerem je Katolický týdeník.
Letošní ročník je prvním, kdy pořádáme tuto benefici s dvojnásobným počtem klientů. Výtěžek je 
určen na dovybavení rehabilitace finančně náročnějšími zdravotnickými přístroji (motomed, 
rotoped).
Vstupné 80,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč, rodinné vstupné 220,- Kč.         Návštěvníci ZTP 
mají vstup zdarma.



Výstava (17.6.2016-30.4.2017)

Retro
Výstava představí krásu a eleganci dob minulých.

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 
Praha 1
Na výstavě v Nové budově Národního muzea mohou 
návštěvnící obdivovat hračky, techniku, vybavení 

domácnosti, ale především módu z dob minulých.
Výstavu doprovází řada tištěných materiálů, jako jsou pracovní listy pro 
školy,rodinný průvodce, informační brožura, ale i mobilní průvodce, 
prostřednictvím kterého se zájemci dozvědí spoustu zajímavostí a příběhů 
vztahujících se k jednotlivým exponátům.
Návštěvníci se rovněž mohou v tzv. „selfie koutku“ vyfotografovat se 
slavnou filmovou osobností stříbrného plátna a fotografie jim bude jako 
vzpomínka zaslána na jejich e-mail.
Nová budova Národního muzea je v současné době plně bezbariérovou budovou, ve 
které jsou všem návštěvníkům poskytovány nejrůznější služby, zahrnující i kavárnu.

Otevíracíé doba:
Pondělí: 10.00–18.00 
Úterý: 10.00–18.00
1. středa v měsíci: 10.00–20.00
Ostatní středy v měsíci: 9.00–18.00
Čtvrtek: 10.00–18.00
Pátek: 10.00–18.00
Sobota: 10.00–18.00
Neděle: 10.00–18.00
Kavárna Muzeum
Pondělí–Pátek: 9.00–19.00 
Sobota–Neděle: 10.00–19.00 
www.kavarnamuzeum.cz

Vstupné:

Plné:100Kč
Snížené: 70 Kč*
Rodinné: 270 Kč**

 
* Snížené vstupné platí pro seniory nad 60 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, děti 
6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu.
** Rodinné vstupné platí pro dospělé s dětmi - max. 2 dospělí a 3 děti

.Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v 
ceně vstupenky.
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