Příměstský muzejní tábor Od kroku k pokroku!
Termín konání:
Věková kategorie:
Kapacita:
Časové rozmezí:
Cena*:
Číslo účtu pro bezhotovostní převod:
Variabilní symbol:

8. 7. – 12. 7. 2019
8 – 12 let
14 dětí
cca 8:00 – 16:00/17:00 (časy různé,
upřesněny v harmonogramu)
1 300 Kč
225574881/0600
datum narození dítěte

Příměstský muzejní tábor bude zaměřený na důležité epochy v našich dějinách. Naše putování
započne v době, kdy ženy udržovaly oheň a muži obstarávali potravu a skončí ve století páry.
Každý den se ocitneme v jiném městě, v jiném století. Pro děti bude přichystaný program
v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci. Celý týden bude protkaný výlety, soutěžemi, rébusy
a jinými volnočasovými aktivitami.
Program:
Pondělí 8. 7. – Česká Třebová
-

V 8:00 ráno se sejdeme před výstavní budovou Městského muzea Česká Třebová
(MMČT); konec 16:00 v budově muzea.

-

První den nás čeká program v budově muzea, kdy si děti vyrobí suvenýr, který je bude
provázet celý týden. Po obědě se vydáme do místa, kde se seznámíme se zvyklostmi
pravěkých lidí a zajímavostmi z jejich běžného života.

-

První den dětem doporučujeme vzít si sportovní oblečení a pevnou obuv.

Úterý 9. 7. – Moravská Třebová
-

Sraz: 7:55 před vstupem do budovy vlakového nádraží v ČT; odjezd: 8:11;
příjezd: 15:54 na vlakové nádraží ČT

-

Druhý den se dopravíme vlakem do Moravské Třebové, kde nás čeká setkání
s princeznou, která žila před třemi tisíci lety. Po obědě projdeme „bránou času“ a
ocitneme se v alchymistické dílně z 16. století. Co spojuje tato dvě období? Nechte se
překvapit.

Středa 10. 7. – Brandýs nad Orlicí
-

Sraz: 7:40 před vstupem do budovy vlakového nádraží v ČT; odjezd: 8:00; příjezd
15:57 - vlakové nádraží ČT.

-

Třetí den nás zavede do Brandýsa nad Orlicí. Společně vystoupáme na hrad kdysi
obývaný pány z Brandýsa a podíváme se, co nám tu po původních obyvatelích mohlo
zůstat. Po obědě nás čekají hry a seznámení s jednou slavnou osobností tohoto
městečka. V případě pěkného počasí navštívíme koupaliště, pokud počasí nedovolí,
vydáme se na procházku po okolních lesích.

Čtvrtek 11. 7. – Litomyšl
-

Sraz: 8:00 se sejdeme před výstavní budovou Městského muzea Česká Třebová;
odjezd: 9:10 autobusem; příjezd: 15:54 Terminál J. Pernera.

-

Čtvrtý den se vydáme autobusem do Litomyšle, kde objevíme krásu renesančního
zámku a budeme se moci zeptat na vše, co nás o životě na zámku zajímá. Po obědě nás
čeká výtvarná dílna a pokud nám zbyde čas, navštívíme jedno místní bludiště.

Pátek 12. 7. – Ústí nad Orlicí
-

Sraz: 7:45 před vstupem do budovy vlakového nádraží v ČT; odjezd: 8:00; příjezd
13:57 – poté přesun do budovy MMČT.

-

Poslední den strávíme v Ústí nad Orlicí, kde završíme naše dějinné putování.
Inspirujeme se návštěvou vily, která před mnoha desítkami let patřila úspěšnému
továrníkovi, navštívíme výstavu a vyrobíme si nejen vlastní klobouček, ale i krásnou
mozaiku. Po obědě se již vydáme zpět do muzea v České Třebové, kde v odpoledních
hodinách proběhne vyhodnocení jednotlivých družstev a za nasbírané „zlaťáčky“ si děti
nakoupí odměny. Přibližně v 16:00 proběhne krátký program pro rodiče, které
seznámíme s tím, co jsme za celý týden společně prožili.

Dětem doporučujeme, aby si braly drobnější obnos peněz. Doporučujeme sportovní obuv,
pláštěnku, psací potřeby, vlastní pití, svačinu. Plavky, ručník, opalovací krém v případě
naplánovaného koupaliště. Teplé obědy jsou zajištěny v místních restauracích. Pitný režim
zajištěn v kulturních institucích nebo restauracích. Přesnější informace k časové organizaci
jednotlivých dní budou zaslány v dostatečném předstihu na email zákonných zástupců.

* Cena 1300 Kč zahrnuje jízdné, vstupné do muzeí a doprovodné programy, teplé obědy, pitný
režim, pojištění, pedagogický doprovod a potřebný výtvarný materiál.

