Příměstský muzejní tábor Věřte - nevěřte!
Aneb putování po pověstech, za nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi
Termín konání:
Věková kategorie:
Kapacita:
Časové rozmezí:
Cena*:
Číslo účtu pro bezhotovostní převod:
Variabilní symbol:

9. 7. – 13. 7. 2018
8 – 12 let
14 dětí
cca 8:00 – 16:00/17:00 (časy různé,
upřesněny v harmonogramu)
1 300 Kč
000 – 132 175 6399/ 0800
datum narození dítěte

Příměstský muzejní tábor zaměřený na různé pověsti, nadpřirozené a strašidelné bytosti, které
jsou spjaty s okolními městy. Pro děti bude přichystaný program v muzeu, galerii či jiné
kulturní instituci. Dále nás čekají volnočasové aktivity, jako jsou hry, soutěže a výlety. Celý
týden bude protkaný soutěžemi a rébusy, které děti budou luštit.
Program:
Pondělí 9. 7. – Česká Třebová
-

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

-

První den nás čeká program, který nás provede výstavou „Když v Třebové strašívalo“.
Vyrobíme si batůžek, který si děti odnesou jako suvenýr. Po obědě nás čeká krátké
putování po městě.

Úterý 10. 7. – Potštejn
-

Sraz: 7:55 před vstupem budovy vlakového nádraží v ČT; odjezd: 8:11 Terminál
J. Pernera; příjezd: 15:50 Terminál J. Pernera.

-

Druhý den se dopravíme autobusem do Potštejna, kde poznáme zábavnou formou
nadpřirozené bytosti, možná navštívíme i hrad nebo tábořiště Vochtánku. Po obědě nás
čeká program na zámku za přítomnosti pana hraběte, díky němuž se přesuneme o
několik staletí do minulosti.

Středa 11. 7. – Ústí nad Orlicí
-

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

-

Třetí den nás zavede do nedalekého Ústí nad Orlicí. Dopoledne se vydáme na Andrlův
chlum, během cesty se dozvíme, kdo byl tkadlec Andres nebo zajímavosti o místních
studánkách. Odpoledne navštívíme ústecké muzeum, kde si přiblížíme různá řemesla a
především to tkalcovské.

Čtvrtek 12. 7. – Litomyšl
-

Sraz: 8:00 se sejdeme před výstavní budovou Městského muzea Česká Třebová;
odjezd: 9:10 autobusem; příjezd: 16:54 Terminál J. Pernera.

-

Čtvrtý den se vydáme autobusem do Litomyšle za marnivou hraběnkou a rytířem
z nedalekého okolí. Dopolední program strávíme v Městské galerii Litomyšl, kde
rozvineme naše kreativní tvoření. Po obědě zavítáme na krátkou návštěvu do Portmonea
a odpoledne si společně vychutnáme krásy Litomyšle. V případě pěkného počasí
půjdeme na koupaliště.

Pátek 13. 7. - Lanškroun
-

Sraz: 7:45 před vstupem do budovy vlakového nádraží v ČT; odjezd: 8:05; příjezd
13:50 – poté přesun do budovy MMČT.

-

Poslední den strávíme v Lanškrouně, kde se dozvíme o zlém správci lanškrounského
panství a navštívíme kostel sv. Václava. 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.

