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NABÍDKA PROGRAMŮ 2018/2019



Lesy hl. m. Prahy se starají o 2 900 hektarů pražských lesů 
a luk, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, 
Petřín, Letenské sady, Vítkov či obora Hvězda, o 3 800 stro-
mů ve stromořadích celopražského významu a o 202 památných 
stromů. Spravují přibližně 300 kilometrů drobných vodních toků 
a 155 vodních nádrží. Provozují Záchrannou stanici hl. m. Prahy 
pro volně žijící živočichy, ekocentrum Prales, 14 včelnic a 4 zoo-
koutky a v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
spolupracují se školami a s širokou veřejností.

www.lesypraha.cz

EKOCENTRUM PRALES jsme otevřeli na jaře 2017 v uvolněném 
areálu bývalé okrasné školky a zahradnictví v blízkosti lesoparku na kraji městské čás-
ti Praha 19 – Kbely. Vznikl zde prostor pro komunitní setkávání a rekreaci Pražanů a zá-
roveň další základna střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy. Pro školy, skupiny, 
rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost v ekocentru organizujeme ekovýchovné programy 
a akce s environmentální tematikou. 

V horní části areálu jsme založili novou část kbelského lesoparku, ovocný sad a přírodní 
bludiště. Je zde také velká louka a ohniště s lavičkami a dřevníkem. V dolní části areálu 
najdete výběh pro ovce a nutrie, komunitní zahradu či naučnou stezku Cesta dřeva. Pra-
žanům je zde k dispozici i altán s ohništěm a dřevníkem opodál, prohlédnout si tu mohou 
ukázkovou včelnici nebo lesní školku či si přivonět k bylinkovým záhonům.

OBJEDNÁNÍ NAŠEHO PROGRAMU
•  telefonicky – 775 018 630
•  prostřednictvím webového formuláře na www.lesypraha.cz/eko
•  e-mailem na sev@lesy-praha.cz

Programy je nutné objednávat min. 14 dní předem, min. velikost skupiny je 15 účastníků.

Všechny programy v naší nabídce jsou otevřené zájemcům všech věkových kategorií. Zvo-
lený program přizpůsobíme věku účastníků.

Veškeré bližší informace k objednávání naleznete na www.lesypraha.cz/eko/eko-
centrum-prales, kde jsou uvedeny přesné informace k jednotlivým programům. Do-
poručujeme prostudovat před objednáváním.

* Programy budou od 1. 1. 2019 zpoplatněny částkou 10 Kč za účastníka.



ekocentrum Prales – nabídka programů 2018/2019

Ekocentrum je dostupné autem po silnici č. 610 Mla-
doboleslavská, autobusem č. 375 ze stanice metra 
Letňany směrem do Brandýsa nad Labem nebo auto-
busem č. 378 do Jenštejna (zastávka Mladějovská 
se nachází přímo před areálem ekocentra). Neda-
leko je vlaková zastávka Praha-Kbely a u ní autobuso-
vá zastávka Nádraží Kbely, kde staví autobus č. 202. 
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dolní část
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Aktuální otvírací dobu  
ekocentra najdete na 

www.lesypraha.cz.
 (platí pro dolní část areálu, 

horní část je přístupná stále)

HLAVNÍ VCHOD

hlavní budova ekocentra Prales
naučná stezka Cesta dřeva
ukázková včelnice
výběh pro nutrie
výběh pro ovce
komunitní zahrada
výrobna štípaného dříví
zelené bludiště ve tvaru listu
budova Dřevák
ovocný sad
piknikové místo

ohniště
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11ce

st
a 

do
 e

ko
ce

nt
ra



 

www.lesypraha.cz

LES

CESTA DŘEVA
Běžně trvá celých 100 let, než les 
vyroste. My vás ale jeho životem 
provedeme za chvilku. Víte, na co 
jsou v lese ty velké ohrady? Umíte 
rozpoznat druhy stromů? Přijdte se 
podívat, jak se kácí strom, vyzkou-
šejte si, jestli utáhnete tolik jako 
kůň, který lesníkovi v lese pomá-
há, podívejte se na letokruhy stro-
mu jako do studnice našeho času. 
areál Pralesa / celoročně / 
2 hodiny / 10 Kč*
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ROK V PŘÍRODĚ

ROK V PŘÍRODĚ
Dění v přírodě během celého roku nelze 
obsáhnout za jediné dopoledne. Zapojte se 
do našeho celoročního programu a postup-
ně s námi poznávejte jednotlivá roční ob-
dobí. Vždy se nejprve vydáme do přírody 
a pak se pustíme do tvoření krásných věcí 
z toho, co nám nabídne.
areál Pralesa: terén + učebna / 
celoročně / 3 hodiny / 10 Kč*



ZAHRADA A LOUKA

www.lesypraha.cz

POZNÁVEJ ZAHRADU
Co všechno se děje na zahradě, proč 
rostliny rostou a co ke svému životu po-
třebují? Ukážeme si malinkou, ale i hod-
ně velikou zahradu a vyzkoušíme si, jest-
li to umíme s motykou. Co je to kom-
post? To je takový malinkatý vesmír. 
Pojďte do něj nahlédnout. 
areál Pralesa / jaro–léto / 
2 hodiny / 10 Kč* / od jara 20192 hodiny / 10 Kč* / od jara 2019



ZAHRADA A LOUKA
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KOUZELNÉ BYLINKY
Že mají některé bylinky kouzel-
nou moc, věděly už naše pra-
babičky. Víte, že spoustu pro-
spěšných bylinek máte třeba 
zrovna teď pod nohama? Bylin-
ky se naučíme poznávat a pak 
si z nich něco krásného vyro-
bíme. 
areál Pralesa / jaro–léto / 
2 hod. / 10 Kč* / od jara 2019



ŘEMESLA

www.lesypraha.cz

OVČÍ SVETR
Seznamte se s naším malým ovčím stádem, 
které žije v Pralese, a zkuste se s jeho mě-
koučkými členy spřátelit, třeba pomocí tvr-
dého pečiva. Povíme si o tom, jaké vlast-
nosti má ovčí vlna, a také si z ní zkusíme 
něco vyrobit. Navzájem si pomůžeme, aby 
se nám mezi výrobky neobjevila i nějaká ta 
zbloudilá ovečka. :)
areál Pralesa / celoročně / 1,5 hod. / 10 Kč*

OD ZRNÍČKA KE CHLEBU
Bez chleba si život neumíme představit, víte 
ale, jak dlouhá je a kolik zastávek má vlastně 
cesta, která vede od vysetí pšenice přes výro-
bu mouky ze zrníček a hnětení těsta až po ho-
tový voňavý pecen na našem stole? Na tuhle 
výpravu se společně vydáme.
areál Pralesa / jaro–podzim / 2–3 hod. / 10 Kč*



VČELY
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MEDOVÝ ŽIVOT VČEL
Prozkoumejte život včelího 
společenství a seznamte se 
s celou včelí rodinou. Kdo 
má v úlu na starosti úklid 
a kdo jeho obranu? Ukáže-
me si, jak se sladký med 
dostává z včelí plástve až 
do sklenice na našem sto-
le, a vyzkoušíme si, zda by 
z nás byli dobří včelaři.
areál Pralesa / jaro–léto / 
1,5 hodiny / 10 Kč*



NOČNÍ PŘÍRODA
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NOC V (PRA)LESE
Život v dnešním světě nám usnad-
ňuje nejrůznější technika. Dokáza-
li bychom přežít bez ní? Během noci 
v Pralese si vyzkoušíme spaní v pří-
rodě, a navíc si ověříme, že čaj je 
možné uvařit i z toho, co roste u ces-
ty, nebo že na rozdělání ohně nejsou 
potřeba sirky.
areál Pralesa / jaro–podzim / 
4 hodiny + přespání / 10 Kč*



DÍLNIČKA
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DÍLNIČKA
Pro vánoční, zimní i jarní čas. 
Umíme tvořit krásné věci jinak. 
Naučíme vás pracovat s přírodními 
materiály, z nichž umíme vyrobit 
téměř cokoliv. Věděli jste, že dřevo 
se dá stříhat, šiškou malovat a že 
lepit můžeme i bez lepidla?
areál Pralesa / podzim–jaro / 
2 hodiny / 10 Kč*



KOMUNITNÍ ZAHRADA
v ekocentru Prales

Pěstební sezóna v komunitní zahradě 
probíhá od března do října daného ka-
lendářního roku.

Máte-li zájem rezervovat si v komunitní 
zahradě místo, kontaktujte nás 
na telefonním čísle 773 776 575 nebo 
na e-mailu kubernatova@lesy-praha.cz. 

V dolní části areálu ekocentra Pra-
les funguje pro zájemce o zahradni-
čení komunitní zahrada. Pěstitelé zde 
mají připravené dřevěné záhony různých 
velikostí, naplněné kvalitní zeminou pří-
mo z kompostárny. Můžete si vybrat zá-
hon umístěný ve fóliovníku nebo venku. 

V ZAHRADĚ JE K DISPOZICI:

• zahradnické náčiní včetně konví 
na zalévání

• voda na zalévání (velké nádo-
by s odstátou vodou + hadice se 
studniční vodou)

• box pro společné kompostování

CHTĚLI BYSTE SI PĚSTOVAT svou vlastní zeleninu, ale nemáte 
zahradu ani balkon? My vám v Pralese pomůžeme.


