
 

    
 

Název:       Letní program 2018 - Strahov 
  

Adresa:   Chodecká 2, Praha 6 (areál Beach Aréna) 
 

Kontakt:    +420 735 00 99 88, office@maxikovaskolka.cz 
  

  

 

1 DOPRAVA DŘÍVE A DNES (2.7. – 20.7.2018) 

Začátek prázdnin patří již klasicky cestování. Proto i my se budeme bavit o dopravních 

prostředcích, a to z pohledu minulosti a současnosti. Vydáme se na výcvik jízdy na 

koních do překrásné přírody blízko Prahy, okoukneme staré dopravní prostředky v Muzeu 

MHD ve Střešovicích. Nebude chybět ani klání na motorkách a kolech a v případě 
dlouhodobého deště se schováme u aut a mašin v Národním technickém muzeu.  

Výlet: Výcvik na jízdárně, Muzeum MHD Střešovice, dopravní hřiště ve vlastní režii, 
(špatné počasí - Národní technické muzeum). 

2 VODÁCKÝ VÝCVIK (23.7. – 10.8.2018) 

V těchto 3 týdnech se vypravíme do světa vody. V loděnici v Libni se naučíme, jak se 
chovat na lodi a pádlovat. Užijeme si vodní hrátky na koupališti Petynka, vodní díla 

v přilehlém parku Maxe van der Stoela a pro nejstarší si je ozkoušíme ještě v parku 

Gutovka, kde jsou mnohem větší a složitější konstrukce. V případě špatného počasí 
máme alternativu, a to Mořský svět, kde se dozvíme něco o rybách v mořích a oceánech 

planety Země. 

Výlet: koupaliště Petynka, loděnice Libeň, park Maxe van der Stoela, park Gutovka, 

(špatné počasí – Mořský svět) 

3 LOVECKÁ SEZÓNA (13.8. – 31.8.2018)* 

Zvířata nás nikdy neomrzí. Nejenže budeme zvířata pozorovat a chránit, ale zkusíme 

nějaké i chytit. Podíváme se do ZOO, vyrazíme do úžasného farmaparku do každého 
počasí, odkud se nám ani nebude chtít odjet zpět a zavítáme samozřejmě i do Stanice 

přírodovědců. Nejmenší hmyz a noční zvířata nejlépe zpozorujeme při tradičním 
přespávání na zahradě ve stanech. 

Výlet: Farmapark, ZOO, Stanice přírodovědců 

 

*MaxTip: Akce na zahradě s přespáváním. :-) 
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