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Sluňákovské 
dožínky  
aneb Jak si Hanák svůj báchor 
načgal 

aktivity pro rodiče s dětmi 
sobota 17. září, 9.30–17 hodin 
(poslední vstup na stanoviště 
v 16.30) 
Letní žně už jsou chvíli za námi, ale 
proč si ještě neužít trochu zábavy 
s obilím při dnu pro rodiče s dětmi?  
Pojďte si s námi vyzkoušet dnes už 
možná zapomenutou námahu 
i veselí při mlácení obilí cepem, 
mletí zrnek v ručním mlýnku, zadě-
lávání těsta a opékání přímo nad 
ohněm. Práce vám půjde skvěle od 
ruky, když si k tomu všemu 
s radostí zazpíváte lidové písničky 
nejen s Květou Fridrichovou. A že 
nevíte, co se zbylou slámou? Vydej-
te se do naší tvořivé dílny s Janou 
Talandovou a naučte se ze slámy 
vykouzlit krásné, ale jednoduché 
výrobky. A jestli nemáte náladu na 
tvoření, můžete slámu podestlat 
skrbeňským koníkům, kteří se bu-
dou pást na sluňákovské louce. 
Nebo si ji radši odnesete domů 
a vyzkoušíte, jaké je to zdřímnout si 
na voňavém slamníku?  
Když vám při tom všem vyhládne, 
zavítejte do naší jídelny, kde vás 
čeká tradiční hanácké, ale i netra-
diční obilné pohoštění. Spolu 
s dětmi si v naší relaxační místnos-
ti můžete prožít pověst o králi Ječ-
mínkovi.  
Obilná překvapení pro vás u nás 
chystá i Hanácké skanzen Příkazy, 
rodinné centrum Heřmánek, lesní 
klub Bažinka, lesní školka Sluněnka 
či Pevnost Poznání. 

Zdeněk Neubauer a Sluňákov 
Pokud se rozhodnete jít po okružní cestě vedoucí areálem Domu přírody 
Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou v protisměru, nacházíte 
tabule s poetickými texty. Jeden z nich říká: „Plevy a plevel – toť balast 
hodný vyhození a zapomenutí. Jenže plevy chrání klíčivost zrn, rozmani-
tost odrůd zajišťuje genetickou variabilitu a balast je označením pro ná-
klad zajišťující stabilitu lodi.“ Jsou to slova filosofa a biologa Zdeňka Ne-
ubauera, který bohužel v letošním létě zemřel.  

Jeho myšlení významně ovlivnilo mnohé, co se na Sluňákově v minulosti 
dělo a děje. Právě on inspiroval program o přírodních živlech pro školá-
ky, který je od svého vzniku stále předáván a upravován dalšími pracov-
níky i externisty Sluňákova. Zdeněk Neubauer byl také doslova zakládají-
cí osobností programu besed festivalu Ekologické dny Olomouc. Nejen, že 
jezdil na festival mnoho let po sobě, ale chodil také na všechny přednáš-
ky a oživoval je svými poznámkami, na které celé publikum vděčně rea-
govalo. Byl také velmi často v roli poradce, často komentoval, či dokonce 
nabízel, témata, kterým by se mohly Ekologické dny věnovat. Postupně do 
Olomouce přijížděli i jeho kolegové z Katedry filosofie a dějin přírodních 
věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Stanislav Komá-
rek, Zdeněk Kratochvíl, Anton Markoš) a také blízcí přátelé (například již 
také zesnulý matematik Jiří Fiala a Ivan M. Havel).  

V závěru dokumentárního filmu z Ekologických dnů Olomouc „Hledání 
ekologického myšlení“ je památná scéna zachycující diskusi ze sálu 
v Divadle hudby. Václav Bělohradský: „Kdybychom měli říci, my západní 
filosofové, co vlastně děláme, tak ztěžujeme lidem zobecňování, snažíme 
se, aby to nebylo jednoduché něco zobecnit.“ Divák: „Já jsem si vždycky 
říkal, že filosofie sjednocuje poznání a vytváří určitý nadhled nad tím 
bludištěm … Zdeněk Kratochvíl: „Platí pro filosofii comteovskou“. Divák: 
„Aha, tak to já zas nejsem filosof, tak mne to docela překvapuje“ Zdeněk 
Kratochvíl: „Ale samozřejmě takto je psána většina učebnic, čili většina 
lidí, i jako gramotných, má tento dojem. Protože učebnice, nejen filosofie, 
ale čehokoliv, dělají vždycky pozitivisté, už 150 let.“ Divák: Takže lze filo-
sofii chápat jako bohapusté žvanění?“ Zdeněk Kratochvíl: „V 99 % přípa-
dů ano“. Zdeněk Neubauer: „Ten problém je pouze v tom, že to jedno 
procento nerozpoznáte“. Divák a publikum se smějí. Divák: „Má to drob-
nou vadu“. Zdeněk Kratochvíl: „Je to jako s těmi perlami, že ty pravé se 
poznají podle toho, že se vaří v octu.“ Zdeněk Neubauer: „No, ano, přes-
ně.“ Nutno říct, že tehdy byl program EDO věnován tématu „pochybností“ 
a tato pasáž ze závěrečné besedy tedy geniálně rámovala téma. Navíc 
v atmosféře porozumění, humoru, společné porady, kdy po vtipu byla 
zjitřena pozornost publika pro vnímání světa, přírody, člověka v jeho 
složitosti i kráse a pro vážnější sdělení. Film dokončil v roce 2006 režisér 
Tomáš Škrdlant. 

Tomáš Škrdlant a Zdeněk Neubauer se setkali také jako autoři knihy 
„Skrytá pravda Země“ s podtitulem „Živly jako archetypy ekologického 
myšlení“. Tato kniha byla základním pramenem, ze kterého vzešla myš-
lenka areálu Domu přírody Litovelské Pomoraví. Tedy přírody pojaté jako 
pokračování na straně 2
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Zdeněk Neubauer a Sluňákov 
pokračování ze strany 1 

proměnlivý děj utvářený hrou vody, země, větru a ohně.  To se líbilo 
i umělcům, kteří obohatili tento ojediněle pojatý areál svými výtvory, 
které posilují genius loci tohoto místa: František Skála, Miloš Šejn, Milo-
slav Fekar a Marcel Hubáček. 

Zdeněk Neubauer byl v roce 2013 také ústřední postavou jednoho celého 
ročníku Ekologických dnů Olomouc. Ten byl oslavou jeho jedinečného 
myšlení a byl zachycen ve sborníku s texty hostů, kteří Zdeňkovu práci 
komentovali. Sám na závěr pronesl krásnou řeč, kterou nazval „Ekologie 
člověka“.  

Zdeněk Neubauer nám bude chybět, ale zároveň je stále nějak s námi.  

Michal Bartoš, ředitel 

Web a mobilní aplikace o odpa-
dech v Olomouci 
Sluňákov připravil v loňském roce web o odpadovém hospodářství         
v Olomouci www.olomouctridi.cz, kde najdete přehledné mapy i podrob-
né informace k odpadovému hospodářství. Napište nám, jak se vám web 
líbí, nebo dokonce pomozte najít chyby v terénu. Zajímá vás, kde najdete 
nejbližší kontejner? Hledáte sběrnu nebo místo, kde odevzdat vysloužilý 
elektrospotřebič? Podrobné mapy ukazují všechny možnosti jak 
s odpadem naložit. Potřebujete novou nádobu na odpady?  Stačí vyplnit 
jeden z formulářů. Zajímá vás, kde se zpracovávají suroviny z Olomouce?  
Cesty odpadů najdete na přehledných mapách.  

Web je nově doplněný mobilní aplikací, která umožňuje velmi jednoduše 
zjistit cokoliv o kontejnerech na odpad či jak ovlivnit jejich výměnu nebo 
rozmístění. Mobilní aplikaci můžete zdarma stáhnout v App Store 
(iOS) nebo v Google play (Android) zadáním hesla “Třídění odpadu 
v Olomouci.”  

Vyzkoušejte si malý test znalostí a novinek v odpadovém hospodář-
ství města Olomouce. 

1. Směsný odpad z Olomouce končí převážně 
a) na skládce v Grygově 
b) na skládce Mrsklesy 
c) v brněnské spalovně 
d) je automaticky dotřiďován ve Chválkovicích a předáván k recyklaci 

2. Jedlé oleje sbírané v Olomouci po úpravě 
a) slouží k výrobě bionafty 
b) se znovu používají ke smažení hranolek  
c) slouží jako maziva do motorových pil  
d) se spolu spalují v olomoucké teplárně 

3. Nově rekonstruované překladiště odpadů slouží 
a) pro překládání tříděných odpadů pro transport na recyklaci 
b) k překládání směsných odpadů pro transport k likvidaci 
c) překládá směsné i tříděné odpady 

4. Použité nápojové krabice (např. tetrapack) slouží  
a) k výrobě stavebních desek ve firmě Flexibuild, Hrušovany u Brna 
b) k výrobě recyklovaného papíru v papírnách Větřní 
c) spalují se s využitím tepla 

Správné odpovědi si můžete ověřit na zadní straně 

 

Jak to vidí pta-
čí obyvatelé? 
Postřehy ptačího obyvatele rehka 
domácího, který se uhnízdil na 
terase Sluňákova.  

 

Jak se ti tu žije, milý rehku? 

Za poslední dva roky je to čím dál 
lepší. Lidé toho v okolí pro nás 
ptactvo hodně udělali. Při jarní akci 
Příroda ožívá vyvěšovali v celém 
areálu budky. S paní rehkovou jsme 
si zabrali budku číslo 6, která je 
v rohu sluňákovské terasy. Vyvedli 
jsme tam mláďata. My rehci 
z terasy čas od času zaletíme na 
návštěvu i do Rajské zahrady, kde 
jsou taky skvělá místa pro hnízdění 
ve výklencích zdí a na trámech. No 
a je tam jedna parádní budka i 
s podiem a houpačkou, tu letos 
zabraly sýkorky, a taky přivedly na 
svět mláďata.  

Vybrali jste si s rodinou ke hnízdění 
terasu, nemáte strach, že narazíte 
do skleněných dveří? 

Skleněných dveří tu je hodně, to je 
fakt. Dříve jsme čas od času narazi-
li. Tedy ne přímo my, ale někdo 
z ptačích kolegů. Při letošním Vítání 
ptačího zpěvu polepovali lidé zven-
ku skleněné dveře nálepkami, aby 
se nám ptákům neodrážela obloha 
ve skle dveří a abychom do nějaké-
ho skla nenarazili. Tímto bychom 
chtěli poděkovat za všechny ptačí 
obyvatele z Horky, všem lidem, kteří 
s nalepování pomáhali. Upřímně se 
těšíme, až se ptačími nálepkami 
polepí i druhá část sluňákovské 
terasy. Díky píp, píp, píp.  



strana 3 Sluňákoviny / září 2016

 
 

 
 

Darujeme  
kočku  
U Sluňákova se usídlila mladá koč-
ka. Má ráda lidi, je společenská a 
taky je o hodně zajímavější než 
sluňákovští lektoři, kterým je při 
programech příliš velkou konkuren-
cí…  
Proto bychom rádi kočku darovali 
někomu, koho společnost čtyřnohé-
ho tvora potěší. Bližší informace na 
infocentru nebo na tel. 
585 154 711.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Novinky z výuky 
S přicházejícím školním rokem připravili sluňákovští lektoři novou nabíd-
ku denních programů. Letos jsme zařadili 2 novinky: 1) Venkovní pro-
gram pro děti z prvního stupně „Pojďme zažít živly“. Program je akční, 
děti během programu rozdělávají oheň a opékají si na něm.  A zvládnou 
toho mnohem více při setkání s dalšími živly. Ale to už nebudeme pro-
zrazovat, to se musí zažít☺.  

2) Vnitřní program pro starší žáky z 8. a 9. třídy ZŠ a pro středoškoláky 
s jednoduchým názvem „Tričko!“. Nenechte se zmást jednoduchostí 
názvu, program se věnuje složitým a komplikovaným otázkám a dilema-
tům, které šetrný a zodpovědný spotřebitel může zvažovat nejen při 
koupi trička, ale i při nákupu ostatních kousků oblečení a módní výbavy.  

Vznik programů byl podpořen projektem Příroda a lidé: v nás i kolem 
nás. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt 
nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.   

Ozvěny ze sluňákovských  
táborů  
Příměstský tábor pro děti MŠ 
S dětmi ve věku mateřských škol (4–6 let) jsme se letos v červenci vydali 
na dobrodružné „Bobříkovo putování“. Prožili jsme spolu bobří životní 
příběh bobříka Boříka od jeho narození až po jeho první zimu a žasli 
jsme, jak jsou bobři jedineční. Během celého týdne jsme si užívali pobytu 
na čerstvém vzduchu i v barevné sluňákovské herně, hráli pohybové a 
klidné hry, zpívali, tvořili, bádali nad pokusy, učili se nové věci… Pro 
inspiraci přelistujte na poslední stranu (č. 6), čeká vás tam jedno táboro-
vé překvapení – komiks o narození bobříka Boříka.  

Příměstský tábor pro děti ZŠ 
První týden v srpnu se vydaly děti z prvního stupně ZŠ do zamrzlé Na-
nie. Nevydaly se tam samy, podporou jim byli vedoucí Libor, Ondra, 
Anežka a Maruška. Dobré skutky dětí a Lev Aslan nakonec zvládli celou 
Narnii osvobodit.  

Stanový tábor  
V létě Sluňákov uspořádal stanový tábor ve Sloupu v Moravském krasu. 
40 odvážných holek a kluků se společně s profesory Challengerem a Su-
merleem vydalo prozkoumat Ztracený svět na náhorní plošině v daleké 
Amazonii. Společně na plošinu vystoupali, setkali se s pradávnými zvířaty 
i obyvateli Havraní osady, zúčastnili se lovu na mamuty i boje se šavlo-
zubými tygry. Vše zdárně překonali a naučili se mnoho nových tábornic-
kých dovedností (práce s nožíkem, rozdělávání ohně pomocí křesadla, 
přespání v lese, příprava jídla na ohni,…). Na konec společně sestrojili 
horkovzdušný balon z mamutích uší a dostali se šťastně zpět do civiliza-
ce.  

. 
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Semináře pro pedagogy  
a veřejnost  
Hudební hrátky v EV – Nastal přeradostný čas aneb vánočnění 
5. 10. 2016 pro MŠ, 6. 10. 2016 pro ZŠ, Sluňákov, 9.15–15.30  

Téma migrace ve výuce 
11. 10. 2016 Sluňákov, 9.15–14.30  

Seminář Ekoškoly pro MŠ – JAK ZAČÍT V PROGRAMU EKOŠKOLA 
13. 10. 2016, Sluňákov, 9.15–15.30  

Seznamte se s Ekoškolou 
18. 10. 2016, Sluňákov, 9.15–15.30  

Intutivní pedagogika s Peterem Živým 
22. 11. 2016, Sluňákov, 9.15–15.30  

Vánoční výtvarné dílny 
3. 12. 2016, Sluňákov, 9.15–14.00  

Řešení výchovných a kázeňských problémů s Janem Svobodou pro 
pedagogy MŠ 
prosinec 2016, učebna PdF UP, 16.30–19.30 

Řešení výchovných a kázeňských problémů s Janem Svobodou pro 
pedagogy ZŠ 
leden 2017, učebna PdF UP, 9.15–15.30 

Studánky víly Rozárky s Helenou Nováčkovou 
25. 1. 2017, Sluňákov, 9.15–15.30  

Putování za Zlatou nití 
1. 2. 2017, Sluňákov, 9.15–15.30  

Subkultury současné mládeže s Janem Svobodou 
únor 2017, učebna PdF UP, 9.15–15.30  

 

Kompletní nabídku a přihlašovací formulář najdete na našich stránkách: 
www.slunakov.cz/seminare 

Sluňákovští  
zaměstnanci se 
představují: 

 

Míša Pavlíková, infocentrum Domu 
přírody Litovelského Pomoraví  

Co nám o sobě prozradila ... 

Pocházím ze severu Moravy, 
z krásného města Opava. Do Olo-
mouce jsem se zamilovala již během 
studií na filozofické fakultě 
a i přesto, že jsem žila v Praze, 
Ostravě nebo Trutnově, na Olomouc 
jsem vždy myslela a nosila ji 
v srdci. Jednoho podzimního dne na 
mě vyskočil inzerát, že na Sluňáko-
vě hledají pracovníka informačního 
centra, a protože jsem Sluňákov 
znala a vždy ho z povzdálí sledova-
la, chopila jsem se šance a přihlási-
la se na konkurz. Ten se mi podaři-
lo vyhrát a od února letošního roku 
mě můžete potkávat na informač-
ním centru, kde radím turistům, 
provázím skupiny po areálu nebo 
tvořím akce pro veřejnost. 

A ještě pár otázek… 

Co tě po ránu potěší? 

Jsem snídaňový typ, proto miluju, 
když si můžu připravit snídani do 
postele a tak se krásně nastartovat 
na celý den.  

Čím Tě návštěvníci Sluňákova nej-
víc překvapují? Nebo překvapili? 

Svou různorodostí. Každý návštěv-
ník je jiný, každý vyžaduje jiné in-
formace. Někdo jde vyloženě za 
přírodou, někdo naopak za uměním 
a někdo za architekturou. A i přes-
to, že si myslím, že již na Sluňákově 
spoustu věci znám, vždy mě ná-
vštěvníci překvapí svými zvídavými 
dotazy na areál nebo dům.  

(pokračování na straně 5) 
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Sluňákovští  
zaměstnanci se 
představují  
(pokračování ze strany 4) 

Čím tě tvoje práce naplňuje? Je 
něco, co si na ní užíváš? 
Ono to hodně souvisí s předchozí 
odpovědí. Baví mě ta pestrost ná-
vštěvníků, kteří na Sluňákov míří. 
Ráda si s nimi povídám, zjišťuju, 
odkud k nám přijeli a odkud se o 
nás dozvěděli. 

Ta pestrost mě koneckonců baví i 
na mé práci. Každý den je jiný, není 
to nuda a už vůbec ne stereotyp ☺. 
Mám velký prostor pro své nápady 
a realizaci svých myšlenek a za to 
jsem moc ráda.  

Děkujeme, Míšo, za rozhovor a 
přejeme spokojené návštěvníky.  

Fotopozvánka na 
sluňákovské akce 

 
Evropský ptačí festival 7. 10. 2016 
 

 
Uspávání hory 15. 10. 2016 
 

Kam vyrazit se Sluňákovem? 
Výstava fotografií z fotografické dílny Josefa Ptáčka 
1.–30. 9., Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
otevřeno denně 10–16.30. Fotografická dílna proběhla v areálu Domu 
přírody Litovelského Pomoraví v dubnu 2016.  

Evropský ptačí festival v Domu přírody 
7. 10., 16 h, Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Komentovaná vycházka s ornitologem. Kontrola a čištění budek v areálu, 
opatření skel Sluňákova bezpečnostními samolepkami proti nárazům 
ptáků do skel, drobné hravé aktivity pro děti. Dalekohledy s sebou. Vstup 
zdarma, možnost přispět na ochranu ptactva.  
Odpadové odpoledne pro (pra)rodiče s dětmi 
14. 10., 16.30 h, Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Hravé odpoledne pro rodiny, inspirované odpadovými materiály. Vyzkou-
šíme si hrátky s těmito materiály a také si něco užitečného vyrobíme 
právě z odpadových materiálů. Nutno se přihlásit předem na e-mailu: 
monika.vrastilova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 154 882. Rodinné 
vstupné 100 Kč. 

Uspávání hory 
15. 10., 13–17 h, Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Podzimní procházka areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Pro 
všechny jsou připraveny drobné hravé a výtvarné aktivity. V rámci akce 
se budete moci podívat do běžně uzavřených objektů. Poslední vstup na 
stanoviště v 16:00 hodin. Rodinné vstupné 100 Kč. Jednotlivci 50 Kč.  

Václav Štěpánek, Pavel Klvač, Jindřich Štreit: 
Kde domov můj. Minulost a Současnost českého osídlení v Banátu 
18. 10., 18 hodin, Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby 
Jaké historické okolnosti stály u vystěhovalectví z českých zemí do Baná-
tu? Do jakých končin tehdejší vystěhovalci přišli? Jak se zabydleli v no-
vém domově? Jaké byly rozdíly osídlení v srbském a rumunském Banátu? 
Jak se jim zde žilo a žije? S doprovodem fotografií Jindřicha Štreita. 

Vojtěch Novotný: Jak se ubytovat v tropickém pralese 
15. 11., 18 h, Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby 
Jak je domorodá kultura a příroda tropického pralesa vzdálená životnímu 
stylu v české kotlině? Je novoguinejský prales se svými obyvateli nesku-
tečná exotika, nebo jen verze české vesnice s palmami? Jsme odsouzeni 
k vzájemnému míjení se, nebo je možné vytvořit euro-papuánskou kulturu? 

Vánoční dílny pro (pra)rodiče s dětmi 
2. 12., 16.30 h., Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Tvořivé odpoledne pro rodiny inspirované vánočními zvyky a tradicemi. 
Omezený počet míst, nutno se přihlásit předem na e-mailu: moni-
ka.vrastilova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 154 882. Rodinné vstup-
né 100 Kč.  

Jablkoň. Koncert na závěr cyklu ekovečerů 
2. 12., 19 h, Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby 
Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Tato velmi 
stručná charakteristika publicisty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje 
svéráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která se s nevšedním 
nadhledem pohybuje na hranících moderní vážné hudby a popu. 

Adventní svícení 
17. 12., 13–17 h, Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Tematická procházka areálem, při které rozsvítíme svíce nejen na ad-
ventním věnci. V rámci akce se budete moci podívat do běžně uzavřených 
objektů. Poslední vstup na stanoviště v 16.00 h. Rodinné vstupné 100 Kč. 
Jednotlivci 50 Kč. 
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Nabízíme Vám
Dům přírody Litovelského Pomoraví – komentované prohlídky areálu 
a nízkoenergetického domu. 

Sluňákovský obchůdek – drobné občerstvení, biopotraviny, fairtrade 
produkty, informační a vzdělávací materiály (zajišťujeme i jejich distri-
buci) i drobné výrobky od místních řemeslníků.  
Otevírací doba: duben–září, denně 10.00–16.30 (červenec–srpen 17.30)  

Ubytování a pronájem prostor – pro veřejnost, pro víkendové pobyty 
dospělých, dětí, organizací, pro pořádání firemních i soukromých akcí, 
seminářů, kurzů a podobně. K dispozici je ubytování s kapacitou 
45 lůžek, polyfunkční sál s kapacitou do 120 míst a další prostory. Je tu 
pro vás i půjčovna jízdních kol. 

Zapojení do dobrovolnického centra – hledáte místo, kde užitečně 
trávit svůj čas? Chcete získat zajímavé zkušenosti a praxi, vzdělávat se 
a zároveň si užít spoustu zábavy? Máte nápady, které nemáte kde reali-
zovat? Pokud se vám líbí aktivity Sluňákova, neváhejte a přidejte 
se k nám! Nadšených a šikovných dobrovolníků není nikdy dost. 
V případě zájmu se ozvěte na email: monika.tosenovska@slunakov.cz, 
585 154 882. 

                   

             

 
 
 
 
 
 

Řešení odpadového kvízu 
1 c), 2 a), 3 b), 4 b)  

První díl komiksu o bobříkovi Boříkovi z příměstského tábora pro  MŠ, autorkami jsou Jana Vágnerová a Moni-
ka Tošenovská, vedoucí příměstského tábora.  


