
 
Lesy hl. m. Prahy 

a Galerie Pastelka Marie Brožové

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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Po celý týden 4. ročník otevřených tvůrčích 
a přírodovědných dílen 

pro děti i dospělé, skupiny i jednotlivce.

Lesní čarování
 v Kunratickém lese

18. – 23. září 2011
velký altán – chata Gizela – Kunratický les

Projekt Obhajoba pastelky má stálé místo přímo  
v centru Prahy!
Prodejní galerie autorského nakladatelství a 
vydavatelství OBHAJOBA PASTELKY s.r.o.

Malé náměstí 11, Praha 1
Jen pár kroků od orloje v pasáži Richtrova domu
OTEVŘENO DENNĚ 11.00 – 19.00 VSTUP ZDARMA

V Galerii Pastelka najdete originály z veřejných 
kreslení, v prodeji je pro Vás připraven široký  
výběr autorských tisků ve velikostech A4 až A0 
volně i v paspartách, autorské pohlednice, instruk-
táž pastelkové techniky na DVD, 
knižní tvorba z nakladatelství 
OBHAJOBA PASTELKY s.r.o. 
a výtvarné potřeby, které Marie 
Brožová při své práci používá. 

Lesy hL. M. Prahy
středisko ekologické výchovy 

GaLerIe PasTeLKa Marie Brožové

PŘIJĎTe se PoDívaT, Co se Dá naKresLIT PasTeLKaMI!

foto: Pepa Středa www.pepastreda.cz

Středisko ekologické výchovy je součástí organizace, kte-
rá se od roku 1992 stará o pražské malé vodní toky, rybní-
ky i lesy.

Pro mateřské, základní a střední školy, rodiny i seniory máme 
připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky. 
Zaměřujeme se hlavně na ekosystém vody a lesa. V nabídce 
jsou i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, re-
vitalizacích vodních toků a nádrží, odborně vedené vycházky 
do přírodovědecky zajímavých území Prahy  i programy spo-
jené s výlovem rybníků či společné sázení stromů. 

Provedeme vás také zookoutkem u hájovny v Malé Chuchli, kde najdete na 30 druhů u nás  
žijících zvířat i opravenou „lesní školu“, kterou jako zázemí využívá lesní mateřská školka.

Aktuální nabídku najdete na WWW. LesyPraha.CZ

„Les Je naše KráLovsTví“



na příchozích cestách od stanic metra k velkému altánu bude připravena  
kvízová vědomostní stezka Kunratickým lesem.

rezervace pro školy a organizované skupiny nutná!!  
Tel.  775 018 630 (p. hrma). 

veškeré podrobnosti k organizaci i k programu najdete na webových 
stránkách:

Co vás čeKá:
vÝTvarnÉ DíLny

PasTeLKová DíLna MarIe BrožovÉ – v Kunratic-
kém lese si vyzkoušíte orginální techniku výtvarni-
ce Marie Brožové. Malířku zastihnete v nedalekém 
oC Chodov v otevřeném ateliéru již od 16. září.

vyráBění Z PŘíroDníCh MaTerIáLů – dílnička, 
kde si můžete malovat, vyřezávat, lepit … jedno-
duše vyrábět. Bezová frkačka, píšťalka, dřevěná 

Roztyly

Chodov

Podkladová mapa © ČÚZK

+

medaile.

čarovná Lesní sTeZKa

stezka se zastaveními, na kterých poznáme tajemství čarovného bejlí, objeví-
me sílu stromů, nakoukneme do světa živočichů nočních i těch drobných scho-
vaných pod povrchem. 

v začarovaném lese uvidíte také kroužkování ptáků, pilné včelky či tajem-
stvím opředené netopýry. 

Zahájení čarovného týdne je v neděli 18. září od 10 do 18 hod.

Po celý den výtvarné dílny, čarovná lesní stezka i ptačí svět. 
a navíc:

13 – 18 hod.  dřevařská dílna Bělohlávek – ukázka řemesla, práce se dřevem
13 – 18 hod.  včely, včelky, včeličky – ukázkový úl
13.30 – 18 hod.  tajemní netopýři  sdružení nyctalus
14.00 hod.  koncert trubačů na lesnice
14.30 hod.  letové ukázky dravců a sov sdružení Merlin
15.30 hod.  letové ukázky dravců a sov sdružení Merlin
16.00 hod.  koncert trubačů na lesnice

Další dny pondělí 19. září až pátek 23. září  všechny dílny otevřené  
8 – 14 hod., ve středu 8 – 17 hod.
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