
   ŠKOLNÍ VÝLET NA STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO 

HRADIŠTĚ! 

 

        Datum: Úterý 9.6.  – Pátek  12.6.2020 

 

Až se školní rok přiblíží ke svému konci - 

po každé práci si každý zaslouží odměnu!  

 

Připravili jsme pro Vás nabídku: 

PROHLÍDKA ZÁMKU – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – VÝTVARNÁ DÍLNA 

 

AKCE BUDE PROBÍHAT OD 9 - 14 HOD. 

CELKOVÁ DOBA KONÁNÍ PROGRAMU 2 HOD. 

Vstupné dítě celkem: 140,- Kč – Pedagogický doprovod zdarma. 

Vhodný věk – MŠ a ZŠ  I.stupeň 1-3.třída 

Rezervace termínu (nutná) - Kontakt: 

MgA.Ivana Hessová- tel. 241412417 Mobil: 606952175 

Email – ivanahessova9@gmail.com 

 
Prohlídka zámku:  

Zámeckými interiéry děti provedou průvodci v dobových kostýmech. 

Poslechněte si příběh o dvou zakletých rytířích a majiteli  zámku Vincenci z Valdštejna!  

Délka prohlídky 30 minut 

 
Divadelní představeni:  

KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ aneb Ó ten chrabrý rek je Kašpárek aneb Kalupinka! 

Kašpárek s Kalupinkou pro Vás v konírně zámku zahrají pohádku o tom, jak Kašpárek uniknul ze 

spárů kostlivce, byl obdarován kouzelnou židličkou a stál se zázračným doktorem! Kašpárek se nebojí 

ničeho! Ani ježibaby ani čerta ani draka. Je připraven vyrazit na cestu a zažít s Vámi uvěřitelná i 

neuvěřitelná dobrodružství! Nasadíme kašpárkovskou čepici, zazvoníme rolničkami, cililink a pozor 

začínáme!  Délka představení 45 minut  

 
Výtvarná dílna 

A aby děti neodešly s prázdnou, v zahradním sále - sala terrena bude pro děti připravena výtvarná 

dílna. Každý si vyrobí suvenýr jako vzpomínku na báječný školní výlet.  

(Pomocí šablony vlastnoručně vyrobená a vymalovaná pohlednice zámku MH. Vytvoříme také 

společně s dětmi dvě papírové postavičky rytířů, aby si i doma s nimi mohly před pohlednicí zámku 

zahrát příběh smíření, který uslyší při pohádkové prohlídce). 

Délka 20 minut 

 

Mezi jednotlivými „zážitky“ se můžete projít v nádherném zámeckém parku barokního 

šlechtického sídla, kde si děti budou připadat jako opravdoví princové a princezny. 

 

https://www.zamek-mnichovohradiste.cz/cs/akce/19156-vylet-s-programem-pro-ms-
a-zs-na-statnim-zamku-mnichovo-hradiste.  
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Možnost celodenního výletu: 

Program trvá 2hod, poté můžete podniknout výlet do okolí Mnichova Hradiště. 

Možností je hned několik: 

Zřícenina Zásadka - původně gotický hrad ze 14. století později přestavěn na renesanční 

zámeček:  

http://www.cesky-raj.info/dr-cs/3478-zricenina-hradu-zasadka.html 

Hrad  Valečov  - zřícenina středověkého hradu stojící na skalních útvarech, krásná příroda 

v okolí hradu, občerstvení a parkoviště - 6 km od Mnichova Hradiště  

www.hradvalecov.cz 

Drábské světničky – historie  skalní pevnosti sahá až do mladší doby kamenné -  

 5km od Mnichova Hradiště . 

http://www.cesky-raj.info/dr-cs/4885-drabske-svetnicky.html 

 

A další úžasná místa českého ráje: http://www.cesky-raj.info/dr-cs/16111-skalova.html 
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