ŠKOLNÍ VÝLET NA HRAD
ROŠTEJN
Pořadatelem akce je Karel Paštyka BOBOdivadlo Jihlava
Akce se koná pod záštitou Mgr. Romana Fabeše, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.
Mediální partner Český rozhlas Vysočina.

Vážení pedagogové,
Připravili jsme pro Vás netradiční školní výlet. Náplní jsme se zaměřili na menší skupiny
dětí z mateřských škol a žáků 1. tříd základních škol.

Maximální počet 100 – 120 dětí.
Akce se uskuteční v termínu od 14. 6. – 16. 6. 2022
Další termíny dle dohody
Hrad Roštejn, který prošel tříletou náročnou rekonstrukcí je umístěn v nádherné lesní
oboře mezi Třeští a Telčí na Vysočině. Mimo kulturního programu, který proběhne na Malé
scéně v podhradí, děti navštíví dva ochozy, Botanický sál a prostor herny „ U zvídavé lišky“.
Na ochozech se děti na chvíli stanou mravenci a projdou se zvětšenými chodbičkami
mraveniště. Navštíví noční les a poznají některé jeho obyvatele. Na zvídavé malé
přírodovědce čekají stopy zvěře, možnost dotknout se rohu, parohu nebo srsti zvířat.
Vyzkouší si práci s dalekohledem, na pomyslné louce v Botanickém sále si budou moci
odpočinout. Po celou dobu je budou doprovázet zvuky přírody nebo vábniček a loveckých
rohů. Průvodcem jim bude na panelech zvídavá liška, která je upozorní na mnoho
zajímavostí. Mimo hradního ochozu děti navštíví expozici černé kuchyně a hradní kapli.

PROGRAM NA MALÉ SCÉNĚ A ZAHRADĚ HRADU
9,00 - 10,00 DOVÁDĚNÍ BEZ HRANIC / I. skupina max. 60 dětí /
Pořad písniček, soutěží a pohádek jihlavského BOBOdivadla
9,00 – 10,00 NÁVŠTĚVA HRADU / II. skupina max. 60 dětí /
10,15 – 11,15 DOVÁDĚNÍ S BOBODIVADLEM / II. skupina /
Pořad písniček, soutěží a pohádek jihlavského BOBOdivadla
10,15 – 11,15 NÁVŠTĚVA HRADU / I. skupina /
11,30 – 12,00 S PEJSKY TO UMÍME - ukázky cvičených pejsků pro soutěž
Agility I.+ II. skupina

PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY: na náměstí v Třešti / pokud pojedete směrem od Jihlavy/
odbočíte doprava. Projedete obcemi Čenkov a Růžená a podle směrovek dojedete až na lesní
křižovatku pod hrad. Autobus se vrátí cca 300 m na vyznačené parkoviště.

OBČERSTVENÍ: k dispozici je malá hradní restaurace na nádvoří, která nabízí rychlé
občerstvení - párek v rohlíku, hranolky, limonády, kávu, čaj apod. K dispozici budou i
cukrovinky a drobné dárkové předměty.

VÝTVARNÁ DÍLNA: bude probíhat před hradem. Děti si zde mohou vyrobit nebo
namalovat upomínku na výlet na hrad.

VARIANTA TRVALÉHO CELODENNÍHO DEŠTĚ: hlediště Malé scény a hradní ochozy
jsou zastřešené. Všechny děti by měly mít s sebou pláštěnky.

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE VÁM NÁŠE NABÍDKA ZALÍBILA?
Objednejte si vstupenky za cenu 140,- Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Vstupné zaplatíte oproti příjmovému dokladu u hlavního vstupu do areálu hradu.

Objednávky zasílejte do 30. dubna 2022 písemně,
nebo na náš e-mail: pastyka@tiscali.cz
Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. 603 269 761 nebo na e-mailu:
pastyka@tiscali.cz
Těšíme se na setkání
Karel Paštyka
BOBOdivadlo
Štefánikovo nám. 1
586 01 Jihlava
www.bobodivadlo.cz

Objednávku naleznete na str. 4 tohoto dokumentu.

PŘIHLÁŠKA
Datum účasti
Název školy/školy
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Kontakt: telefon, e-mail
Třída
Počet dětí
Jména doprovodu
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