POHÁDKOVÝ

ROŠTEJN
Pořadatelem akce je Karel Paštyka ve spolupráci s Městem Třešť.
Akce se koná pod záštitou Mgr. Romana Fabeše, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.
Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
Vážení pedagogové,
zasíláme Vám informace o organizaci akce „Pohádkový Roštejn“ na hradě Roštejně. Jedná se o celodenní výletní program pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních
škol, který bude probíhat ve dnech 7.–8. 6. 2022 (případně
9. 6. 2022) od 9.00 do 14.00 hodin. Tato akce právě v letošním
roce vstupuje do svého dvanáctého ročníku.

srsti zvířat. Vyzkouší si práci s dalekohledem a na pomyslné
louce v Botanickém sále budou mít možnost si odpočinout.
Po celou dobu je budou provázet zvuky přírody nebo vábniček
a loveckých rohů. Průvodcem jim bude na panelech zvídavá
liška, která je upozorní na mnoho zajímavostí.

Hrad Roštejn je umístěn v nádherné lesní oboře mezi Třeští a Telčí na Vysočině a každý rok přivítá v tyto dny více než
800 dětí z celé republiky.

Varianta 2
Historická trasa „Lovecké sídlo v proměnách dějin“ zavede
návštěvníky do různých období a představí živý obraz života
na loveckém sídle. Prohlídka trvá 50 až 60 minut. Tato trasa
je vhodná pouze pro starší žáky a k celkové ceně 200 Kč se
připlácí 30 Kč.

Program je koncipován na dvě scény. Na velké scéně bude
probíhat hlavní program, na vedlejší scéně a zahradě výtvarná
dílna a ukázky výcviku psů. Nebudou opomenuty ani stánky
s občerstvením a drobnými upomínkovými předměty.

Vstupné je 200 Kč včetně návštěvy hradu ve variantě 1. Pro
pedagogický doprovod je vstup zdarma. Zdarma je i parkoviště
pod hradem. Pro děti z dětských domovů a speciálních škol
bude snížené vstupné 170 Kč.

NÁVŠTĚVA HRADU

Návštěva věže není součástí nabídky. Vstupenky lze zakoupit
za cenu 20 Kč v pokladně hradu.

Návštěvu hradu Vám nabízíme
s možností výběru ze dvou variant:
Varianta 1
Děti navštíví ochozy a Botanický sál. Na ochozech si vyzkouší,
jaké je to být mravenci, kterými se na chvíli stanou při procházce zvětšenými chodbičkami mraveniště. Navštíví noční les
a poznají některé z jeho obyvatel. Na zvídavé malé přírodovědce čekají stopy zvěře, možnost se dotknout rohu, parohu nebo

Záleží na Vás, který den si pro návštěvu pohádkového hradu
vyberete. Jen je třeba včas zaslat přihlášku, protože podle zkušenosti z minulých ročníků je o tuto akci velký zájem.
Váš zájem uveďte do objednávky. Čas prohlídky hradu Vám
oznámíme po uzávěrce přihlášek.

Karel Paštyka

Objednávky zasílejte do 30. dubna 2022 buď písemně,
nebo využijte rovnou náš e-mail: pastyka@tiscali.cz.
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Velká
scéna

Malá
scéna

9.15–10.15
JAK PRINCEZNA HÁDALA AŽ PROHÁDALA
Divadlo Pohádka Praha

ZAHRADA

10.30–11.45
DOVÁDĚNÍ BEZ HRANIC
Pořad písniček a soutěží jihlavského BOBOdivadla

10.30–11.00
12.00–12.30
UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ
9.15–13.00
VÝTVARNÁ DÍLNA

12.00–13.00
JAK SE KUDLA PŘEPOČÍTAL
Divadlo Pohádka Praha

Změna programu vyhrazena.

Doprovodný program
výtvarná dílna / občerstvení / prodejní stánky

NÁVŠTĚVA HRADU
Parkoviště pro autobusy: Na náměstí v Třešti (pokud pojedete směrem od Jihlavy) odbočíte doprava. Projedete obcemi
Čenkov a Růžená a podle směrovek dorazíte až na vyznačené
parkoviště. Odtud je to k hradu 10 minut chůze pěknou asfaltovou lesní cestou.
Pokud máte hodně malé děti a nebudete chtít jít pěšky, dojedete až pod hrad, kde vystoupíte, a autobus se vrátí zpět na
parkoviště.
Vchod do areálu: U vchodu do areálu se přihlásíte, abychom
mohli zkontrolovat počet účastníků. Vstupné zaplatíte oproti
příjmovému pokladnímu dokladu. Dostanete zde všechny potřebné informace a také mávátko na dlouhé tyčce, které bude
pro každou školku a školu jiné. Bude sloužit k tomu, aby Vás
děti lépe našly. Oznamte dětem, že pokud se ztratí, musí přijít
k moderátorovi na hlavní scéně.
Občerstvení: K dispozici je hradní malá restaurace na nádvoří
a dva stánky s občerstvením před hradem. Ve všech bude pouze rychlé občerstvení: párek v rohlíku, hranolky apod. K dispozici budou i cukrovinky, drobné dárkové předměty a několik
druhů pití.

Výtvarné dílny: Dílny budou probíhat přímo před hradem.
K dispozici budou stoly s lavičkami. Děti si budou moci vyrobit
nebo namalovat dle svého přání upomínku na výlet na hrad
Roštejn.
Varianta trvalého celodenního deště: Prostor nádvoří před
hlavní scénou bude z větší části zastřešen. Hlediště malé scény je zastřešeno celé. Všechny děti by měly mít s sebou pláštěnky.
Prohlídka hradu: Podle předem stanoveného pořadí, které
vám po uzávěrce přihlášek zašleme na e-mail.
Při příchodu budete navíc informováni o časovém harmonogramu prohlídky na vývěsce před vchodem do hradu, kde si
zkontrolujte svůj čas. Může se totiž stát, že některá škola nedorazí nebo bude mít jiný počet dětí, a proto se budou muset
některé časy operativně upravit na místě.
Zdravotní pomoc: Po celou dobu akce bude na místě zdravotnice. Její stanoviště bude na hradním nádvoří.
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JAK POSTUPOVAT, POKUD SE VÁM NÁŠ NÁPAD ZALÍBIL ?
Pokud se Vám náš nápad zalíbil nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás:
Karel Paštyka
Tel.: 603 269 761
E-mail: pastyka@tiscali.cz
Objednejte si vstupenky za cenu 200 Kč / ve variantě 2 je vstupné 230 Kč / pedagogický doprovod zdarma. Speciální školy
a dětské domovy mají zvýhodněné vstupné 170 Kč. Dospělí, kromě pedagogického doprovodu, zaplatí 150 Kč. Vstupné se
platí přímo na místě. Na zaplacenou částku Vám bude vystaven doklad.
Těšíme se na setkání
Karel Paštyka
Štefánikovo nám. 1
586 01 Jihlava
IČ: 40470539
Tel: 603 269 761
E-mail: pastyka@tiscali.cz
www.bobodivadlo.cz
Objednávky přijímáme nejpozději do 30. dubna 2022.

Akce se koná pod záštitou Mgr. Romana Fabeše, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

