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ZPRAVODAJ
Co je nového … ?

Co nás čeká v červnu, posledním měsíci školních povinností? Červnové dny, nebo lépe 
noci, jsou ve znamení velkých muzejních nocí. Při této příležitosti mnoho muzeí po celé 
republice bude otevřeno do pozdních nočních hodin a vstup bude volný. Nenechte si ujít 
bohatý kulturní a vědomostní program.                                                             
V červenci začínají velké letní prázdniny a kam s dětmi, když jsou školy a školky zavřené? 
Zpravodaj  Zelené karty  ČSOP  Vám během letní  sezóny bude přinášet  novou  rubriku 
s názvem Tipy na víkend z aktuální nabídky partnerů programu ZK ČSOP. Věříme, že Vás 

přilákáme na cesty za kulturou či přírodou.   

Co se děje v ČSOP … 

Nezapomeňte na 2. ročník kampaně SETKÁNÍ S PŘÍRODOU! 
Pro mnoho lidí představuje konec jara a začátek léta to nejkrásnější období roku - příroda je v plném rozpuku 
a přímo láká k návštěvě. Svaz v této době pořádá kampaň Setkání s přírodou. 
Organizátoři  z řad  ČSOP  (základní  organizace,  regionální  sdružení,  kolektivní  nebo  individuální  členové...) 
pořádají pro veřejnost vycházky či exkurze na přírodně zajímavá místa. Zasvěcený průvodce pak účastníkům 
vysvětlí, co je na nich výjimečného, cenného a pamětihodného. 
Ve dnech  11. - 20. června 2010  proběhne druhý ročník této úspěšné kampaně, do kterého je v současnosti 
přihlášeno 12 setkání.  Kde  tato  setkání  proběhnou,  kolik  jich  ještě  přibude a   další  informace o  kampani 
naleznete na webových stránkách www.setkanisprirodou.cz.                                                                              

Zelená  karta  ČSOP  informuje
 

Novým  partnerem  v  programu  Zelená  karta  ČSOP  se  od  května  stal  e-shop 
s biopotravinami a fair trade výrobky s poetickým názvem Majoránka. Majitelka Ivana 
Havlátková Vám ze svého sortimentu může nabídnout pestrou paletu produktů jako 
např.:  bujóny,  polévky,  kaše,  kávovinové  výrobky,  marmelády  a  džemy,  koření  a 
ochucovadla, mořské řasy, oleje a samozřejmě nechybí ani výběr zdravých sladkostí 
pro naše nejmenší. Více naleznete na www.majoranka.cz.

Akce pro děti - Jarní malování 

Děkujeme všem dětem našich členů, které nám zaslaly své pěkné výkresy, obrázky i koláže s jarní tématikou. 
Všechna dílka budou vystavena na webových stránkách programu Zelená karta ČSOP v druhé polovině června a 
vyzdobí  i  prostory  Ekocentra  v  Domě  ochránců  přírody  v  Praze.                                   



Aktuálně

Prázdniny, prázdniny přicházejí!
Partneři programu Zelená karta ČSOP se na velké prázdniny náležitě chystají a připravili pro své malé i velké 
návštěvníky mnoho zajímavých akcí. Nechte své děti ponocovat během muzejních nocí a rozhodně vyzkoušejte 
naši nabídku v nových rubrikách  Doporučujeme  a  Tipy na víkend,  nebo se nechte inspirovat na webových 
stránkách internetových obchůdků našich partnerů, kde jistě naleznete báječné doplňky pro horké letní dny. 
Představujeme ukázky ze sortimentu některých e-shopů.

    
Porticula s.r.o. - http://www.rucnivyroba.eu
Internetový obchod je zaměřen na ruční práce drobných výrobců a umělců z celé ČR i 
SR. Nabízí rozmanitou nabídku keramických, dřevěných, tkaných, háčkovaných a 
dalších ručně tvořených výrobků a biopotravin. Sleva pro členy ČSOP: 10%.

Aromalampa
Voňavé a romantické letní večery dotvoří aromaterapie

BIONEBE e-shop - http://www.bionebe.cz
Internetový obchod s bio potravinami, přírodními produkty a přírodními doplňky 
stravy se slevou pro členy ČSOP:  10% 

Kvetoucí čaje NUMI
Báječné osvěžení v letním vedru a překrásné na pohled. Netradiční kvetoucí čaje 
potěší romantiky i milovníky květin.

Nakladatelství Soukup&David, průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku
http://www.soukup-david.cz/

Internetové knihkupectví, které nabízí průvodce, mapy a další zajímavé tituly pro 
cestování se slevou pro členy ČSOP:  30% 

1000 hradů, zámků a tvrzí
Naprostá novinka vhodná pro cestování a poznávání krásných historických staveb 
v Čechách a na Moravě.

Nakladatelství PLOT -  http://www.plotknihy.cz
Malé rodinné nakladatelství s literaturou zaměřené na volný čas, kynologii 
a humoristickou beletrii se slevou pro členy ČSOP:  10%

Přes kočičí hřbet
Velmi příjemný příběh nejen pro ženy středního věku a milovníky koček. Poutavé 
čtení připomínající tak trochu váš život. Vhodné jako doplněk na pláž, nebo na terasu 
či zahradu. Vřele doporučujeme. 

  Dr. Staněk e-shop – http://www.paralekarna.cz

     Paralékárna je provozována pod kontrolou kvalifikovaných odborníků – lékárníků.      
     Můžete se zde poradit jak sestavit dietní jídelníček na míru i o všech otázkách, které  
     se týkají jak hubnutí tak přibývání na váze. Sleva pro členy ČSOP:  5%

Dietní koktejl banánový
      Doplněk stravy. Výborně se hodí jako svačina do letních dietních jídelníčků. 
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Veronika Kolmašová – http://www.junglemoda.cz
Originální ručně malované motivy zvířat na tričkách a dalších oděvech. Běžná cena 
triček 300,- Kč, pro členy ČSOP 250,- Kč.

Bílé triko s ježkem
Tato trika jsou vytvořena za účelem pomoci ježkům. Z každého trika jde 50 Kč jako 
dárcovský příspěvek pro kampaň a sbírku Zvíře v nouzi koordinované ČSOP. Tričko je 
ručně malováno a přispějete na dobrou věc. Složení: 95% bavlna, 5% lycra 

  

Postup, jak uplatnit slevu člena ČSOP při nákupu zboží u partnerů programu ZK ČSOP  přes e-shop naleznete 
na stránkách http://zelenakarta.csop.cz  v záložce Nápověda. 

Zelená  karta  ČSOP  doporučuje

Hvězdárna  ve  Valašském  Meziříčí,  p.  o. Pořádá  astronomická  pozorování  pro 
veřejnost po-pá ve 21:00 hodin. Program pozorování: Měsíc – ve druhé polovině 
června (kromě konce měsíce);  Venuše, Mars , Saturn – po celý měsíc; hvězdy a 
vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc; hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – 
neruší-li příliš svým svitem Měsíc 

Východočeské  muzeum  v  Pardubicích Vás  zve  na  výstavu  KLUKOVSKÝ  SEN, 
HOLČIČKÁM VSTUP DOVOLEN.  Kdo by neznal slovo angličák? Jako malí jsme po nich 
toužili.  Do  rukou  se  nám  dostávaly  různé  značky  modelů  autíček.  Výrobci  se  lišili 
použitými materiály, úrovní vypracování detailů i trvanlivostí modelů.
U některých se touha proměnila ve sběratelskou vášeň. To je i  případ pana Václava 
Blažka, který prostřednictvím výstavy umožňuje nahlédnout do světa automobilových 
modelů. Na výstavě naleznete na 3500 modelů různých značek, počínaje nejstaršími 
typy  britské  firmy  Lesney,  přes  španělské,  francouzské  a  ruské  značky, 
československými výrobky konče. Výstava je určena pro všechny, kteří si nezapomněli 
hrát. Každý pětistý návštěvník získá od muzea malý dárek v podobě modelu autíčka.
Dne 6.6.2010 od 15:00 hod. proběhne ve výstavě komentovaná prohlídka. S modely 
aut a dobrodružstvím sběratelské vášně Vás seznámí pan Václav Blažek.

Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás do 27. 7. 2010 zve na výstavu Sto tváří 
lásky - Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických textech, ale 
i historii a literatuře. Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí širokou paletu 
příběhů, které inspirovaly umělce v průběhu staletí natolik, že je zaznamenali ve 
formě  grafického  listu.  Setkáte  se  zde  s díly  italské  a  německé  renesance  i 
francouzského klasicismu. Okouzlí Vás ale i příběhy, jejímiž autory jsou umělci 18. 
a 19. století napříč Evropou – Rakušané, Němci, Francouzi i Angličané. Budete si 
moci  na  vlastní  oči  prožít  starozákonní  příběh Adama a  Evy,  římský  románek 
Venuše a Adónise.   

Oblastní muzeum v Děčíně si vás dovoluje pozvat na výstavy: Spirála času - výstava 
k životnímu jubileu muzejního fotografa Vladimíra Širla a Sklo, keramika a porcelán - 
ze sbírek muzea. 
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25. - 27. 6. 2010 Zoologická zahrada hl. m. Prahy se koná Večerní procházka za 
vlky - Vydejte se za úplňku za naší vlčí smečkou! Je nutné se předem objednat na 
tel. čísle 296 112 330 nebo na pr@zoopraha.cz 

Až do 30. 6. 2010 si Vás Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích dovoluje pozvat 
na výstavu:  TAKOVÁ BYLA…OHLÉDNUTÍ ZA DRSNOU A KRÁSNOU ŠUMAVOU KARLA 
KLOSTERMANNA. Vraťte  se  s  námi  k  úspěšné  výstavě obohacené  o  některé  další 
předměty  a  vyprávěné  příběhy  lidí  ze  světa  lesních  samot.  Záměrem  obnovené 
výstavy, doplněné dosud nepoužitými sbírkovými předměty, je nabídnout jiný pohled 
na život staré Šumavy v době konce 19. století a počátku 20. století. Vstupné: dospělí 
40,- Kč, slevy 20,- Kč

Národní zemědělské muzeum Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství 
Vás  zve na výstavu: Národní myslivecké slavnosti v sobotu 19. června se lovecký 
zámek Ohrada stane místem setkání  českých myslivců a milovníků přírody.  Na 
nádvoří a v okolí  zámku se uskuteční již  tradiční Národní myslivecké slavnosti. 
Jako každý rok bude největší pozornost věnována umění vábičů jelenů, kteří se již 
po třinácté utkají o titul mistra republiky. Na hlavním pódium budou dále pozváni 
myslivečtí kynologové, vábiči zvěře, sokolníci nebo myslivečtí trubači.

Moravské zemské muzeum  Vás zve k návštěvě zámku v Budišově u Třebíče. Zámek 
stojí na místě bývalé vodní tvrze přebudované v 70. letech  16. století. Dnešní barokní 
podobu získal při přestavbě ve 20. letech 18. století za hrabat Paarů. Kolem zámku je 
park  s bohatou  sochařskou  výzdobou.  Veřejnosti  přístupná  část  zoologického 
depozitáře představuje nejstarší kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků ze 
sbírkového fondu oddělení doplněné trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a 
Kanady. Otevřeno od května do září od středy do pátku od 8 do 13 hodin, v sobotu 
a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

Tipy na víkend – Muzejní noc

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy probíhá do 23. 6. 210 výstava Lego - hračka i hobby.  V rámci 
této výstavy proběhne i Muzejní noc s LEGO-roboty“ 12. 6. 2010 od 18 do 24 hod.  Přijďte se v nevšedním čase 
podívat do muzea nejen na LEGO-roboty. Roboty budou v prostorách zámku předvádět jejich tvůrci z katedry 
kybernetiky  a  robotiky  FEL  ČVUT.  Dále  budou  otevřeny  všechny  naše  expozice  (vyjma  Ateliéru  Zdenky 
Braunerové), dále také pokladna, kde si můžete zakoupit drobné stavebnice LEGO dárky a suvenýry. V areálu 
bude zajištěno občerstvení.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo na páteční večer 11. června 2010 v pořadí již pátou Muzejní noc, 
tentokrát na téma Hodina dějepravy, které se vztahuje k právě připravované výstavě Stalo se v zemi české…/ 
Jak se učil  dějepis a možná dětem i dospělým připomene scénu z nejoblíbenější české filmové pohádky Tři 
oříšky pro Popelku, v níž se nezdárný princ se svými kumpány snaží ulít z nezáživné výuky dějepisu. Od našeho 
večera ovšem nečekejte žádné suchopárné poučování, ale pohled na dějiny s trochou humoru a nadsázky, takže 
chodit za školu není na místě. Začínáme již v 16.30 setkáním s prof. Jiřím Fialou, předním znalcem regionálních 
dějin a autorem řady publikací, mezi nimi velmi populárního Olomouckého pitavalu. 

ZOO  Dvůr  Králové  zahajuje letní  sezónu,  která  probíhá  od  května  do  konce  září.  Otevřeno  je  denně  od 
9 do 18 hodin.  V případě příznivého počasí může sezóna začít už v dubnu a skončit až v říjnu. Během letní 
sezóny jsou otevřeny všechny pavilony a expozice.  Zažijte iluzi  Afriky.  Vrcholem Vaší návštěvy v ZOO Dvůr 
Králové se může stát  projížďka po  Africkém safari.  Jízda safaribusem je zahrnuta v ceně vstupného do zoo. 
Můžete  se svézt  i opakovaně.                                                      
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Moravské zemské muzeum  Vás zve na  Den otců v muzeu  v sobotu 19. 6. 2010.  Bohatý program nejen pro 
tatínky a jejich děti  – pravěký způsob vrhání oštěpu, odlévání  vlastní  Věstonické venuše z vosku, netradiční 
pokrmy z řas či hmyzu, Fakulty chemické VUT a MZLU, DDM Junior předvede roboty či jednoduché fyzikální 
hračky. Děti si budou moci svázat čtenářský deník, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu a mnoho dalších aktivit. 
Program zpestří i mažoretky. Od 10 do 17 hodin v Biskupském dvoře, Muzejní 1, Brno.

Pražská muzejní noc v Národním zemědělském muzeu Praha v sobotu 12. 6. 2010 od 19 do 01 hod.-  MUZEJNÍ 
NOC S VÍNEM A KNEDLÍKEM. program: JEDE  TRAKTOR - SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NZM (stálá expozice, 
snížené přízemí – velký sál) - unikátní sbírka historických traktorů a dalších zemědělských strojů  MALÁ MUZEJNÍ 
FARMA (dvůr, vchod i z Letohradské ul.) 1. živočišná část - ukázky chovu domácích zvířat - živí králíci, slepice a 
ovce; 2. rostlinná část - malé políčko, na němž jsou k vidění různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované 
od jara do podzimu ve stavu vegetace až do zimního klidu; v nejaktivnějším období růstu se zde nacházejí mj. 
všechny základní obiloviny, méně známé zemědělské plodiny, některé zeleniny a další zajímavé rostliny.

Správa  jeskyní České  republiky Vás zve: V měsíci  červnu můžete o víkendech navštívit  všechny jeskyně.  
Více o jeskyních naleznete na http://www.caves.cz.                                                                                    

Název jeskyně přístup hodiny

Bozkovské dolomitové jeskyně        8:00 - 16:00

Koněpruské jeskyně        8:00 - 16:00

Chýnovská jeskyně        9:00 - 15:30

Javoříčské jeskyně        9:00 - 17:00

Mladečské jeskyně        9:00 - 16:30

Jeskyně Na Pomezí        9:00 - 16:00

Jeskyně Na Špičáku        9:00 - 16:00

Zbrašovské aragonitové jeskyně        9:00 - 17:00

Jeskyně Na Turoldu        9:00 - 16:30

Jeskyně Balcarka        8:20 - 16:00

Kateřinská jeskyně        8:20 - 16:00

Sloupsko - šošůvské jeskyně        8:20 - 16:00

Punkevní jeskyně        8:20 - 16:00

Jeskyně Výpustek        8:20 - 16:00
Foto z jeskyně Na Pomezí

Kalendář  akcí  partnerů  ZK  ČSOP  od  června  2010
Datum, název a adresa  objektu/ akce kraj

11. 6. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo na páteční večer 11. června 2010 v pořadí již pátou Muzejní noc, tentokrát 
na téma Hodina dějepravy, které se vztahuje k právě probíhající výstavě Stalo se v zemi české…/ Jak se učil dějepis . Pro 
návštěvníky Muzejní noci jsou již tradičně připraveny komentované prohlídky probíhajících výstav a stálých expozic: 
Pravěk Olomoucka, Od orloje k hodinám, Ohrožené druhy rostlin, Stalo se v zemi české  či Obnovená krása, prezentující 
práci konzervátorsko-restaurátorské dílny VMO.  

Olomoucký

12. 6. 2010
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy 
V rámci výstavy Lego - hračka i hobby proběhne i Muzejní noc s LEGO-roboty“ 12. 6. 2010 od 18 do 24 hod.  Přijďte se v 
nevšedním čase podívat do muzea nejen na LEGO-roboty. Roboty budou v prostorách zámku předvádět jejich tvůrci z 
katedry kybernetiky a robotiky FEL ČVUT. Dále budou otevřeny všechny naše expozice (vyjma Ateliéru Zdenky 
Braunerové), dále také pokladna, kde si můžete zakoupit drobné stavebnice LEGO dárky a suvenýry. V areálu bude 
zajištěno občerstvení. 

Středočeský

12. 6. 2010
Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
MUZEJNÍ NOC S VÍNEM A KNEDLÍKEM - JEDE  TRAKTOR - SBÍRKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NZM (stálá expozice, snížené 
přízemí – velký sál) - unikátní sbírka historických traktorů a dalších zemědělských strojů, MALÁ MUZEJNÍ FARMA (dvůr, 
vchod i z Letohradské ul.)
1. živočišná část - ukázky chovu domácích zvířat - živí králíci, slepice a ovce
2. rostlinná část - malé políčko, na němž jsou k vidění různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do 

Hl. m. Praha
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podzimu ve stavu vegetace až do zimního klidu; v nejaktivnějším období růstu se zde nacházejí mj. všechny základní 
obiloviny, méně známé zemědělské plodiny, některé zeleniny a další zajímavé rostliny. 
15. 6. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7 
ZOOpiškvorky - školní klání v piškvorkách trochu jinak 

Hl. m. Praha

17.6.- 20. 6. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Výstava kaktusů 

Olomoucký

19. 6. 2010
Moravské zemské muzeum v Brně - Biskupský dvůr, Muzejní 1, 659 37 Brno 
Den otců v muzeu - bohatý program nejen pro tatínky a jejich děti – pravěký způsob vrhání oštěpu, odlévání vlastní 
Věstonické venuše z vosku, netradiční pokrmy z řas či hmyzu, Fakulty chemické VUT a MZLU, DDM Junior předvede 
roboty či jednoduché fyzikální hračky. Děti si budou moci svázat čtenářský deník, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu 
a mnoho dalších aktivit. Program zpestří i mažoretky. Od 10 do 17 hodin v Biskupském dvoře, Muzejní 1, Brno. 

Jihomoravský

19. 6. 2010
Národní zemědělské muzeum Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou
Vás  zve na výstavu: Národní myslivecké slavnosti v sobotu 19. června se lovecký zámek Ohrada stane místem setkání 
českých myslivců a milovníků přírody. Na nádvoří a v okolí zámku se uskuteční již tradiční Národní myslivecké slavnosti. 
Jako každý rok bude největší pozornost věnována umění vábičů jelenů, kteří se již po třinácté utkají o titul mistra 
republiky. Na hlavním pódium budou dále pozváni myslivečtí kynologové, vábiči zvěře, sokolníci nebo myslivečtí trubač 

Jihočeský

19. 6.- 26. 10. 2010
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 
PTÁCI PARDUBIC NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH - poněkud netradiční expozice, přibližující ptačí druhy zjištěné na území 
města Pardubice, je instalována ve výstavní chodbě u rytířských sálů pardubického zámku. Těžištěm výstavy je sbírka 
poštovních známek Miloslava Cabrnocha, kterou doplňují kresby ptáků Alice Janečkové. 

Pardubický

do 23. 6. 2010
Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Dům umění Znojmo, Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - Výstavou se představí studenti výtvarného oboru ZUŠ ve Znojmě. 
Posláním školy je i příprava mladých talentů na jejich budoucí povolání. 

Jihomoravský

24. 6. 2010
Společnost přátel čs. opevnění o.p.s. 
v Muzeu opevnění - dělostřelecné tvrzi Hůrka v Králíkách vznikla první stálá muzejní expozice v ČR, věnované 
československým výsadkovým operacím z Velké Bitánie a itálie za 2. světové války s názvem "S padákem nad hlavou...". 
Na ploše 140m2 jednoho z jejích podzemních sálů nalezenou návštěvníci informace o všech československých 
paraskupinách, které v letech 941-1945 vyslal II. (zpravodajský) odbor Ministerstva národní obrany československé 
exilové vlády v Londýně na území Protektorátu Čechy a Morapa, ale také do Feancie, Itálie, jugoslávie a na Slovensko. 

Pardubický

do 25. 6. 2010
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy 
Lego - hračka i hobby. Na výstavě uvidíte podivuhodný svět stvořený výhradně z komponent stavebnice LEGO. Malé i 
velké návštěvníky jistě zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a modelů pocházejících ze sbírek českých a slovenských 
sběratelů a ilustrujících vývoj této hračky v posledních třech desetiletích. Hlavním magnetem výstavy však jsou vlastní 
výtvory těchto nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit prakticky všechno. K vidění budou modely 
hradů, akční výjevy ze světa kovbojů i hvězdných válek, zmenšené makety dopravních prostředků i rozsáhlé železniční 
kolejiště postavené pouze z dílů stavebnice LEGO, navíc s provozem vlakových souprav ovládaných miniaturními 
počítačovými prvky od téže firmy.
Doprovodný program: 17. dubna 10 – 15 hodin: Stavíme LEGO. Soutěž pro děti od 3 do 100 let. 12. června 18 – 24 
hodin: Roboti na zámku. Muzejní noc s LEGO roboty. 

Středočeský

25. - 27. 6. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7 
Večerní procházka za vlky - Vydejte se za úplňku za naší vlčí smečkou! Je nutné se předem objednat na tel. čísle 296 112 
330 nebo na pr@zoopraha.cz 

Hl. m. Praha

do 26. 6. 2010
Moravské zemské muzeum v Brně - Biskupský dvůr, Muzejní 1, 659 37 Brno 
Vás zve na výstavu Krásy tropů v Biskupském dvoře Moravského zemského muzea. Výstava seznamuje návštěvníky s 
faunou tropických oblastí celého světa. Vlastní prostředí výstavy je rozděleno do čtyř zoo-geografických oblastí: 
australské, etiopské, neotropické a indomalajské. Prostřednictvím vystavených exponátů živočichů, bezobratlých i 
obratlovců, jsou návštěvníci ve stručnosti seznámeni s charakteristikou jednotlivých oblastí. Výstavu na nástěnných 
tabulích doplňují kresby zvířat z tropů malíře a ilustrátora Jana Dungela. Svým uspořádáním, výběrem exponátů a 
doprovodnými texty výstava návštěvníkům připomíná nejen rozmanitost a bohatost tropů, ale také ohrožení této 
nejrozmanitější biologické pokladnice světa. Otevřeno je vždy od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. 

Jihomoravský

26. 6. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7
Den mláďat - zoologická zahrada je plná mláďat, přijďte si vyzkoušet, co všechno musí zvířecí mláďata umět. 

Hl. m. Praha

do 30. června 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
85 LET BUDĚJOVICKÉHO NÁRODOPISU - výstava  uspořádaná k výročí Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v 
Českých Budějovicích, která zachycuje jeho historii, osobnosti, spolupráci s ostatními institucemi a spolky, činnost 
minulou i současnou, ukázky z jihočeského národopisu.Vstupné: dospělí 20,- Kč, slevy 10,- Kč. 

Jihočeský
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do 30. 6. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
TAKOVÁ BYLA…OHLÉDNUTÍ ZA DRSNOU A KRÁSNOU ŠUMAVOU KARLA KLOSTERMANNA
Vraťte se s námi k úspěšné výstavě obohacené o některé další předměty a vyprávěné příběhy lidí ze světa lesních 
samot. Záměrem obnovené výstavy, doplněné dosud nepoužitými sbírkovými předměty, je nabídnout jiný pohled na 
život staré Šumavy v době konce 19. století a počátku 20. století. Vstupné: dospělí 40,- Kč, slevy 20,- Kč 

Jihočeský

30. 6. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7 
Za jedničku do zoo - všechny děti s jedničkou na vysvědčení z přírodovědy, biologie a dalších přírodovědných předmětů 
mají do zoo vstup za korunu 

Hl. m. Praha

do 30. 6. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Barvy Mexika - Výstava velkoformátových fotografií Tomáše Hájka 

Olomoucký

do 30. 6. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
VOLBY Z DOB MONARCHIE A 1. REPUBLIKY - výstava zachycující systém a průběh jednotlivých typů voleb v rámci Čech a 
regionu v přibližné chronologické posloupnosti od 60.let 19.století do 30. let 20. století, s aspektem na doprovodné 
společensko politické jevy, které volby provázely. Vstupné: dospělí 20,- Kč, slevy 10,- Kč 

Jihočeský

do 30. 6. 2010
Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
Výstava - Patřičný a hosté - O dřevě se koná ve velkém výstavním sále v 1. patře má otevřeno úterý až neděle od 9,00 
do 17,00 hodin. Výstava se koná pod záštitou senátora Karla Schwarzenberga. 

Hl. m. Praha

3. 7. 2010
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen 
Klavírní koncert Karla Vrtišky 

Vysočina

17. 7. 2010
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen 
Ella, středověká hudba 

Vysočina

do 25. 7. 2010
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1 
Sto tváří lásky - Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických textech, ale i historii a literatuře. 
Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí širokou paletu příběhů, které inspirovaly umělce v průběhu staletí natolik, 
že je zaznamenali ve formě grafického listu. Setkáte se zde s díly italské a německé renesance i francouzského 
klasicismu. Okouzlí Vás ale i příběhy, jejímiž autory jsou umělci 18. a 19. století napříč Evropou – Rakušané, Němci, 
Francouzi i Angličané. Budete si moci na vlastní oči prožít starozákonní příběh Adama a Evy, římský románek Venuše a 
Adónise.     

Moravskoslezský

do 31. 7. 2010
NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina u Kutné Hory, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora 
Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí - výstava o jídle v dějinách českých zemí. Výstava je věnována historii jídla, 
stravování a stolování v českých zemích. Zabývá se nejen vývojem stravovacích zvyklostí našich předků, ale zároveň 
proměnami míst, kde docházelo a dochází ke konzumaci jídla.  Návštěvníci se dozvědí, že o výživě národa rozhodovaly 
především přírodní podmínky - složení a utváření půdy,  zeměpisná šířka,  nadmořská výška i podnebí. 

Středočeský

do 1. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Vás zve na  výstavy: Stalo se v zemi české… /Jak se učil dějepis - Výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a 
Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše /Spisovatel a pedagog Jaroslav Žák - Výstava Pedagogického muzea J. A. 
Komenského v Praze

Olomoucký

6. - 15. 8. 2010
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Letní astronomický tábor - Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pravidelně v letních měsících astronomický tábor pro 
mládež. V roce 2010 jsou plánovány dva turnusy: 9. – 18. 7. 2010 (pro mládež ve věku 9 až 14 let) a 6. až 15. 8. 2010 
(pro mládež ve věku 15 až 18 let). Letní astronomický tábor bude realizován v areálu hvězdárny a je určen zájemcům o 
astronomii, astronomická pozorování, přírodu, sport, soutěžení, výlety atd. Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, e-mail: 
rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928. Podrobnější informace najdete na http://www.astrovm.cz.

Středočeský

do 25. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci 

Olomoucký

do 25. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci 

Olomoucký

7. 8. 2010
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen 
Campanello, vystoupení skupiny historického tance z Třeboňského zámku 

Vysočina

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách http://zelenakarta.csop.cz

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody – Kancelář ÚVR, Michelská 5, Praha 4,  info@csop.cz, zelenakarta@csop.cz, kamik@csop.cz
http://www.csop.cz, http://zelenakarta.csop.cz; 
Text a grafika: Katřina Mikešová , Praha  2010
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