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Vážené paní ředitelky, 

Vážení páni ředitelé, 

 

Karlovarský kraj si pro Vás i v nadcházejícím školním roce připravil Projekt vzdělávání dětí  

a mládeže v kultuře a vydává Katalog dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež pro 2. pololetí 

školního roku 2022/2023.  

 

Věříme, že Vás nabídka Karlovarského kraje zaujme a Vaši žáci budou mít hezké kulturní zážitky, které 

v nich hluboce zakoření a zanechají v nich výrazné kulturní stopy. 

 

V případě jakéhokoliv dotazu, připomínek, či návrhů kontaktujte odborné pracovníky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – oddělení kultury. 

 

CÍL PROJEKTU: 

 

Cílem projektu je zjednodušit orientaci v kulturní nabídce pro mateřské, základní a střední školy 

(učitele) a tím zvýšit dostupnost kulturního vzdělávání pro děti a mládež v rámci jejich výuky.  

 

Zjednodušení orientace v kulturní nabídce pro děti a mládež v Karlovarském kraji přináší vydávaný 

katalog, ve kterém je shrnut přehled nabídky kulturních programů dostupných kulturních institucí  

a nezávislých kulturních subjektů pro dané období. Katalog má široké spektrum v oblasti kulturního 

vzdělávání dětí a mládeže - zahrnuje jak instituce divadelní, symfonické, muzejní, galerijní, ale mimo 

jiné i taneční či folklorní.  

 

Karlovarský kraj má v úmyslu tímto projektem posílit spolupráci škol a kulturních institucí na vývoji 

kulturní gramotnosti budoucích generací a to zejména při 

 

- zajištění rozvoje vztahu dětí a mládeže ke kultuře a umění  

- zajištění gramotnosti základních pravidel při kulturních akcích (oděv, chování, aplaus atd.) 

- zajištění základní znalosti kultury a její náplně (divadlo, koncert, hudební nástroje, výstavy, 

muzejní expozice, workshopy atd.) 

- využití kultury při posilováni identifikace s místem, kde děti a mládež žijí  

- využití kultury a umění k rozvíjení kreativity a schopností kritické reflexe  

 

Výše uvedenou kulturní gramotnost lze získat právě aktivní účastí dětí a mládeže na kultuře a umění  

a z toho důvodu Karlovarský kraj podporuje tento projekt, který zlepšuje dostupnost kultury pro děti  

i mládež (odstraňuje hlavní bariéry dostupnosti kulturní nabídky ve spolupráci se školami, kulturními 

organizacemi a Karlovarským krajem). Děti se v rámci projektu setkávají s kvalitní kulturní nabídkou - 

potřeby škol a nabídka kulturních organizátorů je slaďována a zpřehledněna.  

 

PLATNOST PROJEKTU: 

 

Karlovarský kraj vydává Katalog dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež pro 2. pololetí 

školního roku 2022/2023. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou platné po dobu trvání projektu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

PODMÍNKY PROJEKTU: 

 

Tento projekt je určen pro mateřské, základní a střední školy. Jednotliví zástupci škol si mohou vybrat 

z nabídky Katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež pro 2. pololetí školního roku 

2022/2023 a vyplnit OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ, který je přílohou č. 1 katalogu. Po uskutečnění pořadu 

je povinnost vyplnit formulář POTVRZENÍ O POŘADU, který je přílohou č. 2 katalogu. Tato nabídka 

může být zrušena v případě znovuzavedení mimořádných opatření ve spojitosti s pandemií 

COVID-19, která by znemožnila uskutečnění pořadů. 
 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: 

Vyplněné objednávkové formuláře je nutné odevzdat nejpozději dne 19. ledna 2023. 

 

Samozřejmě je možné formuláře odevzdat i před stanoveným termínem.  

Na pozdější odevzdání objednávkových formulářů nebude brán zřetel! Pouze při písemném 

uvedení adekvátních důvodů, proč bylo zaviněno pozdější odevzdání, je možné po projednání udělit 

v této podmínce výjimku. 

 

Vstupné: cena vstupného na jednotlivé pořady bude činit 10 – 130 Kč na žáka. Doporučujeme platbu 

bankovním převodem. Toto snížené vstupné je možné díky spolufinancování vstupného 

Karlovarským krajem jednotlivým institucím.  
 

Doprava: Karlovarský kraj zároveň nabízí dopravu pro mateřské, základní a střední školy zdarma. Tento 

požadavek uveďte do poznámky objednávkového formuláře. Dopravu zdarma po městě je možné 

využít pouze pro mateřské školy. Při zajištění dopravy Karlovarským krajem je nutné vždy 

autobus zaplnit z min. 80% jeho kapacity (autobusy mají kapacitu většinou od 40 - 50 osob, 

v některých případech se dá využít minibus s kapacitou 20 osob) a autobus bude vždy odjíždět 

ihned po skončení pořadu. Při písemném uvedení adekvátních důvodů je možné po projednání udělit 

v těchto podmínkách výjimky. 

 

POTVRZENÍ O POŘADU: 

Tento formulář slouží jako doklad o konání představení, určení počtu přítomných žáků, popř. pro 

připomínky a návrhy z Vaší strany. Odevzdává se v písemné formě neprodleně po uskutečnění pořadu. 

 

Oba výše uvedené formuláře je možné zasílat na email: jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

 

Na zapojení do projektu není žádný právní nárok, záleží na konečném posouzení ve vedení kraje, zda 

budou finanční prostředky na pokrytí daného úmyslu poskytnuty. 

 

Pořady zapojené do projektu je možné financovat Karlovarským krajem pouze v rámci předběžně 

alokovaného rozpočtu na danou akci a daný rok, přečerpání není možné, tzn., že po vyčerpání 

finančních prostředků bude projekt pozastaven. 

 

KONTAKT: 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Jana Stránská, DiS. 

e-mail: jana.stranska@kr-karlovarsky.cz; 

tel.: 354 222 196, 736 650 014

mailto:jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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DIVADLO 
 

 

Západočeské divadlo v Chebu, p. o. 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Západočeské divadlo v Chebu, paní 

Hanu Jiřinovou, e-mail: obchodni@divadlocheb.cz nebo paní Šárku 

Holanovou, e-mail: holanova@divadlocheb.cz, tel. 354 432 522, 739 237 707 

 

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ / Terrence McNally / Marc Shaiman  

Muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze skutečných 

událostí a z filmu s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. 

Živý hudební doprovod.  

Chebsko-Karlovarská koprodukce. 

Délka představení: 75 + 70 minut 

Termín: 17. 02. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

               02. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle  

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo  

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v Karlovarském 

městském divadle 

Určeno pro: od 12 let 

Vstupné: 90 Kč  

 

NAŠI FURIANTI / Ladislav Stroupežnický  

Ten punč platím já! Aneb Kdo bude v Honicích ponocným? Česká klasika v koprodukci 

Západočeského divadla v Chebu a Karlovarského městského divadla. 

Délka představení: 70 + 50 minut 

Termín: 24. 01. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu   

               24. 02. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu  

               12. 04. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

               20. 06. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v Karlovarském 

městském divadle  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

 

 

 

 

mailto:obchodni@divadlocheb.cz
mailto:holanova@divadlocheb.cz
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KDYBY TISÍC KLARINETŮ / Jiří Suchý, Ján Roháč  

Legendární hudební komedie o tom, že ve válce múzy mlčí, pokud se nestane zázrak. Živě 

doprovází Big Band Karlovy Vary a hosté. Koprodukční představení s Karlovarským 

městským divadlem. 

Délka představení: cca 75 + 65 minut 

Termín: 20. 01. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu (vyprodáno) 

               19. 04. 2023 v 11:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu (vyprodáno) 

               02. 02. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v Karlovarském 

městském divadle 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

MUSÍME SI POMÁHAT / koprodukce s KMD, Jiří Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Zdeněk Bartoš, Matěj Kroupa  

Původní muzikál podle stejnojmenného filmu. Chebsko-Karlovarská koprodukce.  

Délka představení: min. 120 min.  

Termín: veřejná generálka 31. 03. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

               veřejná generálka 28. 04. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

               11. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

               23. 06. 2023 v 10:00 hodin v Městském divadle Františkovy Lázně 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo, Městské divadlo 

Františkovy Lázně  

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v Karlovarském 

městském divadle, dle místa konání  

Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 90 Kč  

 

BABIČKA DRSŇAČKA / Neal Foster, David Walliams  

Finále sezóny bude patřit mladším školákům, kteří se přesvědčí, že trávit večery s prarodiči 

vůbec nemusí být nuda! Akční komedie BABIČKA DRSŇAČKA je dramatizací oblíbené 

knihy pro děti Davida Walliamse. 

Délka představení: 60 + 50 minut 

Termín: 15. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

               16. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

    16. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu (vyprodáno) 

    17. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 184 míst, max. 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v 

Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: od 3. třídy ZŠ 

Vstupné: 90 Kč 
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HRA, KTERÁ SE ZVRTLA / Henry Lewis, Jonathan Sawyer  

Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detektivní thriller Vražda na panství 

Haversham. Své rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou 

neschopností. Komedie, která triumfálně brázdí britská i česká divadla. 

Délka představení: 75 + 55 minut 

Termín: 17. 03. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

   21. 04. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

   12. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu                

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

DĚJINY SVĚTLA / Jan Němec  

Dramatizace úspěšného románu o podivuhodných osudech významného českého fotografa 

Františka Drtikola. 

Termín: Veřejná generálka 26. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

                02. 06. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu                

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: Veřejná generálka 26. 05. 2023: 70 Kč, představení 02. 06. 2023: 90 Kč 

 

EVEREST / David Beneš – Studio D  

Autorská výprava na nejvyšší horu světa. Jeden herec, tři horolezci.  

Délka představení: 60 minut 

Termín: 08. 03. 2023 v 10:00 hodin – Studio d 

               23. 03. 2023 v 10:00 hodin – Studio d  

Místo konání: Studio d v Západočeském divadle v Chebu 

Kapacita: 55 diváků 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

BYLO NEBYLO ZA DEVATERO HORAMI  

Moderní zpracování několika pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.  

Délka představení: 75 minut 

Termín: 11. 01. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

               27. 02. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle, 

               07. 03. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

               04. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 184 míst v Západočeském divadle v Chebu, 300 míst v Karlovarském 

městském divadle 

Určeno pro: MŠ a I. stupeň ZŠ 
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Vstupné: 70 Kč 

 

OBCHODNÍK S DEŠTĚM / Richard Nash  

Romantický western o vysušené krajině i vyprahlých lidských duších, snění a naději, přemíře i 

nedostatku sebevědomí, racionálním i magickém uvažování. 

Délka představení: 65 + 70 minut 

Termín: 03. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

               14. 06. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle   

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu, Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu, 400 míst v Karlovarském 

městském divadle 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

MIKVE / Hadar Galron  

Osm žen v rituální lázni, v níž se věřící židovské ženy pravidelně očišťují se stává místem střetu 

různých přístupů k víře i k životu.  Všechny mají možnost volby, i když se to zdá nemožné …. 

Délka představení: 65 + 60 minut 

Termín: 10. 03. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

               14. 04. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu, 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH  

Všechny hry a sonety velkého Barda v jediném představení. 

Délka představení: 90 + 45 minut 

Termín: 18. 01. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu (vyprodáno) 

               14. 02. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

               05. 05. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

Valerie a týden divů/ MANON LESCAUT / Vítězslav Nezval  

Slavná jevištní báseň. 

Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela…. 

Termín: Veřejná generálka 09. 06. 2023 v 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 70 Kč 
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DIVADLO Z DRUHÉ STRANY  

Prohlídka divadla s výkladem, zakončená náhledem do právě připravovaného představení. 

Diváci tak mohou nahlédnout pod pokličku přípravy představení a práce režiséra. Při prohlídce 

divadla (zákulisí, jeviště, orchestřiště, šatny, krejčovské dílny, zvuková a světelná kabina, 

dílny) tak diváci spatří místa, kam se jako běžný divák nedostane. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: celoročně dle domluvy 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu  

Kapacita sálu: 25 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ a SŠ 

Vstupné: 40 Kč – 2. stupeň ZŠ a SŠ 

                 20 Kč – MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Rezervovat s časovým předstihem 1 měsíc! 

 

BESEDY  

Setkání s herci po představení, možnost zjistit více informací o zkoušení i o herecké profesi. 

Pro školní kolektivy je možno objednat besedu na konkrétní termín po dopoledním představení. 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu  

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu  

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

DÍLNY NA KLÍČ  

Nabízíme možnost vytvoření workshopu pro třídní kolektiv na vámi zvolené téma. Vhodné pro 

doplnění či rozšíření výuky českého jazyka, hudební výchovy, dějepisu, prvouky apod.  

Termín: dle dohody 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Určeno pro: MŠ, ZŠ 

Vstupné: MŠ 40 Kč, ZŠ 60 Kč 

 

DRAMATURGICKÉ ÚVODY  

Uvedení do historických reálií, fakta o autorech i zajímavosti ze zkoušení v podání uměleckého 

šéfa Zdeňka Bartoše a dramaturgyně Martiny Pokorné. 

Délka představení: 30 minut 

Termín: dle dohody 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Určeno pro: Pro předem objednané  třídní kolektivy před dopoledními představeními. 

Vstupné: zdarma 
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PROJEKTOVÉ DNY V DIVADLE  

Seznámení s chodem divadla, divadelními profesemi a vytvářením divadelní inscenace. Setkání 

se zástupci uměleckého souboru i technického personálu, možnost nahlédnutí na zkoušku, 

praktická ukázka   „divadelních kouzel“, základy hereckého řemesla. 

Délka představení: cca 5 vyučovacích hodin – od 8:00 DO 12,35 hodin 

Termín: dle dohody, 16. 01. 2023 v 08:30 hodin v ZŠ Skalná       

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita: jedna třída 

Určeno pro: Pro třídní kolektivy ZŠ nebo SŠ 

Vstupné: 80 Kč 

 

NA KOUZELNÉM PALOUČKU – Loutková revue - LOUDADLO PRAHA   

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde 

spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás 

tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který 

se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s 

papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: 24. 04. 2023 v 08:30 a 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

               25. 04. 2023 v 08:30 a 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 240 míst v Západočeském divadle v Chebu 

Určeno pro: MŠ a I. stupeň ZŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ 

Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i 

křehké bytosti. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony 

svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora 

a láska? O tom vypráví naše pohádka. 

Délka představení: 50 minut 

Termín: 20. 02. 2023 v 08:30 a 10:00 hodin v Západočeském divadle v Chebu 

Místo konání: Západočeské divadlo v Chebu 

Kapacita sálu: 184 míst v Západočeském divadle v Chebu 

Určeno pro: od 3 do 11 let 

Vstupné: 70 Kč 

 

Změna programu vyhrazena.  

 

 

 

 

 



  11 
 

Karlovarské městské divadlo  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Karlovarské městské divadlo, pana 

Martina Lenděla, e-mail: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz,  

tel: 351 170 042  

 

NAŠI FURIANTI / Ladislav Stroupežnický  

Ten punč platím já! Aneb Kdo bude v Honicích ponocným? Česká klasika v koprodukci 

Západočeského divadla v Chebu a Karlovarského městského divadla. 

Režie: Zdeněk Bartoš 

Termín: 12. 04. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle  

               20. 06. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle  

Určeno pro: od 12 let 

Vstupné: 90 Kč 

 

KDYBY TISÍC KLARINETŮ / Jiří Suchý, Jiří Šlitr  

Legendární hudební komedie o tom, že ve válce múzy mlčí, pokud se nestane zázrak. V malých 

kasárnách nedaleko ospalého lázeňského městečka, připomínajícího západočeský Jáchymov, 

se zbraně promění v hudební nástroje, vojáci pod vedením moderátorky Terezy připravují 

rozvernou televizní revue a všichni pijí limonádu Super! Ale co když je to všechno jenom sen? 

Babeta, Tereza, Vy byste pořád seděla, Motýl, Je nebezpečné dotýkat se hvězd, V opeře, 

Pramínek vlasů a další semaforské pecky – jak je u nás dobrým zvykem, s živou kapelou! 

Živě doprovází BIG BAND KARLOVY VARY a hosté pod vedením Zdeňka Kráma.  

Hudební nastudování, aranžmá a instrumentace: Matěj Kroupa a Jakub Žídek 

Režie: Zdeněk Bartoš 

Délka představení: cca 60 + 60 minut 

Termín: 02. 02. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle  

Určeno pro: od 12 let 

Vstupné: 90 Kč 

 

 

 

 

 

mailto:vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
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CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ / Terrence McNally / Marc Shaiman, Scott 

Wittman  

Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze 

skutečných událostí a z filmu Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem 

DiCapriem. „Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásobným milionářem – a 

všechno, do posledního centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot 

Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici v Atlantě a dělal jsem 

prokurátora ve státě Louisiana – to vše pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy a 

pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. Roli jeho 

pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, představuje Jindřich Skopec.  

Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, Jan Hanny Firla, Magdaléna 

Hniličková, Eliška Huber Malíková, Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel 

Richta, František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová 

Živě doprovázejí hráči karlovarského Big Bandu a hosté. 

Režie: Zdeněk Bartoš 

Délka představení: 160 minut s přestávkou 

Termín: 02. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle  

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a SOU 

Vstupné: 90 Kč  

 

TŘI MUŠKETÝŘI / Alexandr Dumas, Jana Galinová  

Muzikálová komedie na motivy nejslavnějšího románu všech dob o přátelství,  lásce a odvaze. 

Mladý Gaskoněc, d‘Artagnan, přijíždí do Paříže a tam potkává tři nejlepší královské mušketýry. 

Přidává se k nim v boji proti zákeřným nepřátelům a poznává tak odvahu a přátelství pravých 

chlapů, ale také svou první velkou lásku. Příběh o odvaze, lásce a zradě, ale především o jednom 

slavném nesmrtelném rozhodnutí čtyř opravdovejch chlapů: „Jeden za všechny a všichni za 

jednoho“. 

Délka představení: 90 minut bez přestávky  

Termín: 20. 02. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle – rezervace 230 míst 

ZUŠ  Karlovy Vary 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 300 míst v Karlovarském městském divadle  

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: 70 Kč 
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BYLO NEBYLO ZA DEVATERO HORAMI / Patrik Boušek  

Moderní zpracování několika pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.  

Délka představení: 60 minut 

Termín: 27. 02. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 300 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: ZŠ 1. – 9. ročník  

Vstupné: 70 Kč 

 

BABIČKA DRSŇAČKA / Neal Foster, David Walliams  

Ben nerad tráví páteční večery s babičkou. Je nudná a je cítit kapustou. Dokud ji nepřistihne v 

převleku Nindžy, nezjistí, že je věhlasnou lupičkou a nenaplánuje s ní krádež korunovačních 

klenotů přímo z Toweru!  

Délka představení: 110 minut 

Termín: 15. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

               16. 03. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: od 3. třídy ZŠ 

Vstupné: 90 Kč 

 

MUSÍME SI POMÁHAT / koprodukce s KMD, Jiří Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Zdeněk Bartoš, Matěj Kroupa  

Podle stejnojmenného filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského 

Wir müssen zusammenhalten, ja? Muzikálů, které složili jiní, jsme uvedli dost. Teď se 

pokusíme vytvořit vlastní. 

Režie: Zdeněk Bartoš 

Délka představení: min. 120 min.  

Termín: veřejná generálka 28. 04. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo  

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 90 Kč  

 

OBCHODNÍK S DEŠTĚM / Richard Nash  

Romantický western o vysušené krajině i vyprahlých lidských duších, snění a naději, přemíře i 

nedostatku sebevědomí, racionálním i magickém uvažování. 

Délka představení: 65 + 70 minut 

Termín: 14. 06. 2023 v 10:00 hodin v Karlovarském městském divadle   

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 400 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 90 Kč 
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POPELKA / Jana Galinová  

Docela velké divadlo Litvínov 

Pohádkový písničkál o chudé dívce, která najde svého prince díky svým zvířátkům, dobré Víle 

a třem kouzelným ořechům. 

Účinkují: Robert Stodůlka, Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Jaroslava Zimová, 

Kristýna Lišková, Kamila Raková 

Režie: Jurij Galin 

Délka představení: 70 minut 

Termín: 05. 06. 2023 v 09:00 a 10:30 hodin v Karlovarském městském divadle 

Místo konání: Karlovarské městské divadlo 

Kapacita sálu: 300 míst v Karlovarském městském divadle 

Určeno pro: ZŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

 

 

Karlovarské hudební divadlo  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Karlovarské hudební divadlo, paní 

Mgr. Kristýnu Machačovou, e-mail: machacova.divadlodeti@seznam.cz, 

tel. 720 290 100 

 

.   

JAK MRÁZ S FUJAVICÍ OSTROUHALI  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: leden 2023  

Místo konání: jednotlivé MŠ a ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

JAK SE METEOR NOTÁM NAUČIL  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: únor 2023  

Místo konání: jednotlivé MŠ a ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 
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JAK ČMELÁČEK VÍTAL JARO  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: březen 2023  

Místo konání: jednotlivé MŠ a 1. stupeň ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

KTERAK POTŮČEK KÁČU AŽ K MOŘI DOVEDL  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: duben 2023  

Místo konání: jednotlivé MŠ a 1. stupeň ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

JAK HOUSENKA MATYLDA VYHRÁLA BROUČÍ ZÁVODY  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: květen 2023  

Místo konání: jednotlivé MŠ a 1. stupeň ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

JAK LÉTU ZPÍVALY NOTY  

Hudební pohádka přibližující dětem problematiku daného měsíce v přírodě hravou formou. 

Délka představení: cca 50 minut  

Termín: červen 2023 

Místo konání: jednotlivé MŠ a ZŠ  

Kapacita: 20 - 100 dětí 

Určeno pro: MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

MÁCHŮV MÁJ  

Hudebně dramatické zpracování slavné Máchovy lyricko-epické básně Máj v podání 

profesionálních herců, živé hudby a sboru. Máchův test v hodinové inscenaci zazní úplně celý 

a je podporován hudebními vstupy a divadelními obrazy. Inscenace s úspěchem reprízována 

od roku 1996. 

Délka představení: cca 70 minut  

Termín: květen 2023 

Místo konání: jednotlivé ZŠ a SŠ 
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Kapacita: 100 - 150 dětí 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: dle zvyklostí pořadatele, obvykle 100 – 150 Kč 

 

 

Slam Poetry CZ 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo pana Mgr. Filipa Korytu, e-mail: 

Filip.Koryta@email.cz, tel. 725 020 494 a zároveň zašlete objednávkový 

formulář na: jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 
 

WORKSHOP SLAM POETRY   

Workshop kombinuje prvky tvůrčího psaní a rétoriky. Žáci se zlepší jak ve formulaci myšlenek, 

tak v uměleckém vyjadřování a sebeprezentaci. Workshop vyváženě kloubí uměleckou teorii a 

praxi, je plný rozličných cvičení na tvůrčí uvolnění a boj s různými druhy strachu. Jedním z jeho 

cílů je zároveň zlepšení komunikačních kompetencí a dovedností. Workshop povede mistr ČR 

ve slam poetry, spisovatel a vystudovaný pedagog Filip Koryta (Dr. Filipitch). 

Délka pořadu: 4 – 8 hodin  

Termín: celoročně (dle předchozí domluvy)  

Kapacita: 10 osob 

Místo konání: v prostorách školy 

Určeno pro: 12 – 20 let (2. stupeň ZŠ + SŠ) 

Vstupné: zdarma 

Další požadavky: Flipchart, psací potřeby, přístup k internetu. 

 

SLAM POETRY DO ŠKOL  

Slam poetry je umělecký žánr na pomezí divadla a literatury, proto je pro žáky výbornou vstupní 

branou do světa umění slova. Žáci se přiblíží poezii a uvidí, jak lze pracovat se slovem, jak se 

umělecky vyjádřit, jak sebevědomě vystupovat atd. 

Délka pořadu: 45 – 90 minut (dle nároků konkrétní školy) 

Termín: celoročně (dle předchozí domluvy)  

Kapacita: neomezena 

Místo konání: v prostorách školy 

Určeno pro: 12 – 20 let (2. stupeň ZŠ + SŠ) 

Vstupné: zdarma 

Další požadavky: V případě většího prostoru je třeba zvuková aparatura. 

 

SPISOVATELÉ DO ŠKOL (AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA)  

Literatura není mrtvá! Žákům je třeba dokázat, že existují i jiní spisovatelé než Mácha nebo 

Erben. Žáci se musí potkat s žijícími a aktivními autory. Aby byli motivováni k četbě, případně 

vlastní tvorbě, a aby si zvyšovali čtenářskou gramotnost. Proto je tady náš pořad. Nejdřív si 

budeme číst, potom povídat. Interakce nade vše! 

Délka pořadu: 45 – 90 minut (dle nároků konkrétní školy) 

Termín: celoročně (dle předchozí domluvy)  

Kapacita: neomezena 
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Místo konání: v prostorách školy 

Určeno pro: 12 – 20 let (2. stupeň ZŠ + SŠ) 

Vstupné: zdarma Další požadavky: V případě většího prostoru je třeba zvuková aparatura. 

 

KultiVary z. s. 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo pana Matyáše Smutného, e-mail: 

smutnymaty@gmail.com a zároveň zašlete objednávkový formulář na: 

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 
 

STUDENTI V KULTUŘE   

Interaktivní besedy na středních školách v regionu.  Studenty seznámíme s kulturním zázemím 

v regionu, diskutujeme s nimi o současných problém Karlovarského kraje a předložíme jim 

vějíř lokálních iniciativ a spolků, do kterých se můžou zapojit. Všechny zájemce propojujeme 

na komunikační platformě Discord a osobně na studentském setkání. Během besed probíhá sběr 

dat pomocí interaktivní aplikace sli.do. Zájemce z řad studentů zveme do podcastu.  

Délka pořadu: 2 hodiny  

Termín: celoročně (dle předchozí domluvy)  

Kapacita: 20 - 80 osob 

Místo konání: v prostorách školy 

Určeno pro: 15 – 19 let 

Vstupné: zdarma 

 

TANEC 
 

Mezinárodní centrum tance Praha 

 

JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK / STVOŘENÍ TANCE   

Tanečně vzdělávací představení. 

Profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla. Dramaturgie je zaměřena 

speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového a 

domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu 

a kultuře. 

Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium má za sebou již stovky těchto představení v 

78 domácích a 9 zahraničních městech (záštitu poskytlo MŠMT, MK, ND v Praze, Praha a 

AMU). Moderátor pořadu (75 minut bez přestávky) představí srozumitelným a uceleným 

způsobem jednotlivé inscenační oblasti a jejich historii. 

Každá významná oblast tanečního umění je prezentována choreografickými příklady 

nastudovanými speciálně pro tento program Baby Baletu Praha. V evropském kontextu se jedná 

o unikátní těleso vybraných studenty 3. – 5 ročníku – tedy našich nejmladších profesionálů. 

mailto:smutnymaty@gmail.com
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Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob 

klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se 

snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů 

naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance 

a tanečního divadla. 

Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy 

zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní 

předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů. 

Délka pořadu: 75 minut (bez přestávky) 

Termín: 23. 01. 2023 v 09:00 a v 11:00 hodin  (vyprodáno) 

Kapacita: max. 300 osob 

Místo konání: Dům kultury Ostrov 

Určeno pro: ZŠ 

Vstupné: 50 Kč / žák 

 

FILM 
 

Člověk v tísni, o. p. s. 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo paní Gabrielu Štěrbovou, e-mail: 

gabriela.sterbova@clovekvtisni.cz, tel. 777 367 793 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na: jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

FESTIVAL JEDEN SVĚT  

Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech, filmy spojené s 

debatou s žáky a studenty, případně s hostem – odborníkem na téma promítaného filmu. 

Délka pořadu: max. 105 minut / 1 školní projekce 

Termín: cca od 15. 03. – 15. 04. 2023 

Místo konání: kino Drahomíra v Karlových Varech 

Kapacita: max. 120 žáků / 1 projekce dle kapacity kina 

Určeno pro: od 9 do cca 20 let, projekce odstupňované podle věku pro žáky 1. stupně ZŠ,  

2. stupně ZŠ a pro studenty 

Vstupné: 35 Kč / žák 
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HUDBA 
 

Karlovarský symfonický orchestr   
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Karlovarský symfonický orchestr,  

paní Patricii Janstovou, e-mail: produkce1@kso.cz, tel. 602 672 818 

 

LETEM SVĚTEM S PÍSNIČKOU  

Jak syčí had v Austrálii a jak troubí slon v Africe? Jak bubnují Indiáni k tanci? Jak se zpívá v 

Evropě? Pořad o hudbě z celého světa s písničkami. Děti navštěvujeme v mateřské škole, ale je 

možné dohodnout i uspořádání pořadu v sále Lázní III.  

Účinkuje kvartet hráčů KSO, zpěvačka a moderátor Viktor Braunreiter. 

Délka představení: 30 minut 

Termín: celoročně (dle domluvy) 

Kapacita: 20 – 50 dětí na představení 

Místo konání: prostory škol 

Určeno pro: MŠ 

Vstupné: 50 Kč  

 

TY NEJLEPŠÍ NOTY I.  

Výchovné koncerty pořádá KSO s oblíbeným hercem Viktorem Braunreiterem už 10 let a ke 

kulatému výročí jsme tak připravili výběr skladeb a scének, které v předchozích letech zazněly 

a měly u publika největší ohlas. Dětem opět hravou formou představíme nástroje v 

symfonickém orchestru, práci dirigenta, vysvětlíme, proč je důležité správné tempo nebo co se 

stane, když nám některý nástroj chybí. 

Délka představení: 55 minut 

Termín: 17. 01. 2023, 19. 01. 2023, 30. 01. 2023, 31. 01. 2023, 01. 02. 2023, 02. 02. 2023,  

11. 04. 2023, 13. 04. 2023, 14. 04. 2023 (Termíny nutno dohodnout s paní Janstovou z KSO.) 

Kapacita: max. 220 míst 

Místo konání: sál Lázní III 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 80 Kč  

 

TY NEJLEPŠÍ NOTY II.  

Výchovné koncerty pořádá KSO s oblíbeným hercem Viktorem Braunreiterem už 10 let a ke 

kulatému výročí jsme tak připravili výběr skladeb a scének, které v předchozích letech zazněly 

a měly u publika největší ohlas. Představíme práci dirigenta, jednotlivé hudební nástroje, 

vysvětlíme důležitost správného tempa a rytmu nebo změnu vnímání textu při změně 

podkresové hudby. 

Délka představení: 55 minut 

Termín: 17. 01. 2023, 19. 01. 2023, 30. 01. 2023, 31. 01. 2023, 01. 02. 2023, 02. 02. 2023,  

mailto:produkce1@kso.cz
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11. 04. 2023, 13. 04. 2023, 14. 04. 2023 (Termíny nutno dohodnout s paní Janstovou z KSO.) 

Kapacita: max. 220 míst 

Místo konání: sál Lázní III 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ 

Vstupné: 80 Kč  

 

 

ZUŠ Kraslice 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo pana Františka Stůje, tel. 775 123 873 

nebo pana Martina Kralovského, tel. 774 624 677 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

PRAGUE CELLO QUARTET  

Čtveřice mladých cellistů přináší originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale 

také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit 

diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice mezi 

zábavou a klasickou hudbou. Motivují zejména děti a mládež ke vzdělávání se na tento nástroj. 

Významná pomoc pro základní umělecké školy.  

Délka představení: 90 minut 

Termín: březen - červen 2023 (2 představení) 

Kapacita: 150 míst 

Místo konání: sál ZUŠ Kraslice 

Určeno pro: 6 – 12 let  

Vstupné: 15 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Vzdělávací pořady o nonartificiální hudbě Mgr. Milan 

Parnahaj 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo pana Jenčíka,  

E-mail: manager.jencik@seznam.cz, Tel.: 606 643 405  
 

 

Vzdělávací, výchovné a zábavné přednášky o nonartificiální hudbě. Moderované slovo, 

projekce, zapojení dětí do děje, živé muzicírování (ukázky hrány většinou živě nebo formou 

halfplaybacku), kvalitní zvuk a obraz jsou základem všech pořadů. Všechny části tohoto 

projektu na sebe volně obsahově navazují, ale je možné je realizovat  po dohodě i v jiném 

pořadí. 

 

PÍSNIČKOVÝ KOLOTOČ 

Hudebně vzdělávací pořad určený pro děti od 1. – 5. ročníku základních škol. Tento díl je o 

tom, proč a jak vznikají písničky, jaké jsou, o čem jsou, ale také např. co je v písničce refrén i 

jaký je rozdíl mezi písní lidovou a umělou, rychlou a pomalou nebo smutnou a veselou... Je 

tedy velmi interaktivní, zábavný, ale i výukový. Často jej zařazujeme i jako první díl naší 

trilogie. V pořadu zazní jak písně z vlastní tvorby, tak písně lidové a umělé, známé dětem i 

učitelům. Děti si zahrají také na hudební porotu, některé písně zazpívají i sami na pódiu. Vše je 

opět doprovázeno poutavou projekcí. Délka pořadu je asi 60 minut.  Možno i časově upravit 

dle potřeby. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

HUDEBNÍ ŠKATULKY 

Tento volně navazující díl pořadu pro děti na 1. st. ZŠ je o několika hudebních stylech, které 

mohou děti slyšet často v televizích, rádiích nebo i na internetu. Jednoduchou, srozumitelnou a 

zábavnou formou seznamuje děti o hudebních škatulkách, jako jsou blues, reggae, pop a hip 

hop. V pořadu zazní živě hrané písně z vlastní tvorby, improvizace s dětmi, ale také písně známé 

dětem např. David Deyl, Savage UB 40, ale i Královské reggae, Čtyři roční období, Ferda 

mravenec aj. a to vše v zajímavých hudebních úpravách a aranžích. V Pořadu se hodně 

improvizuje a spolupracuje s dětmi. Pořad je opět doprovázen zajímavou a poutavou projekcí. 

Délka pořadu cca 60 minut. Možno i časově upravit dle potřeby. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 
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ROCKOVÁ KRABIČKA  

Jde o hudebně vzdělávací pořad pro děti na 1. st. ZŠ, kde je opět jednoduchou a srozumitelnou 

formou dětem představena jedna z odnoží moderní populární hudby, která tak výrazně ovlivnila 

současnou pop-music, a to ROCK. Děti se dozví, co je pro rock typické a postupně budou 

seznámeny s nejslavnějšími interprety české i zahraniční  rockové hudby v jejím vývoji. Na 

závěr pořadu a jeho vrcholem je ukázka  společné tvorby písničky - děti se budou společně 

podílet na vzniku a interpretaci nové originální písně. Živé hudební ukázky budou, jak z vlastní 

produkce, tak od nejznámějších představitelů tohoto hudebního stylu např. od Beatles, 

Olympic, Katapult, Kabát, ACDC, Lucie, Puhdys a mnoho dalších. Celý pořad a hudební 

ukázky jsou doprovázeny velmi zajímavou a pro děti tohoto věku poutavou projekcí!!!  Délka 

pořadu je cca 60 minut. Možno i časově upravit dle potřeby. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

1. VÝVOJ SVĚTOVÉ ROCKOVÉ HUDBY VE 20. STOLETÍ 

Vzdělávací pořad určený pro žáky na 2. st. ZŠ a pro studenty SŠ a je o vývoji rockové hudby 

zaměřený na americkou a britskou scénu. Jde o mapování proměn rockové scény od 

rock´n´rollu, přes rockovou hudbu let 60., dále pak hard rock, art rock, punk, new wawe, heavy 

metal, grunge až po britpop 90. let. V pořadu zazní např.: E. Presley, Beatles, Bob Dylan, 

Rolling Stones, Deep Purple, Status Quo, Police, Judas priest, Nirvana, Oasis a Killers. V 

pořadu jsou děti či studenti náhodně zapojeni do děje. Na závěr pořadu proběhne společné 

vytvoření nové originální písně pod vlivem rock´n´rollu, punku a rapu. Pořad je velmi 

interaktivní a jeho délka je tedy až 70 minut. Pořad je doprovázen poutavou prezentací s 

projekcí. (důležitá možnost zatemnění). 

Délka představení: 70 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

2. VÝVOJ ČESKÉ ROCKOVÉ HUDBY VE 20. STOLETÍ 

Vzdělávací pořad určený pro žáky na 2. st. ZŠ a pro studenty SŠ je o významných interpretech 

vývoje české rockové scény ve 20. století počínaje Miki Volkem, přes Olympik, Flamengo, 

Blue Effect, Katapult, Pražský Výběr, Progres 2, Visací zámek, Abraxas, Lucii a Kabát. Dále 

se objeví např. Rebels, ETC, Jiří Schilinger, The plastic people..., Citron, a Ivan Král. Pořad 

zároveň popisuje dění kolem naší rockové scény, která neměla v minulosti u nás na růžích 

ustláno. Obsah pořadu je tedy přínosný i pro předměty český jazyk a dějepis. Aktivní zapojení 

žáků a studentů formou otázek a diskuse plná především vlastních názorů dětí. Délka pořadu je 

asi 65 minut. Pořad je opět s projekcí! 

Délka představení: 65 minut 

Termín: celoročně dle dohody 
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Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

3. BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP 

Vzdělávací pořad určený pro žáky na 2. st. ZŠ a pro studenty SŠ je o některých významných 

stylech oblasti pop music. Každému stylu je věnována část pořadu, ale největší podíl je věnován 

popu a hip hopu. V pořadu je několik improvizací, ale třeba i ukázky z vlastní tvorby a od 

nekterých významných představitelů jednotlivých stylů. (ETC, Petr Kalandra, Rod Stewart, 

Krel Gott, UB 40, Švihadlo, Human Legue). Délka pořadu je asi 65 minut. Pořad je velmi 

oblíbený a opět s poutavou projekcí (zatemnění velmi důležité). 

Délka představení: 65 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

4. NEJVĚTŠÍ HVĚZDY POP MUSIC OD ROKU 1970 PO ROK 1980 

Pořad je opět určen pro žáky 2. st. ZŠ a studentům SŠ a je průřezem mezi různými hudebními 

styly vývoje moderní populární hudby a je vyloženě věnován jednotlivým interpretům 70. let 

dvacátého století. Zazní např.:  ABBA, Bee Gees, Rod Stewart, Bay City Rollers, Mike 

Oldfield, ELO. Genesis, Elton John, Glen Campbell, Pink Floyd, Queen, Sweet, Real Thing 

atd. Opět s projekcí - obraz velmi důležitý!!! Délka pořadu je asi 70 minut. Dle dohody možnost 

zkrácení. Na konci pořadu je zařazen soutěžní kvíz. Některé ukázky jsou hrány formou 

halfplaybacku, některé živě, některé ukázky jsou i originální záznamy z koncertů nebo 

videoklipy. 

Délka představení: 70 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

5. NEJVĚTŠÍ HVĚZDY POP MUSIC OD ROKU 1980 PO ROK 1990 

Pořad navazuje na předešlý díl a je jeho přímým pokračováním. Je opět věnován interpretům 

pestré palety pop music, tentokráte 80. let dvacátého století. Zazní např.: Michael Jackson, U2, 

Dire Straits, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Roxette, Stevie Wonder, Phill Collins, Depeche 

Mode, Pet Shop Boys, Bon Jovi, Geroge Michael, Savage, ale objeví se i Madonna, Modern 

Talking, Whitney Houston, Tina Turner, Prince Europe nebo AHA. Opět s promítáním - obraz 

velmi důležitý!!! Pořad je dlouhý asi 65 minut a lze jej opět dle dohody zkrátit. Některé ukázky 

jsou hrány formou halfplaybacku, některé živě, některé ukázky jsou originální záznamy z 

koncertů nebo videoklipy.  Na konci pořadu je také zařazen zábavný vědomostní kvíz. 

Délka představení: 65 minut 

Termín: celoročně dle dohody 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 
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Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč dle místa konání a počtu žáků 

 

 

Hudební skupina Miroslava Dlouhého – MD Company 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo pana Miroslava Dlouhého, e-mail: 

info@miradlouhy.com, tel. 774 857 075 a zároveň zašlete objednávkový 

formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Během tohoto koncertu děti především bavíme a nenásilnou formou vysvětlujeme základy 

hudební teorie, což následně předvedeme v praxi. Např. na známých a oblíbených písních z 

pohádek dětem ukazujeme, jaký je rozdíl mezi 3 dobým a 4 dobým rytmem. Dále pak 

demonstrujeme, jak se dá zhudebnit text, který je vytvořen žáky během koncertu atd. Děti také 

seznámíme s vývojem populární hudby a ukážeme jim všechny důležité hudební styly, jako 

např. blues, swing, rock´n´roll, rock, atd... Odvážnější z žáků vystoupí s kapelou na podiu a na 

jednoduché písni předvedou svým spolužákům, jak vzniká např. swing, latin pop nebo třeba 

rock ´n´ roll. Další informace a videoukázka na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 1. – 5. třída 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

SLABIKÁŘ POPU, ANEB KDO HRAJE, NEZLOBÍ 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Program volně navazuje na program s názvem Kdo si hraje, nezlobí. Opět se snažíme o 

maximální zapojení žáků do průběhu koncertu. Hrou na perkusívní nástroje (bonga) a tleskáním 

žáci vytváří společně s kapelou různé taneční rytmy. Žáci si také vyzkouší afrokubánský rytmus 

zvaný Habanera. Během koncertu se zabýváme i dalšími hudebními styly, např. Hip-hop, kdy 

s žáky přímo na podiu vytvoříme tzv. Hip-hop battle (hip-hopový souboj). V programu zazní 

písně např. od těchto interpretů: Adele, Abba, Karel Gott, Michal David atd. Další informace 

na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 1. – 5. třída 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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POHÁDKA, MUZIKÁL, POHÁDKOVÝ MUZIKÁL 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Zábavný program nejen o významu pohádek a pohádkových postav. V tomto programu se také 

zabýváme dětskými muzikály a dětskými hudebními filmy. Žáci jsou aktivně zapojeni do 

průběhu koncertu a opět dostanou možnost zazpívat si na podiu s kapelou, čehož vždy rádi 

využijí. Tento program je dětmi velice oblíben. Další informace a videoukázka na 

www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 1. – 5. třída 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

ANI FILM SE NEOBEJDE BEZ HUDBY 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Pořad o hudbě k filmu, filmových a muzikálových písních. Tento program je opět zaměřen na 

žáky 1. až 5. ročníku. Zde se zabýváme nejen významem filmové hudby, ale na názorných 

příkladech také dětem představujeme žánry jako je opera, opereta, hudební film, muzikál atd. I 

v tomto programu s žáky mluvíme o základech hudební teorie, o orientaci v rytmu - na důvěrně 

známých písních žákům ukazujeme různé rytmy, např. 3 dobý, 4 dobý a 5 dobý rytms. Žáky 

opět aktivně zapojíme do průběhu koncertu. Tento program je mezi žáky velice oblíben. Další 

informace na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 1. – 5. třída 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

ANI FILM SE NEOBEJDE BEZ HUDBY – VERZE PRO II. stupeň ZŠ a SŠ 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Pořad o hudbě k filmu, filmových a muzikálových písních. Zde se zabýváme nejen významem 

filmové hudby, ale na názorných příkladech také žákům představujeme žánry jako je opera, 

opereta, hudební film, muzikál atd. 

I v tomto programu s žáky mluvíme o základech hudební teorie, např. o orientaci v rytmu. Na 

známých písních žákům v praxi ukážeme, jaký je rozdíl mezi 3 dobým, 4 dobým a 5 dobým 

rytmem atd.. Další informace na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: II. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 
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MODERNÍ POPULÁRNÍ HUDBA OD KONCE STOLETÍ 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Program je volným pokračováním našeho předešlého programu, který se jmenuje Historie a 

vývoj populární hudby. Tentokrát se však více soustředíme na širší zapojení žáků do dění 

programu. Opět žákům představujeme různé hudební žánry, které jsou součástí populární 

hudby. Začínáme v 70. letech minulého století, kdy vznikala taneční hudba, abychom se dostali 

až k soudobé populární hudbě. Na perkusívní nástroje si žáci s kapelou vyzkoušejí např. 

afrokubánský rytmus zvaný Habanera. S žáky přímo na podiu vytvoříme tzv. Hip-hop battle 

(hip-hopový souboj). V programu se ozvou písně např. od těchto interpretů: Adele, Abba, Dusty 

Springfield, Karel Gott, Michal David atd. Další informace na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

BOHEMIAN RHAPSODY LIVE! 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Koncertní program o skupině Queen. Tento program volně navazuje na úspěšný film Bohemian 

Rhapsody. Koncert je moderovaný, mluvíme nejen o životě a kariéře skupiny Queen, ale i o 

dalších důležitých záležitostech, které se do filmu nevešly. Zazní všechny zásadní hity skupiny 

Queen.Další informace a videoukázka na www.miradlouhy.com/missqueen. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 4. – 9. třídy ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

MUZIKÁL – FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Průřez muzikály, které nám mohou pomoci i při osvětlování dějin, neboť jako témata muzikálů 

jsou často užity životní příběhy skutečných historických postav, (např. Kleopatra, Ježíš Kristus, 

Johanka z Arku), nebo mýtické postavy (jako např. Král Artuš apod). Další informace a 

videoukázka na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 
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VÝVOJ POPULÁRNÍ HUDBY 

Koncert provádí profesionální živá kapela bez předem připravených hudebních záznamů.  

Během tohoto programu žáky provedeme celou historií vývoje populární hudby. Kapela 

demonstruje každý důležitý hudební styl, kterým ve svém vývoji populární hudba prošla. 

... na začátku bylo blues, přes swing, rock´n´roll, rock, po moderní pop atd. Žáci si sami na 

"vlastní kůži" vyzkouší, jak tyto hudební styly vznikají. 

Tento program navazuje na učivo hudební výchovy II. stupně základní školy o nonartificiální 

hudbě. S žáky také mluvíme o základech hudební teorie. Zábavnou formou názorně 

předvádíme, jak se dá zhudebnit text, který si žáci složí sami přímo na místě. Další informace 

na www.koncertyskolam.cz. 

Délka představení: 60 minut 

Termín: dle domluvy 

Místo konání: prostory škol či kulturních zařízení v daném městě 

Kapacita: min. 60 osob, max. neomezeně (dle kapacity sálu) 

Určeno pro: 6. – 9. třída ZŠ a SŠ 

Vstupné: 30 - 50 Kč (dle dohody) 

 

 

MUZEA, GALERIE, KNIHOVNA 
 

 

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Muzeum Karlovy Vary, paní Ing. 

Romanu Borusíkovou, e-mail: borusikova@kvmuz.cz, tel. 739 204 982   a 

zároveň zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-

karlovarsky.cz 

 

 

VÝSTAVA PŘÍBĚH SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY 

Výstava ukazuje způsob výroby skleněných foukaných vánočních ozdob a jejich historii. 

Výrobky pochází z manufaktury Koulier z Oflendy na Hlinsku a společnosti Glassor z Liberce. 

Dokumentární krátký film představí ruční výrobu ozdob, vystaveny jsou i základní pomůcky 

používané v manufaktuře Koulier. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: do 29. 01. 2023 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 1 a 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

mailto:borusikova@kvmuz.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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VÝSTAVA „JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE …“ 

Výstava nás provede od adventu k vánočním svátkům až do Nového roku a ke Třem králům. K 

vidění je prostřený vánoční stůl, můžeme obdivovat historické formy na perníky i betlémy z 

Karlovarska. Nebude chybět vánoční karlovarský vláček, jehož vagónky vyráběly děti z MŠ a 

ZŠ v Karlovarském kraji. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: do 19. 02. 2023 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 1 a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

VÝSTAVA OBRÁZKY Z DOUPOVSKÝCH HOR 

Výstava u příležitosti 70 let vojenského újezdu Hradiště představuje zajímavá místa 

Doupovských hor s jejich pozoruhodnými přírodními a někdy také historickými a kulturními 

hodnotami. Informační panely doprovází dobové dokumenty, současné i historické fotografie, 

ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky rostlin z místní výjimečně zachovalé 

přírody. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: 05. 03. – 11. 06. 2023 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ  

Vstupné: 50 Kč 

 

ROK 1938 V KARLOVÝCH VARECH 

Přednáška s projekcí představí politické a společenské poměry v Karlových Varech v roce 1938. 

Od jara se poměry značně přiostřovaly, zejména po vyhlášení Karlovarského programu z 24. 

dubna. Dne 1. října došlo k zabrání československého pohraničí Třetí říší, čímž se místní Židé 

stali méněcennými občany státu a v listopadu situaci završila Křišťálová noc. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC A HISTORIE ŽIDŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Přednáška s projekcí přiblíží události Křišťálové noci v roce 1938, jak probíhaly v Karlových 

Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních a Františkových Lázních, dále v Kynšperku, 

Hroznětíně a v Lázních Kynžvart. 39 lokalit v kraji souvisí s historií Židů a 6 z nich je také 

spjato se sběrnými pracovními tábory. 

Délka prohlídky: 60 minut  

Termín: celoročně 
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Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

HISTORIE A SOUČASNOST KARLOVÝCH VARŮ 

Přednáška představuje město Karlovy Vary od nejstarších dokladů pravěkého osídlení až  

k dnešním stavbám. Upozorňuje na lokality, které běžně neznáme a ani ve svém okolí 

nevnímáme, ale také na památky středověku a baroka. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

ÚTĚKY Z JÁCHYMOVSKÝCH URANOVÝCH TÁBORŮ  

Přednáška s projekcí se zaměří na čtyři útěky politických trestanců z let 1949 - 1956 (skupina 

Františka Gála z Vykmanova r. 1949, útěk J. Křivánka z Mariánské r. 1951, skupina F. Mereše 

z r. 1955 a útěk M. Rengera z r. 1956 z Rovnosti). Srovnávání metod příprav a organizace 

útěků, spolupráce politických vězňů s civilními zaměstnanci a hodnocení jejich šancí na úspěch. 

Útěky z TNP se i přes snahu SNB opakovaly, byly z většiny důsledkem tvrdých táborových 

podmínek a často i zoufalstvím odsouzených. Téma útěků z TNP je obecně málo zpracované, 

tudíž příspěvek bude představovat dílčí vhled do dané problematiky. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO  

Přednáška s projekcí objasní nejdůležitější milníky totalitní nadvlády komunistické strany. 

Únorový puč, politické procesy, doba uvolňování napětí v šedesátých letech, přelomový rok 

1968 a nástup normalizace, vznik opozice a zhroucení komunistického režimu v 

Československu. Souvislosti mezinárodních vztahů Československa, jež se ocitlo pod vlivem 

sovětského Ruska. Z hlediska regionálního se pak přednáška dotýká i problémů pohraničí, 

zejména karlovarského. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 
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SRPEN 1968 V KARLOVÝCH VARECH 

Přednáška s projekcí je věnována událostem spjatým s obsazením Karlových Varů vojsky SSSR 

a také událostem, jež okupaci předcházely a které po ní následovaly. Dění je zasazeno do 

kontextu mezinárodní situace, vnitropolitických poměrů a hospodářského stavu tehdejší 

Československé socialistické republiky. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

KATASTROFY A NEŠTĚSTÍ V KARLOVÝCH VARECH A NEJDKU 

Přednáška s projekcí je věnovaná pohromám a neštěstím, které postihly lázeňské město Karlovy 

Vary a hornické město Nejdek během staletí. Jsou zmíněny především velké požáry, povodně, 

výbuchy karlovarského vřídla, intervence cizích vojsk, hladomory v Krušnohoří a morové 

epidemie. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

BUDOVATELSKÝ PLAKÁT 

Přednáška s projekcí o obrazovém materiálu zachycujícím dobu přelomu 40. a 50. let 20. století, 

která znamenala zásadní mezník v historii tehdejšího Československa. V březnu 2006 

pracovníci karlovarského muzea našli v bývalém ateliéru místních umělců desítky 

propagačních plakátů. Podařilo se tak zachránit dobový obrazový materiál.  

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

CO JE TO ARCHEOLOGIE 

Přednáška s projekcí mapuje vývoj oboru archeologie a seznamuje se základy archeologické 

práce. Zaměřuje se také na základní principy ochrany archeologického dědictví. Představuje 

dnešní pohled na toto odvětví lidské činnosti. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  
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Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

OD MNICHOVA K SUDETSKÉ ŽUPĚ 1938 – 39 

Přednáška se týká především regionálního dění v Karlových Varech a okolních městech a 

obcích v letech 1938 – 39 od krize mezi Československem a německou Třetí říší, přes Mnichov, 

odstoupení Sudet, začátek pronásledování odpůrců nacismu, Čechů a Židů, křišťálovou noc až 

k válečným událostem. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A KARLOVARSKO 

Přednáška s projekcí se věnuje nástupu nacistů k moci v říjnu 1938, perzekuci a možnostmi 

odporu, arizaci židovských majetků, zřizování internačních, zajateckých a koncentračních 

táborů na území sudetské župy, proměně lázní v lazarety, náletům spojeneckých vzdušných sil, 

pochodům smrti a situaci na konci války. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

O HOLOCAUSTU A NACISTICKÉM „KONEČNÉM ŘEŠENÍ 

ŽIDOVSKÉ OTÁZKY“ 

Přednáška s projekcí představí Sobibor, Treblinku, Belzec, Osvětim… Symboly utrpení a smrti 

mnoha evropských národů. Tam vyvrcholil proces nacistického „konečného řešení židovské 

otázky“. V letech 1940-1945 zde nalezlo smrt v podmínkách jen těžko představitelných 4 

miliónů lidí. V současné době, kdy se vzmáhají a rozrůstají neonacistická a antisemitská hnutí 

a bojůvky, je nutné si stále připomínat jednu z nejtemnějších kapitol dějin člověka. Je žádoucí, 

abychom se znovu dotazovali, jak je možné, že tyto zločiny proti samé podstatě lidství nacházejí 

stále odezvu, a jak je možné, že tato masová likvidace byla prováděna průměrnými německými 

či ukrajinskými otci, syny, bratry, a nikoliv sadisty a psychopaty nacházejícími zálibu v lidském 

utrpení. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: SŠ 
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Vstupné: 50 Kč 

 

LISTOPAD 1989 A POLISTOPADOVÝ VÝVOJ  

Přednáška s projekcí přiblíží události pádu komunistického režimu v Československu a v 

Karlových Varech, hlavní aktéry, euforii té doby, aspekty a absurdity změn režimu totalitního 

na demokratický. Zároveň se pokusí vysvětlit hlavní procesy transformace politických, 

sociálních a ekonomických struktur do svobodné společnosti, spolu s hlavními omyly, chybami 

a deformacemi spojenými s přechodem k demokracii. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Přednáška s projekcí se zabývá více než desítkou židovských nekropolí na území 

Karlovarského kraje. Jsou převážně jedinou památkou na komunitu, která měla významný vliv 

na místní hospodářský a kulturní vývoj. Poodhalením historie židovských obcí a života v nich 

lze zjistit, jaké rodinné a majetkové vztahy panovaly mezi tamními židovskými společenstvími 

a jaké měly vazby s jinými obcemi v regionu. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

VELKÁ VÁLKA A KARLOVARSKO 1914 – 1918 

Přednáška s projekcí se zabývá válečnými časy v Karlových Varech a v menší míře v dalších 

místech v kraji - od počátečního nadšení přes vystřízlivění až k naprosté deziluzi obyvatel. 

Přiblíží pád Karlových Varů a dalších lázní a měst ze svého vrcholu prosperity, nazývaného 

„zlatý věk“, do reality válečného zázemí a chaosu, válečných trampot místního obyvatelstva, 

které se s prodlužujícím se světovým konfliktem měnily v humanitární katastrofu. Přednáška 

ukáže i válečná nasazení karlovarských jednotek c. a k. armády na frontách Velké války a vznik 

Československa tak, jak jej přijímalo německé obyvatelstvo Karlovarska. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 
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ŽIDÉ V KARLOVÝCH VARECH 

Přednáška s projekcí se zabývá náboženskými obcemi, významnými osobnostmi, stavbami a 

dochovanými památkami. Připomene antisemitismus, představovaný dobovými pohlednicemi, 

Křišťálovou noc a průběh holocaustu v lázeňském městě, též pokusy o obnovení židovské 

náboženské obce po druhé světové válce. Bude zmíněna dokumentační práce pracovníků 

karlovarského muzea na historických objektech upomínajících na židovskou komunitu v 

Karlovarském kraji. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

STŘEDOVĚKÉ HORNICTVÍ V JÁCHYMOVĚ 

Prohlídka stálé expozice s průvodcem v Královské mincovně v Jáchymově s pracovními listy. 

Žáci se seznámí s nerostným bohatstvím Krušných hor, poznávají prostřednictvím modelů 

středověké dolování v okolí Jáchymova a výrobu mincí v původní královské mincovně. 

Délka prohlídky: 60 – 90 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Královská mincovna Jáchymov 

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA KARLOVARSKU A POVÁLEČNÝ 

VÝVOJ  

Přednáška s projekcí přiblíží poválečný vývoj na Karlovarsku od konce války, přes tzv. divoký 

odsun až k organizovanému, osídlování opuštěných oblastí, růst vlivu komunistů v oblasti až 

po únor 1948. Možnost spojit přednášku s Druhou světovou válkou na Karlovarsku. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 
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STŘELECKÝ SPOLEK A KARLOVARSKÉ STŘELNICE 

Přednáška s projekcí zachytí první písemné zmínky o karlovarském střeleckém spolku, které 

pocházejí z roku 1630, kdy byl vydán střelecký řád. Střelecký sbor nejdříve působil jako branný 

oddíl, později se změnil na prestižní organizaci, jejímiž představiteli se stávali významní 

měšťané. Spolek měl hierarchii, vlastní uniformy, prapory i písně a podílel se na kulturním 

životě ve městě. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

ARABSKÁ ŽENA 

Přednáška s projekcí se věnuje postavení ženy v arabském světě. Zabývá se historickými 

souvislostmi a porovnává mýty a skutečnost dnešního života arabských žen. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

HISTORIE GOLFU V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Přednáška s projekcí představuje zlomový okamžik v historii golfu v Čechách počátkem 20. 

století. V letech 1904 až 1905 byla nedaleko od sebe vybudována najednou tři hřiště. O tom 

karlovarském v tehdejším Kaiserparku a hřišti v Mariánských Lázních existuje alespoň několik 

zpráv, o třetím hřišti jsou zprávy jen kusé. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

PŘÍRODA KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Přednáška s projekcí zahrnuje největší přírodní fenomény kraje, ale je možná i podrobnější 

verze například geograficky omezená (příroda Doupovských hor, příroda podkrušnohorských 

pánví, příroda okolí Žlutic, apod.) nebo je možné tematické omezení např.: Krušnohorská 

rašeliniště, fauna řeky Ohře, netopýři, ryby, atd. 

Při objednávce přednášky uveďte, zda požadujete některou část tématu podrobně. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 
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Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

OCHRANA PŘÍRODY 

Přednáška s projekcí  objasní, proč chráníme přírodu, obecné principy moderní ochrany přírody, 

regionální příklady chráněných druhů, území a opatření. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

TERÉNNÍ EXKURZE 

Představíme přírodní fenomény Karlovarského kraje přímo v lokalitách, které si sami vyberete, 

zajímavé druhy rostlin a živočichů, které zde rostou a žijí, a jak je poznáte. Doplníme informace 

o jejich ekologických nárocích, výskytu nebo dokonce praktickém využití. Ukážeme různé 

přírodní i lidmi formované biotopy a vysvětíme jejich vývoj. Podáme krajinářské, 

geomorfologické i základní geologické informace o vybraných místech a nemusí se jednat jen 

o známé „exkurzní“ lokality. Orientační příklady: okolí Hřebečné a Rýžovny, Ostrovská pánev, 

okolí Horního Hradu a Stráže nad Ohří, Doupovské hory (povolení vstupu do VÚ Hradiště si 

musí zájemce o exkurzi zajistit sám). 

Délka prohlídky: dle dohody  

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: dle dohody  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 30 Kč 
 

 

20. STOLETÍ NA KARLOVARSKU 

Při prohlídce expozice na Nové louce s pracovním listem představíme žákům odraz událostí 

20. století zapsaný v dějinách Karlovarska, prostřednictvím dobových plakátů, historických 

předmětů, tiskovin a příběhů. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 20 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

 

 



  36 
 

ARCHITEKTURA KARLOVÝCH VARŮ 

Při prohlídce expozice na Nové louce s pracovním listem se budeme zajímat o stavební slohy 

města, o jeho proměny a rozvoj během staletí, od založení po „zlatý věk“ do 1. světové války. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 20 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

CESTA ZA PŘEDKY  

Prohlídka expozice na Nové louce s pracovním listem. Jako archeologové budeme zkoumat 

kopie pravěkých nástrojů z různých období od paleolitu až po dobu železnou.  

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 20 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

POKLADY ZEMĚ 

Prohlídka expozice na Nové louce s pracovním listem. Žáci se seznámí s bohatstvím hornin a 

minerálů Karlovarska a s prací geologa praktickým určováním vlastností minerálů. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 25 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

PŘÍRODA KARLOVARSKA 

Prohlídka expozice na Nové louce s pracovním listem. Žáci se seznámí s flórou a faunou 

Karlovarska a nahlédnou do práce přírodovědce praktickým zkoumáním přírodnin. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 25 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 60 Kč 

 

 

 

 



  37 
 

KARLOVARSKÁ ŘEMESLA 

Prohlídka expozice na Nové louce s pracovním listem. Zaměříme se na období od vzniku 

karlovarských cechů na začátku 17. století, až k tovární výrobě skla a porcelánu. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 20 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ  

Vstupné: 60 Kč 

 

ZALOŽENÍ KARLOVÝCH VARŮ A LÁZEŇSTVÍ  

Prohlídka expozice na Nové louce s pracovním listem. Od založení města a vzniku lázní 

porovnáme léčebné postupy karlovarských lékařů v minulosti a dnes, všimneme si vlivu 

lázeňské léčby na rozvoj města. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 20 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ  

Vstupné: 60 Kč 

 

HISTORIE A PŘÍRODA KARLOVARSKA 

Prohlídka stálé expozice s průvodcem. Žáci se seznámí s historií objevu Vřídla a založením 

lázní, s vývojem lázeňské léčby a proměnami architektury. Dále s přírodou Karlovarského kraje 

a nejstarším osídlením, s obdobím těžby rud a řemesel, s výrobou skla a porcelánu. Závěr je 

věnován 20. století. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 – 30 osob 

Místo konání: Muzeum Karlovy Vary  

Určeno pro: ZŠ a SŠ  

Vstupné: 60 Kč 
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Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Muzeum Sokolov, paní Jitku Třískovou, 

e-mail: triskova@muzeum-sokolov.cz, tel.: 731 534 260 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

NOSTICOVSKÝ KVÍZ 

Během prohlídky si zahrajeme kvíz. Při hře se žáci dozví zajímavosti  

o rodě Nosticů. Součástí bude prohlídka zámeckých místností. Program se zaměřuje na historii 

Sokolovska od roku 1620 do současnosti. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Sokolov 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 4. – 9. třída ZŠ  

Vstupné: 20 Kč/žák, doprovod zdarma  

 

POVĚSTÍ BRÁNA DO HISTORIE SOKOLOVSKA 

Úvod do historie Sokolovska. Začneme slovanským osídlením 5. až 6. století přes první 

majitele sokolovského panství Nothafty až ke slavnému rodu Šliků. Seznámíme se s pověstmi 

spojenými se Sokolovskem. Na závěr budeme luštit křížovku, kde budou žáci hledat záhadné 

předměty ve stálé expozici.  

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Sokolov 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 4. – 9. třída ZŠ  

Vstupné: 20 Kč/žák, doprovod zdarma  

 

POPRVÉ V MUZEU SOKOLOV S PERMONÍKEM PEPÍKEM 

Komentovaná prohlídka stálé expozice, přizpůsobená dětem ve věku 6 až 10 let. Cílem je děti 

zábavnou formou rámcově seznámit s muzeem. Při prohlídce si hrajeme a poznáváme dřívější 

život. Např. zjistíme, na co se používala máselnice, kolovrátek a další. K dispozici jsou 

jednoduché obrázkové pracovní listy. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Sokolov 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 1. – 3. třída ZŠ  

Vstupné: 20 Kč/žák, doprovod zdarma  

 

mailto:triskova@muzeum-sokolov.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Pro objednávky kontaktujte přímo Štolu č. 1, pana Jiřího Loskota, e-mail: 

jachymov@muzeum-sokolov.cz, tel.: 601 289 121 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV  

Komentovaná prohlídka Štoly č.1 v Jáchymově. 

Štola byla ražena z průzkumných důvodů v roce 1952, a to politickými vězni z tehdejších 

pracovních táborů při Jáchymovských uranových dolech. 

Délka prohlídky: 45 minut 

Termín: duben - listopad 2023 

Místo konání: Jáchymov 

Kapacita: max. 20 osob 

Určeno pro: ZŠ a SŠ  

Vstupné: vstupné 50 Kč/osoba, doprovod zdarma  

 

 

Pro objednávky kontaktujte přímo Důl Jeroným, pana Jiřího Loskota, e-

mail: loskot@muzeum-sokolov.cz, tel.: 736 202 710 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA DŮL JERONÝM   

Komentovaná prohlídka dolu Jeroným. Cínový důl Jeroným u zaniklé obce Čistá eviduje 

báňský úřad již v roce 1548. Roku 1551 propůjčuje král Ferdinand I. Čisté horní právo a 

privilegia královského města, která byla dalšími panovníky potvrzena a rozšířena.  

Délka prohlídky: 30 minut 

Termín: květen – 15. 10. 2023 

Místo konání: Jáchymov 

Kapacita: max. 10 osob 

Určeno pro: ZŠ a SŠ  

Vstupné: vstupné 50 Kč/osoba, doprovod zdarma 

Důležité upozornění:  Je nutné mít pevnou obuv. Počítejte s jejím částečným zašpiněním. 

Zájemcům můžeme zapůjčit pláště.  Přesto může dojít k částečnému ušpinění Vašeho 

oblečení. Doporučujeme mít na sobě teplé oblečení (minimálně bundu, mikinu)- v dole je stálá 

teplota cca 8 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Pro objednávky kontaktujte přímo Hornické muzeum v Krásně, paní Mgr. 

Romanu Beranovou, e-mail: beranova@muzeum-sokolov.cz, tel.: 604 

653 160 a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-

karlovarsky.cz 

 

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO 

Prohlídka Hornického muzea v Krásně. Areál muzea je rozsáhlý venkovní i vnitřní. Uvidíte 

skutečný parní stroj z bývalého dolu Marie z Královského Poříčí. Venkovní areál nabízí 

výstavu lokomotiv. Velké množství modelů těžních strojů, včetně umělé štoly. 

Délka prohlídky: 60 minut 

Termín: březen - říjen 2023 

Místo konání: Hornické muzeum v Krásně 

Kapacita: max. 60 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ a SŠ 

Vstupné: vstupné 20 Kč/osoba, doprovod zdarma  

V případě zájmu je možné se svést důlním vláčkem. Cena jízdy je 50 Kč/osoba. 

 

 

 

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
 

 

Pro objednávky kontaktujte přímo Muzeum Cheb, p. o., paní Mgr. Milenu 

Pečárkovou, e-mail: pecarkova@muzeumcheb.cz, tel. 737 426 206 a zároveň 

zašlete objednávkový formulář na: jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

SBÍRKA HISTORICKÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V LUBECH 

Touto besedou navážeme na program „Dílna houslaře“ a vydáme se do Lubů obdivovat původní 

dochovanou sbírku hudebních nástrojů houslařské školy, která byla v 60. letech 20. století 

doplněna o díla houslařských mistrů firmy Cremona Luby. Prezentované nástroje původně 

sloužily studentům houslařské školy v Lubech pro seznámení s výrobou a s vývojem strunných 

nástrojů u nás i ve světě. 

Délka pořadu: dle dohody  

Termín: celoročně 

Místo konání: Luby  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

 

 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:pecarkova@muzeumcheb.cz
mailto:jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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ŠKOLNÍ VÝLET NA STATKU V MILÍKOVĚ 

Pojďme společně nahlédnout do každodenního života venkovského lidu očima malého Tonyho, 

který bydlí se svojí rodinou na statku v Milíkově č.p. 18. Připomeňme si zvyky a obyčeje z dob, 

kdy většina obyvatel Chebska (Egerlandu) mluvila zvláštním německým nářečím. Pomůžeme 

hospodáři podojit kravku nebo vymlátit obilí. Zahrajeme si hry, kterými si dříve děti na vesnici 

krátily dlouhou chvíli. 

Délka pořadu: dle dohody  

Termín: duben – říjen 2023 

Místo konání: Milíkov  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 50 Kč 

 

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA 

Poutavou a zábavnou formou se žáci seznámí s osobností vévody Albrechta z Valdštejna a 

dozví se i spoustu informací o jeho životě, na které již v učenicích nezbývá místo. Součástí 

programu je také prohlídka Valdštejnského okruhu v Muzeu Cheb a práce s pracovním sešitem. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

DEINOTHERIUM – „HROZIVÁ BESTIE“  

Vypravíme se na dobrodružnou výpravu do třetihorní historie Chebska. Společně prožijeme 

napětí, zábavu i poučení. Vyjdeme si s dvorním radou Grünerem na geologickou vycházku do 

okolí Chebu a společně učiníme unikátní třetihorní nález – najdeme obrovský zkamenělý zub. 

Komu asi patřil?  

Součástí besedy je výtvarná dílna, kdy žáci společně vytváří velký kašírovaný model 

Deinotheria. Každý žák si zhotoví své vlastní papírové Deinotherium. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 
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DÍLNA ARCHEOLOGA 

V interaktivní besedě přiblíží archeolog muzea žákům nejstarší dějiny Chebska od doby 

bronzové až po vrcholný středověk. V průběhu besedy si žáci mohou osahat věrné kopie 

archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu je i práce s pracovním 

sešitem, který vhodně doplňuje získané informace. 

Délka pořadu: dle domluvy  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: 3. – 5. ročník ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

DÍLNA LOUTKAŘE ANEB VÁBIVÝ SVĚT LOUTEK GUSTAVA NOSKA  

Zážitkový program, kdy žáci nahlédnou do kouzelného světa loutek. V průběhu besedy se 

seznámí se základními typy loutek (maňáskem, javajkou, marionetou, stínovou loutkou), 

seznámí se s životem řezbáře a loutkáře G. Noska, spolupracovníka J. Skupy a tvůrce slavného 

Hurvínka. Děti mohou prožít nezapomenutelné chvíle ve společnosti věrných kopií původních 

loutek Spejbla a Hurvínka, vyzkouší si jejich vedení a v praxi poznají manipulaci s loutkou. 

Program je zpestřen výtvarnou dílnou, kdy si žáci vyrobí vlastní loutku a obdrží pracovní sešit. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO PÍSAŘE 

Povídání o nelehké práci písařů ve středověku je spojeno s výtvarnou dílnou, kde si žáci 

vyzkouší i psaní husím brkem. Pomyslně nahlédnou do středověkých skriptorií, ve kterých 

vznikaly ručně psané knihy a seznámí se s materiály a psacím náčiním, které opisovači a 

iluminátoři při své práci používali. Žáci si mohou prohlédnout a osahat maketu manuskriptu ze 

sbírek Muzea Cheb z počátku 16. stol. V průběhu besedy žáci využijí pracovní sešit. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 
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DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO KNIHAŘE 

Zajímavý program o ručně psaných knihách a středověkých knihařích. Žáci odkryjí taje a umění 

knihvazačského řemesla a na vlastní kůži si vyzkouší výrobu ručně šité knihy. Prohlédnou si a 

osahají maketu manuskriptu ze sbírek Muzea Cheb z počátku 16. stol. a budou moci obdivovat 

umění středověkých knihvazačů a ozdobníků. V průběhu besedy žáci využijí pracovní sešit. 

Součástí programu je návštěva muzejní knihovny. 

Délka pořadu: 4 vyučovací hodiny, na besedu lze vyhradit 2 x 2 hodiny 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 20 míst 

Určeno pro: 4. – 5. ročník ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

SEZNAMUJEME SE S MUZEEM 

Přijměte pozvání do chebského muzea a projděte se historií našeho města od 7. století n. l. až 

po současnost. Prostřednictvím zábavné vyhledávací hry získáte základní informace o muzeu, 

stálé expozici a o životě obyvatel Chebu v dobách dávno minulých. Seznámíte se se základy 

muzejní práce a dozvíte se, kdo v muzeu pracuje, co je to depozitář a spoustu jiných zajímavých 

informací. 

Délka pořadu: 90 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

PŘÍBĚH O SVATEBNÍM DŽBÁNU 

Pohádkové vyprávění o krásné práci hrnčíře. Během besedy žáci pracují s obrázkovou osnovou. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ 

Vstupné: 30 Kč 
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ČÁPI NA TAHU 

Program je koncipován jako hravá prezentace fotografií, videí a kreseb ze života čápa bílého 

během jednoho kalendářního roku. S čápem bílým, který je při programu přítomen též jako 

dermoplastický preparát, přilétáme z teplých krajin, stavíme a opravujeme hnízdo, čekáme na 

partnerku, zatancujeme si typické čapí námluvní tance. Následně proletíme s čapím párem celý 

rok - sezení na vajíčkách, krmení mláďat, vylétání z hnízda a nakonec odlet z rodiště. Všechny 

děti si odnesou komiksové omalovánky "Na tahu" shrnující poznatky ze života čápů na příkladu 

páru z komína u chebského supermarketu. Seznámíme se s čapími hnízdy z chebského okresu 

a upozorníme na zásady ochrany těchto pozoruhodných ptáků. Program je přizpůsoben věku 

žáků. Pedagogický doprovod zdarma. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 

 

DÍLNA HOUSLAŘE 

Mistr houslař Nicolas z italské Cremony dětem srozumitelně přiblíží postup výroby houslí, 

vysvětlí, co ovlivňuje jejich výslednou podobu a zvukový projev. Žáci obdrží pracovní sešit 

plný zajímavých informací o výrobě tohoto nádherného hudebního nástroje. 

Program je zpestřen výtvarnou dílnou. Během besedy si připomeneme houslařskou tradici v 

našem kraji. Program je přizpůsoben věku žáků. Pedagogický doprovod zdarma. 

Délka pořadu: 90 minut  

Termín: celoročně 

Místo konání: Muzeum Cheb  

Kapacita: 30 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 30 Kč 
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Hrad Loket 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Hrad Loket, o.p.s., paní Barboru 

Štefkovou, e-mail: kultura@hradloket.cz, tel. 352 684 155 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

LETEM KARLOVÝM SVĚTEM – NAUČNÁ STEZKA PRO DĚTI  

Kombinovaný program se skládá z prohlídky hradu s výkladem a naučné stezky s názvem 

„Letem Karlovým světem“. Skupina dětí bude rozdělena na dvě části, jedna bude provázena 

průvodcem s výkladem a druhá bude absolvovat naučnou stezku, po cca 40 minutách se skupiny 

prohodí. Děti tak poznají hrad Loket nejen jako historický objekt, ale také jako místo, kde Karel 

IV. prožil nelehké období raného dětství a kam se, i přes neradostné vzpomínky, v době své 

vlády rád vracel. Na interaktivních panelech mohou žáci poznat život ve 14. století. Každý 

z panelů je zaměřen na jedno téma, obsahuje krátký úvodní text, ze kterého je třeba vyjít při 

následném řešení úkolů jak přímo na panelu, tak i v pracovním sešitě (pracovní sešit v ceně pro 

každého žáka). Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, podporují 

dovednosti spojené s vyhledáváním informací v textu, samostatné uvažování i kreativitu. 

Sešit je dále doplněn i úkoly, které je možno absolvovat samostatně doma, nebo třeba s učitelem 

ve výuce. Zadání podporují a rozvíjejí kreativitu dětí: mohou vymyslet například reklamní 

slogany, vyrobit si mýdlo, uvařit středověký pokrm, vyhledávat další informace na internetu, 

stavět z lega středověké město atd. 

Potřebné pomůcky: tužka, podložka na psaní 

Délka programu: 80 minut  

Termín: květen – červen 2023 (dle předchozí domluvy)  

Kapacita: 10 - 40 osob 

Místo konání: Hrad Loket  

Určeno pro: 3. – 7. třída 

Vstupné: 80 Kč/osoba 
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UMĚNÍ BRKU – NAUČNÁ STEZKA PRO DĚTI 

 
Kombinovaný program se skládá z prohlídky hradu s výkladem a dětské dílny UMĚNÍ BRKU. 

Skupina dětí bude rozdělena na části dle počtu skupiny. Část bude absolvovat výklad, část bude 

v dílně a část bude iluminovat. Všechny skupiny se budou vzájemně prohazovat tak, aby každá 

absolvovala všechny tři připravené aktivity. Nicméně stěžejním zážitkem bude absolvování 

dětské dílny s názvem Umění brku, která návštěvníky přenese v čase do středověké písárny – 

skriptoria, kde to voní barvami a inkoustem a každý zdatný dětský psavec si může na památku 

zkusit vytvořit iluminovaný rukopis – své jméno. Dílna se skládá ze tří pracovních stolů, 

přičemž první je veden pod názvem INICIÁLA, zde si z šablon dětský návštěvník vybere 

počáteční písmeno svého jména a přes tzv. osvitové okénko si může zdobnou iniciálu obkreslit 

na svou listinu. Na druhém stole se stane dítě PÍSAŘEM, k připraveným šablonám písmen si 

nanečisto vyzkouší psaní zbylých písmen jména brkem a inkoustem na pultíku ve vzpřímené 

poloze, tak jak tomu bylo dříve. Následně se přesune k třetímu stolu ILUMINÁTOR, na němž 

si pastelkami vybarví iniciálu a celou listinu ozdobí bordurami a zpečetí razidlem. Svůj výtvor 

si pak odnáší malí písaři domů na památku. 

 

Délka programu: 80 minut   

Termín: květen – červen 2023 (dle předchozí domluvy)   

Místo konání: Hrad Loket   

Kapacita: 10 - 30 osob  

Určeno pro: 3. – 7. třída  

Vstupné: 70 Kč/osoba 
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Státní hrad a zámek Bečov 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Státní hrad a zámek Bečov, o.p.s., paní 

Lenku Herzogovou, e-mail: herzogova.lenka@npu.cz, tel. 739 918 190 a 

zároveň zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-

karlovarsky.cz 

 

PROCHÁZKA MINULOSTÍ  
Děti se při procházce hradní stezkou, zámeckou zahradou a zámkem seznámí s historií místa a 

způsobem života v minulosti. Získají povědomí, čím se odlišoval život na hradě od života na 

zámku. Dostanou se do zajímavých, běžnému návštěvníkovi nepřístupných, částí areálu. 

Mohou si vyzkoušet některé z dobových dětských her. K programu je možno doobjednat 

výtvarnou dílnu.  

Délka programu: 60 minut 

Termín: PO – PÁ: duben – říjen 2023 (nutná telefonická rezervace) 

Místo konání: Státní hrad a zámek Bečov 

Kapacita: 5 – 15 osob 

Určeno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ   

Vstupné: MŠ 60 Kč/ ZŠ 100 Kč / osoba 

 

RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO 
V programu se dostaneme do středověku a k počátkům křesťanství. Zamyslíme se nad 

otázkou, kdo jsou svatí. Seznámíme se s historickými mezníky ve vztahu k relikviáři sv. 

Maura. Objevíme význam symbolů spojených s relikviářem. Přiblížíme si práci zlatníka a 

restaurátora. Zjistíme, co se ukrývá v relikviáři. Prohlédneme si detailně relikviář sv. Maura. 

Budeme pátrat po informacích do pracovního listu. 

K programu lze doobjednat i výtvarnou dílnu. 

Délka programu: 60 minut 

Termín: PO – PÁ: duben – říjen 2023 (nutná telefonická rezervace) 

Místo konání: Státní hrad a zámek Bečov 

Kapacita: 5 – 20 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 6 – 17 let: 90 Kč, 18 – 24 let: 180 Kč 

 

MALÁ DÍLNA  
Výtvarně – tvořivá dílna na předem dané či Vámi zvolené téma.  

Dílna může navazovat na program Procházka minulostí či Relikviář pro každého. 

Možno využít k plnění ŠABLON. 

Délka programu: 60 – 90 minut 

Termín: PO – PÁ: duben – říjen 2023 (nutná telefonická rezervace, možnost domluvy i mimo 

stanovený termín) 

Místo konání: Státní hrad a zámek Bečov 

Kapacita: 5 – 20 osob 

Určeno pro: neomezeno 

mailto:%20herzogova.lenka@npu.cz
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Vstupné: 6 – 17 let: 90 Kč, 18 – 24 let: 180 Kč 

 

VELKÁ DÍLNA  
Výtvarně – tvořivá dílna na předem dané či Vámi zvolené téma.  

Dílna může navazovat na program Procházka minulostí či Relikviář pro každého.  

Možno využít k plnění ŠABLON. 

Délka programu: 2,5 – 3 hodiny 

Termín: PO – PÁ: duben – říjen 2023 (nutná telefonická rezervace, možnost domluvy i mimo 

stanovený termín) 

Místo konání: Státní hrad a zámek Bečov 

Kapacita: 5 – 20 osob 

Určeno pro: neomezeno 

Vstupné: 6 – 17 let: 140 Kč, 18 – 24 let: 280 Kč 

 

 

 

Galerie umění Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Galerii umění KV, paní Lenku 

Tóthovou, e-mail: tothova@galeriekvary.cz, tel. 734 788 028 a zároveň 

zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

SNY 

Výstava Sny Grigorije Musatova (1889-1941), představí chagallovsky laděnou malbu 

významného ruského umělce-emigranta. Tvorba plná fantazie bude inspirací pro interaktivní 

program i následné tvůrčí aktivity.   

Délka programu: 90 minut 

Termín: leden – únor 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Galerie umění KV – hlavní budova 

Kapacita: 1 třída 

Určeno pro: ZŠ, ZUŠ a SŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

PŘÍRODA A PROSTOR 

Výtvarní umělci Ivan Ouhel (CZ) a Mimmo Roselli (IT) jsou inspirováni jednak přírodním 

děním, jeho řádem a souvislostmi, a jednak geometrií prostoru. Pozoruhodná umělecká 

konfrontace bude námětem interaktivního programu i následné tvůrčí aktivity.  

Délka programu: 90 minut 

Termín: květen – červen 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Galerie umění KV – hlavní budova 

Kapacita: 1 třída 

Určeno pro: ZŠ, ZUŠ a SŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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PŘISTUPTE BLÍŽE, ANEB NEBOJTE SE MODERNÍHO UMĚNÍ  

Třídílný interaktivní program ke stálé expozici přibližuje bohatství a různorodost výtvarných 

druhů a žánrů českého umění 20. století prostřednictvím pracovních listů, animace a 

jednoduchých tvůrčích činností. Jeden díl programu je zaměřen na krajinomalbu, další na 

figurální tematiku a poslední část je věnována abstraktnímu, geometrickému a konceptuálnímu 

umění.  

Délka programu: 180 minut, s přestávkou 

Termín: březen – duben 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Galerie umění KV – hlavní budova 

Kapacita: 1 třída 

Určeno pro: ZŠ, 4. a 5. ročníky  

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

PŘISTUPTE BLÍŽE, ANEB NEBOJTE SE MODERNÍHO UMĚNÍ  

Program ke stálé expozici přibližuje české umění 20. století. Doplňují jej pracovní listy. 

Délka programu: 120 minut 

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Galerie umění KV – hlavní budova  

Kapacita: 1 třída 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE 

Komentovaná prohlídka stálé expozice představí stovku obrazů a sochařských děl výstavy 

100 let / 100 děl / 100 umělců / 100 osudů, připravené k 100. výročí založení ČSR. Prohlídka 

zároveň reflektuje souvztažnost umělecké tvorby se společensko-historickým vývojem ve 20. 

století.  

Délka programu: 60 minut 

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Galerie umění KV – hlavní budova 

Kapacita: 1 třída 

Určeno pro: ZŠ, ZUŠ a SŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 
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Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Letohrádek Ostrov,  

pana Bc. Jiřího Karpowicze, e-mail: karpowicz@galeriekvary.cz, tel. 731 

439 452 a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-

karlovarsky.cz 
 

 

GALERIJNÍ ANIMACE K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ: ČESKÉ UMĚNÍ 80. 

LET 20. STOLETÍ 

Výchozím námětem pro animační program je reprezentativní soubor moderních uměleckých 

děl z 80. let minulého století. Program je zaměřen na různorodost přístupů k figuře, krajině, 

zátiší či abstrakci v mnohdy originálním pojetí. Žáci si sami vyzkouší několik hravých 

výtvarných aktivit.  

Délka programu: 90 – 120 minut  

Termín: květen – červen 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Letohrádek Ostrov 

Kapacita: 8 - 25 osob 

Určeno pro: ZŠ, ZUŠ, SŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

HISTORIE LETOHRÁDKU OSTROV – SYMBOLY A ALEGORIE  

Žáci se dozvědí nejdůležitější historická fakta o Letohrádku Ostrov formou dialogu s lektorem 

a řadu informací rozklíčují sami. Program může být zaměřen na různá témata: Baroko 

v Ostrově, O budově letohrádku a jeho nástropní malbě, O zámecké zahradě. 

Program je možné doplnit o výtvarnou dílnu k tématu dle předchozí dohody s vyučujícím. 

Délka programu: 90 minut                         

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Letohrádek Ostrov 

Kapacita: 8 - 30 osob 

Určeno pro: ZŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

   

PRINCOVÉ A PRINCEZNY V LETOHRÁDKU   

Během galerijní animace žáci objeví historii města, zámeckého parku a především letohrádku. 

Prozkoumají nástropní malbu s antickými božstvy a alegorickými postavami. Přenesou se 300 

let nazpátek do doby, kdy v letohrádku pobývaly dvě malé princezny Anna a Františka Sasko-

Lauenburské. V rámci interaktivní hry budou pracovat s reprodukcemi historických rytin 

zámecké zahrady a pracovním listem. Na závěr absolvují tvůrčí dílnu: Princezniny šaty a 

Rytířský erb.  

Délka programu: 90 minut 

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Letohrádek Ostrov 

mailto:karpowicz@galeriekvary.cz
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Kapacita: 8 - 30 osob 

Určeno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

BAREVNÁ ALCHYMIE V LETOHRÁDKU   

Galerijní animace inspirovaná Juliem- Františkem Sasko- Lauenburským, který měl v druhém 

patře Letohrádku alchymickou laboratoř. Děti se seznámí s historií města Ostrova a s galerií 

jako takovou. V rámci animace si vyzkouší všemožné reakce barvy s papírem, jednoduché 

experimenty a mnoho jiných „kouzelných“ výtvarných technik. Tvůrčí dílna bude vždy 

uzpůsobena věku dětí.   

Délka programu: 90 minut 

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Letohrádek Ostrov 

Kapacita: 8 - 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 

Další požadavky: pracovní oděv 

 

STÁLÁ EXPOZICE – PORCELÁN 

Během galerijní animace se žáci seznámí s historií, vývojem a osudem nejstarších 

západočeských porcelánek. Současně si vytvoří představu o vyobrazených motivech, dekorech 

a stylu v jednotlivých obdobích. Při prohlídce výstavy využijí pracovní listy, po té proběhne 

tvůrčí dílna inspirována porcelánem. 

Délka programu: 90 minut 

Termín: celoročně (nutná rezervace) 

Místo konání: Letohrádek Ostrov 

Kapacita: 8 - 30 osob 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ  

Vstupné: 40 Kč/žák 
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Interaktivní galerie Becherova vila 

 

Pro objednávky kontaktujte přímo Becherovu vilu v Karlových Varech,  

paní Kateřinu Topolovou, e-mail:  topolova@galeriekvary.cz,  

tel. 734 788 029 a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz  V případě dopravy autobusem až k 

Becherově vile je potřeba zajistit povolení pro vjezd do poslední části ulice 

Moskevská a následující Krále Jiřího. 

 

SPOLU 

Galerijní animace provede žáky výstavou Salonu KUA. Přiblíží tvorbu vystavujících 

karlovarských umělců a bude pokračovat i při tvůrčích aktivitách v ateliéru. Program podpoří 

kreativitu a motoriku žáka. 

Délka programu: cca 90 minut  

Termín: 19. 01. – 12. 02. 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary 

Kapacita: do 25 osob  

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

GEOMETRIE KAM SE PODÍVÁŠ 

Galerijní animace představuje české a německé autory zastoupené ve sbírce galerie Goller. 

Program je zaměřen na fantazii, kreativitu, představivost, smysl pro řád a kompozici. 

Délka programu: cca 90 minut  

Termín: 23. 02. – 16. 04. 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary 

Kapacita: do 25 osob  

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

NEPRAŠŮV DIALOG 

Galerijní animace provede žáky výstavou významných českých umělců Karla Nepraše a 

Naděždy Plíškové. Jejich originální tvorba bude inspirací také pro práci v ateliéru IGBV. 

Délka programu: cca 90 minut 

Termín: 27. 04. – 25. 06. 2023 (nutná rezervace) 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary 

Kapacita: do 25 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: 40 Kč/žák 

 

  

 

mailto:%20topolova@galeriekvary.cz
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Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. Karlovarského 

kraje  

 

 Pro objednávky kontaktujte přímo galerii, paní Veroniku Lochmanovou, 

e-mail: veronika.lochmanova@gavu.cz, tel. 737 350 758 a zároveň zašlete 

objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

NESKUTEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ FLORENTINA FLOWERSE 

Jak souvisí Robinson Crusoe s J. A. Komenským? A co má společného dobrodružství se 

vzděláním? To se dozvíte v příběhu hocha z dobré rodiny, který se ocitl na pirátské lodi pod 

velením nejkrutějšího kapitána. Aby přežil, musí splnit neobvyklé literární úkoly. Spolehnout 

se může jen na pomoc pochybných existencí kolem sebe – a na vlastní důvtip. Výstava ilustrací 

Magdaleny Rutové ke knize Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse nám převypráví 

příběh anglického knihomola, který se pokusí přežít mezi pirátskou cháskou a překvapivě mu 

k tomu dopomůže jeho láska ke knihám a četbě. Také my se na chvíli ocitneme na palubě, 

porozumíme termínům jako „malá procházka přes palubu a „divoce postrojený pirát“, podle 

vzoru J. A. Komenského procvičíme hrou naše vnímání, ověříme literární znalosti a pustíme se 

do výroby knižních záložek s námořní tematikou. 
A pak sbalíme cestovní pas, mapu, bambusové hůlky a i my se vydáme na cesty. 

Délka programu: 75 minut 

Termín: 29. 09. 2022 – 05. 03. 2023 

Kapacita: 10 - 25 osob 

Určeno pro: žáci I. stupně ZŠ 

Vstupné: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma  

 

GOTIKA – PŘÍBĚHY TAJEMNÉ, KRÁSNÉ I DĚSIVÉ 

Součástí doprovodného programu je kromě prohlídky expozice s ukázkou klenotů gotického 

sochařství na Chebsku také beseda o životech, atributech a ikonografii zobrazených. Přidáme 

povídání o cechu sochařském a pak se pustíme do řešení úkolů v pracovních listech.  

Délka prohlídky: 75 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Galerie výtvarného umění  Chebu 

Kapacita: 10 - 25 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Vstupné: 10 Kč 

 

ÚSMĚV MONY LISY 

Doprovodný program navazuje na tři krátké filmové ukázky ze stejnojmenného filmu a uvádí 

nás do světa umění, jeho dějin, mezi původní díla a jejich reprodukce a diskusi o nich. Naše 

kroky následně povedou mezi skutečné originály českých malířů ze stálé sbírky galerie a dále 

pak do ateliéru k práci na vlastních reprodukcích za pomoci několika různých technik. 

Délka prohlídky: 75 minut 

Termín: celoročně 

mailto:veronika.lochmanova@gavu.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Místo konání: Galerie výtvarného umění  Chebu 

Kapacita: 10 - 25 osob 

Určeno pro: ZŠ  

Vstupné: 10 Kč 

 

MARINA, ANEB OKOUZLENÍ MOŘEM  

Součástí doprovodného programu je zastavení u vybraných obrazů z nově zrekonstruované 

stálé sbírky galerie, zamyšlení nad jejich poselstvím, pocity malíře, jeho výtvarným projevem 

a následná práce s vlastními dojmy v pracovních listech určených pro jednotlivé věkové 

kategorie. 

Délka prohlídky: 75 minut 

Termín: celoročně 

Místo konání: Galerie výtvarného umění  Chebu 

Kapacita: 10 - 25 osob 

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 10 Kč 
 

 

 

 

 

Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. Karlovarského kraje  
 
 

Pro objednávky kontaktujte přímo galerii, paní Terezu Olišarovou, e-mail: 

pedagog@galerie4.cz a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA / 37 LET G4 – ANIMAČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY 

K VÝSTAVĚ 

Animační program pro školy k výstavě věnované k výročí 37 let od založení Galerie4. Žáci 

jsou seznámeni s výstavou formou komentované prohlídky. 

Vyplňují pracovní listy a vytváří pracovní úkol technikou fotografické koláže. 

Délka programu: cca 60 minut  

Termín: LEDEN: Út - 17. 01. 2023, 24. 01. 2023, 31. 01. 2023 

                               St - 18. 01. 2023, 25. 01. 2023 

                               Čt - 19. 01. 2023, 26. 01. 2023 

ÚNOR: St - 01. 02. 2023, Čt - 02. 02. 2023 

Kapacita: 8 – 20 osob  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ (12+) 

Vstupné: 20 Kč/osoba 

Možnosti objednání: Nutná rezervace předem na pedagog@galerie4.cz 

 

mailto:pedagog@galerie4.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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MAGIE MÍSTA – ANIMAČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ 

Animační program pro školy k výstavnímu projektu Asociace profesionálních fotografů České 

republiky. Žáci jsou seznámeni s výstavou formou komentované prohlídky. 

Vyplňují pracovní listy a vytváří pracovní úkol technikou fotografické koláže. 

Délka programu: cca 60 minut 

Termín: KVĚTEN: Út - 09. 05. 2023, 16. 05. 2023, 23. 05. 2023 

                                  St - 10. 05. 2023, 17. 05. 2023, 24. 05. 2023 

                                  Čt - 11. 05. 2023, 18. 05. 2023, 25. 05. 2023 

Kapacita: 8 – 20 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ (7+)  

Vstupné: 20 Kč/osoba 

Možnosti objednání: Nutná rezervace předem na pedagog@galerie4.cz 
 

 

 

Galerie SUPERMARKET WC 

 

 

 Pro objednávky kontaktujte přímo Galerii SUPERMARKET WC,  

 paní Kateřinu Hankovou, e-mail: pro@tebe.cz,  tel. 732 755 619  a zároveň 

zašlete objednávkový formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

DESIGN A VÝROBA PLACEK 

Seznámíte se s tím, kdo je designér, jak přemýšlí a navrhuje a na chvilku se jím stanete. Naučíte 

se jak vytvořit návrh pro sebe nebo někoho jiného. Odnesete si placku s vaším návrhem, který 

uplatníte jako designový doplněk k oblečení, batohu, tašce nebo jako brož. Využijete ji jako 

dárek nebo jako doplněk k vašemu školnímu projektu. 

Průřezová témata: český jazyk, výtvarná výchova 

Délka programu: 60 - 90 minut  

Termín: celoročně 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ a SŠ 

Vstupné: 35 Kč/osoba              

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

 

HURÁ NA PAPÍR! – eko dílny, polytechnické vzdělávání  

Dílna je zaměřena na seznámení se s počátkem vzniku papíru a také jeho recyklaci a další 

využití v běžném životě. Naučíte se, jak si vyrobit vlastní ruční papír z různých materiálů  

a s dalšími bylinnými a barevnými přísadami. Lze navázat, kdy je papír dokonale vysušený, 

dílnou vázání diáře, sešitu, kroniky třídy/školy nebo herbáře. Další varianty dílny je výroba 

leporela, krabičky nebo bloku.  

Průřezová témata: ekologie, recyklace, geometrie, přírodopis, výtvarná výchova 

mailto:pedagog@galerie4.cz
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Délka programu: 60 - 90 minut  

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 - 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ a SŠ 

Vstupné: 35 Kč/osoba  

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

HURÁ NA TEXTIL! – eko dílny, polytechnické vzdělávání 

Upcyklace vlastního trička, eko sáčku nebo textilního objektu – šperk, panáček, maňásek.  

V této dílně vás naučíme jak si vytvořit vlastní návrh a jakými technikami design zpracovat. 

Rozšíříme  teoretické i praktické znalosti v oblasti ekologického chování, budeme rozvíjet 

designové myšlení a posílíme u žáků kreativitu a jemnou motoriku.  

Průřezová témata: ekologie, recyklace, geometrie, český jazyk, občanská nauka, výtvarná 

výchova 

Délka programu: 60 - 90 minut  

Termín: celoročně 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ a SŠ 

Vstupné: 35 Kč/osoba         

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

HURÁ NA SKLO! – eko dílny, polytechnické vzdělávání  

Dílna je zaměřena na seznámení se materiálem, jeho využitím a řemeslem.  

V této dílně vás naučíme jak si vytvořit vlastní návrh a jak ho zpracovat. Rozšíříme  teoretické 

i praktické znalosti v oblasti ekologického chování, udržitelnosti.   

Naučíte se, jak si navrhnout a vyzdobit vlastní skleněnou nádobku, vytvořit  z ní vázu, skleničku 

atd. Pracuje se s jednoduchými nástroji jako řezák, folie, gravírka. atd.  

Průřezová témata: ekologie, recyklace, geometrie, přírodopis, výtvarná výchova 

Délka programu: 60 - 90 minut  

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 - 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ  

Vstupné: 35 Kč/osoba                

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

HURÁ NA DŘEVO! – eko dílny  

Dílna je zaměřena na seznámení se materiálem, jeho využitím a řemeslem. Naučíte se, jak si 

navrhnout a vyrobit dle návodu ze dřeva vlastního robotka, ozvučná dřívka nebo auto.  

Pracuje se s jednoduchými nástroji jako je  smirkový papír, řezák atd.  

Průřezová témata: ekologie, recyklace, geometrie, přírodopis, výtvarná výchova 

Délka programu: 60 - 90 minut  

Termín: celoročně 

Kapacita: 10 - 30 osob 

Určeno pro: MŠ, ZŠ  
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Vstupné: 35 Kč/osoba                

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

 

DIZAJNIŠTĚ (s prvky informatického myšlení)  

DIZAJNIŠTĚ NA CESTÁCH je mobilní interaktivní expozice pro I. stupeň ZŠ. Dizajniště děti 

provede cestou od designového nápadu až k jeho realizaci. Naučí se přitom designově myslet a 

vyrobit si deník přímo na míru. METODA DESIGNOVÉHO MYŠLENÍ je dnes stále více 

využívána v byznys prostředí nebo při vývoji nových produktů a služeb. Přibližujeme ji zábavně 

nejmladším a jejich učitelům. Designové myšlení je jednoduchý proces 5 fází (empatie, 

definice, ideace, prototyp, testování). Každý může myslet jako designér! 

Designové myšlení je průřezovým tématem přes všechny předměty. 

Délka programu: projektový den, min. 3 vyučovací hodiny   

Termín: celoročně 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ od 3. třídy  

Vstupné: 35 Kč/osoba                

Dílnu je možné zrealizovat i ve Vaší škole. 

 

 

Návštěvnické centrum Thun 1794  
 

Návštěvu v porcelánové školičce objednávejte přímo u paní Růženy 

Dolinové. Tel.: 776 205 025, e-mail: archaloket@seznam.cz 

 

NAUČNÝ A TVŮRČÍ PROGRAM PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA 

S MOŽNOSTÍ EXKURZE DO VÝROBY THUN 1794 A. S. 

Děti ze ZŠ a MŠ se nejen seznámí, jak se vyrábí porcelán v moderní porcelánce v Nové Roli, 

kde navštíví galerii a nově i muzejní část expozice a shlédnou projekci o výrobě dle věku dětí 

a zejména si pod odborným vedením ozdobí porcelánový výrobek přímo v dekoračním oddělení 

v Porcelánové školičce. 

Délka programu: 50 - 80 minut  

Termín: celoročně dle domluvy na základě rezervace pondělí až pátek (začátek vždy od 9:00 

hodin) 

Místo konání: Návštěvnické centrum Thun 1794  

Kapacita: max. 45 dětí/dělených na 2 skupiny, jedna skupina max. 30 dětí 

Určeno pro: 4 až 18 let 

Vstupné: 70 Kč, v případě zájmu o naučnou exkurzi do výroby 60 Kč 

Program je nutné rezervovat měsíc před plánovanou návštěvou. 

 

 

 

 

mailto:archaloket@seznam.cz
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Bečovská botanická zahrada 
 

Programy objednávejte přímo u pana Ing. Jiřího Šindeláře. tel.: 736 642 792, 

e-mail:  becovskabotanicka@seznam.cz a zároveň zašlete objednávkový 

formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz  

 

ZVUKY A BARVY BOTANICKÉ ZAHRADY  
Netradiční zážitkový pobyt v Bečovské botanické zahradě. V unikátním prostředí zahrady vás 

lektoři seznámí nejen s rostlinami a zvířaty, ale také se zvuky a barvami.  To vše s využitím 

hudebních a výtvarných poznávacích metod. Zahrada všemi smysly!  

Délka pořadu: 60 minut  

Termín: celoročně, dopoledne – odpoledne    

Místo konání: areál Bečovské botanické zahrady  

Kapacita: 5 – 40 osob   

Určeno pro: děti ve věku 3 – 15 let (mateřská škola, žáci I. a II. stupně ZŠ) Program 

přizpůsobíme věku dítěte a požadavkům pedagoga. Vhodné i pro školní družiny.  

Vstupné: 80 Kč/žák, úhrada dle skutečného počtu účastníků, pedagogové zdarma  

Úhrada možná v hotovosti, ale i fakturou. Program je možné po domluvě financovat také ze 

vzdělávacích šablon.    

Další požadavky: Terénní oblečení i pro nepřízeň počasí. 

Doplňující informace: Pořad se koná v areálu Bečovské botanické zahrady, v případě nepřízně 

počasí ve vnitřní učebně. Pořad je možný i v odpoledních hodinách. K dispozici budou teplé 

nápoje pro zahřátí, ale také si zde můžete zakoupit drobné občerstvení. Parkování pro menší 

autobusy je možné přímo u učebny „Sádky“ – sjezd ze silnice II/230 

 

KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA BEČOVSKO  

 

Netradiční komentovaná prohlídka vybraných částí Krajinné památkové zóny Bečovsko se 

zaměřením na historii místa, tradiční využívání území, regionalistiku, etnografii, pověsti a 

mystiku území, památkové hodnoty, příklady dobré i špatné praxe. Otevřeme vám kroniku 

krajiny a ukážeme vám jiný pohled na místo. Přesvědčíme vás, že na každém kousku trasy je 

nějaký příběh. 

Délka pořadu: 180 minut  

Termín: celoročně, dopoledne – odpoledne    

Místo konání: Krajinný plenér KPZ Bečovsko  

Kapacita: 5 – 40 osob   

Určeno pro: děti ve věku 7 – 15 let (žáci I. a II. stupně ZŠ). Vhodné i pro školní družiny.  

Vstupné: zdarma 

Další požadavky: Terénní oblečení i pro nepřízeň počasí, přiměřená fyzická zdatnost, 

svačina.  

Doplňující informace: Pořad se koná v krajinném plenéru KPZ Bečovsko (intravilán, 

extravilán – louka, pastvina, les, botanická zahrada). 

 

 

 

mailto:%20becovskabotanicka@seznam.cz
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ZVÍŘECÍM DETEKTIVEM V BOTANCE  

Naši lektoři udělají z vašich dětí zvířecí detektivy! Naučí vaše děti všímat si pobytových 

znaků zvířat v blízkém okolí. Ukáží jim jak stopu či pobytový znak druhově zařadit, 

zaznamenat a správně určit. K výzkumu budou použity jak přírodovědné pomůcky, tak i 

pomůcky pravých kriminalistů. Žáci v roli zvířecích detektivů budou řešit záhady a činy v 

přírodě. Naučí se všímat si druhové rozmanitosti druhů a biotopů a pochopí souvislosti 

přírody. Hledaná zvířátka jsou měněna dle ročních období. 

Délka pořadu: 100 minut + přestávka  

Termín: celoročně, dopoledne - odpoledne 

Místo konání: areál Bečovské botanické zahrady, učebna 

Kapacita: 5 – 40 osob   

Určeno pro: Neomezeno, program přizpůsobíme věku dítěte a požadavkům pedagoga. 

Vhodné i pro školní družiny.   

Vstupné: 120 Kč/žák, úhrada dle skutečného počtu účastníků, pedagogové zdarma   

Úhrada možná v hotovosti, ale i fakturou. Program je možné po domluvě financovat také ze 

vzdělávacích šablon. 

Další požadavky: Terénní oblečení i pro nepřízeň počasí. 

Doplňující informace: Část programu bude probíhat v areálu Bečovské botanické zahrady, 

druhá část ve vytápěné učebně. K dispozici budou teplé nápoje pro zahřátí, ale také si zde 

můžete zakoupit drobné občerstvení. Parkování pro menší autobusy je možné přímo u učebny 

„Sádky“ – sjezd ze silnice II/230 

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY  
Netradiční zážitkový pobyt v Bečovské botanické zahradě. V unikátním prostředí zahrady vás 

lektoři seznámí pomocí příběhů s pohádkovými rostlinami a zvířaty. Děti si nejen zasoutěží, 

ale i zacvičí a možná také něco ochutnají. To vše s využitím autorských maňásků, kteří vás 

provedou srdcem botanické zahrady. Součástí programu je i využití hudby a zpěvu. 

Délka pořadu: 60 minut  

Termín: celoročně, dopoledne - odpoledne 

Místo konání: areál Bečovské botanické zahrady, učebna 

Kapacita: 5 – 40 osob   

Určeno pro: 3 – 15 let (mateřská škola, žáci I. a II. stupně ZŠ). Program přizpůsobíme věku 

dítěte a požadavkům pedagoga. Vhodné i pro školní družiny. 

Vstupné: 80 Kč/žák, úhrada dle skutečného počtu účastníků, pedagogové zdarma   

Úhrada možná v hotovosti, ale i fakturou. Program je možné po domluvě financovat také ze 

vzdělávacích šablon. 

Další požadavky: Terénní oblečení i pro nepřízeň počasí. 

Doplňující informace: Pořad se koná v areálu Bečovské botanické zahrady, v případě 

nepřízně počasí ve vnitřní učebně. Pořad je možný i v odpoledních hodinách. K dispozici 

budou teplé nápoje pro zahřátí, ale také si zde můžete zakoupit drobné občerstvení. Parkování 

pro menší autobusy je možné přímo u učebny „Sádky“ – sjezd ze silnice II/230. 
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VODNÍ SVĚT V BOTANCE  
Že je zajímavý život pod hladinou jen v mořích a oceánech? Ale vůbec ne! Přijďte se podívat 

na úžasný svět pod hladinou řeky Teplé, Korunního rybníka, mokřadů a sádek. Naši lektoři 

vás přesvědčí, že objevovat lze vždy a všude. Vybavíme vás odchytovými síťkami, 

připravíme kádinky a půjdeme na to. Vše si určíme, řekneme si o životních cyklech, ale k 

tomu si také zazpíváme a zasportujeme. Botanka všemi smysly! 

Délka pořadu: 100 minut + přestávka 

Termín: celoročně, dopoledne - odpoledne 

Místo konání: areál Bečovské botanické zahrady, učebna 

Kapacita: 5 – 40 osob   

Určeno pro: Neomezeno, program přizpůsobíme věku dítěte a požadavkům pedagoga. 

Vhodné i pro školní družiny.   

Vstupné: 120 Kč/žák, úhrada dle skutečného počtu účastníků, pedagogové zdarma   

Úhrada možná v hotovosti, ale i fakturou. Program je možné po domluvě financovat také ze 

vzdělávacích šablon. 

Další požadavky: Terénní oblečení i pro nepřízeň počasí. 

Doplňující informace: Část programu bude probíhat v areálu Bečovské botanické zahrady, 

druhá část ve vytápěné učebně. K dispozici budou teplé nápoje pro zahřátí, studené na 

ochlazení, ale také si zde můžete zakoupit drobné občerstvení. Parkování pro menší autobusy 

je možné přímo u učebny „Sádky“ – sjezd ze silnice II/230. 

 

Rudá věž smrti  
 

Programy objednávejte přímo u pana Ing. Lubomíra Modroviče. tel.: 774 

846 580, e-mail: modrovic.lubomir@npu.cz a zároveň zašlete objednávkový 

formulář na:  jana.stranska@kr-karlovarsky.cz  

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NKP RUDÁ VĚŽ SMRTI  
Komentovaná prohlídka národní kulturní památky zapsané na seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO. Připomenuta historie místa, příběhy lidí, kteří zde byli přinuceni 

pracovat a poučení pro naši současnou dobu.   

Délka pořadu: cca 60 minut  

Termín: podle domluvy měsíce květen a červen 2023     

Místo konání: Rudá věž smrti   

Kapacita: do 30 osob   

Určeno pro: od 14 let  

Vstupné: dobrovolné 

Další požadavky: Areál se nachází v ochranném pásmu funkční věznice, proto v areálu není 

možný volný pohyb osob. 

Doplňující informace: Dle předchozí domluvy lze prohlídku zaměřit i na témata mimo dané 

místo, např. ostatní tábory Jáchymovska, útěky muklů apod.  

mailto:modrovic.lubomir@npu.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Hroznatova akademie  
 

Programy objednávejte přímo u Hroznatovy akademie Kanonie 

premonstrátů v Teplé, paní Kamila Kozáková, tel.: 731 825 108, e-mail: 

kozakova.klaster@gmail.com  zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

STAVITELÉ LÁZNÍ  

Program představuje lázně jako kulturní a ekonomický fenomén. Na příkladu Mariánských 

Lázní se děti seznámí s léčebným významem lázní. Prostřednictvím originální deskové hry se 

naučí chápat lázeňské město v jeho urbanistické i společenské komplexnosti. V rámci programu 

děti nahlédnou také do běžně nepřístupných prostor bývalého opatského bytu, který svého času 

využíval i zakladatel Mariánských Lázní opat Karel Kašpar Reitenberger. 

Délka programu: 180 - 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 45 osob  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

MALÍŘ A MALBA V KLÁŠTEŘE   

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí 

se jak „číst“ staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také 

jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny a její 

mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí a na to, aby samy objevovaly různé 

významy klášterního prostoru. 

Délka programu: 180 – 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně Kapacita: 10 – 45 osob 

Určeno pro: ZŠ (variace i pro MŠ) 

Vstupné: 70 Kč 

STŘEDOVĚKÝ BESTIÁŘ    

Jedná se o zábavně poznávací hru v prostorách klášterního konventu. Úvodem se děti dozvědí 

základní informace o klášteře, poté budou plnit zadaný úkol v klášterních interiérech. Důraz je 

zde kladen na pochopení psaného textu. Předností tohoto pořadu je možnost volného pohybu 

dětí v předem vymezeném klášterním interiéru. 

Délka programu: 120 minut bez přestávky 

Termín: celoročně  

Kapacita: 20 – 100 osob 

Určeno: 9 – 13 let 

Vstupné: 70 Kč 

mailto:kozakova.klaster@gmail.com
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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PUTOVÁNÍ ZA BRATREM HROZNATOU  

Jedná se o zábavně poznávací hru ve formě bojovky, umístěné do prostor klášterního parku. 

Studenti se zde zábavnou formou seznámí s legendou o zakladateli kláštera blahoslaveném 

Hroznatovi. Důraz je kladen na orientaci v terénu a pochopení složitějšího psaného textu. 

Délka programu: 120 - 180 minut bez přestávky (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: duben – listopad 2023 

Kapacita: 20 – 100 osob 

Určeno: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

KNIHA A KNIHTISK  

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako dřevořez a mědiryt. Seznámení 

proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních 

sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový 

význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. 

Součástí programu není prohlídka klášterní knihovny. 

Délka programu: 180 – 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 45 osob 

Určeno pro: ZŠ (variace i pro MŠ) 

Vstupné: 70 Kč 

 

KLÁŠTERNÍ ARCHITEKTURA  

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, 

tedy prostředím obecně známým a jim blízkým. Při procházení příslušnými prostorami budou 

objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy ve skupinkách vytvoří plán svého ideálního 

kláštera nebo komunitního místa. Závěrem budou mít možnost nahlédnout do klášterního 

štolového systému.  

Délka programu: 180 – 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 45 osob 

Určeno pro: ZŠ a SŠ 

Vstupné: 70 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



  63 
 

VÝTVARNĚ DRAMATICKÝ PROGRAM  

Děti si kreativní formou vyzkouší, jak funguje divadlo, jaké́ je to být scénografem a hercem a 

jaké́ to je stát na osvětleném jevišti Komorního sálu. Ve výtvarných dílnách si samy vyrobí 

rekvizity a kostýmy, díky nimž̌ formou živých obrazů ztvární vybrané́ příběhy ze života 

zakladatele tepelského kláštera blahoslaveného Hroznaty. 

Délka programu: 180 – 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 30 osob 

Určeno pro: ZŠ 

Vstupné: 70 Kč 

Termín programu je třeba dojednat s předstihem minimálně 1 měsíc. 

 

PŘÍBĚH VIOLONCELLA  

Hosty tohoto programu je Evelyn Aguirre-Araya, violoncellistka, původem z Chile a 

ilustrátorka Kateřina Sechovcová, které společně vytvořily program, během kterého se děti 

pomocí hudby, pohybu a kresby stanou součástí příběhu. Interaktivní a zábavnou formou se 

seznámí s violoncellem, které je vezme třeba na výlet mezi zvířata na druhý konec světa, 

anebo na podia koncertních síní. 

Délka programu: 90 minut bez přestávky (Délku programu je možno po předchozí dohodě 

upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 20 – 35 osob 

Určeno pro: 3 – 8 let 

Vstupné: 70 Kč 

Termín programu je třeba dojednat s předstihem minimálně 1 měsíc. 

 

ŠKOLA ZA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA  

Po kratším úvodu o historii školství se děti účastní hodin náboženství, čtení, psaní a počtů. 

Kromě náboženství, které se bude konat v klášterním kostele, bude výuka probíhat v historické 

třídě klášterního konventu. Děti zde absolvují nejen výuku psaní kurentem či používání starých 

měrných jednotek, ale procvičí si i logické uvažování, schopnost čtení s porozuměním i význam 

kultivovaného psaného projevu. V rámci hodiny náboženství se seznámí se specifiky chování 

v sakrálním prostoru kostela. 

Součástí programu je jednoduchá stylová svačinka. 

Délka programu: 180 – 240 minut s přestávkou (Délku programu je možno po předchozí 

dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 32 osob 

Určeno pro: 1. – 5. třída ZŠ + možná variace pro předškoláky MŠ  

Vstupné: 70 Kč 
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EXKURZE PO STOPÁCH RYTÍŘE HROZNATY  

Exkurze s průvodcem do barokní části kláštera, při které se děti vhodnou formou seznámí s tím, 

co je to klášter, kdo a jak v něm žije a jaký byl životní příběh jeho zakladatele. V průběhu 

pořadu děti pracují s pracovními listy, přizpůsobenými jejich věku. 

Délka programu: 90 minut (Délku programu je možno po předchozí dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 35 osob 

Určeno pro: 5 – 12 let 

Vstupné: 70 Kč 

 

BAROKNÍ ŠTOLOVÝ SYSTÉM  

Exkurze s průvodcem do barokního odvodňovacího a kanalizačního systému, který na konci 

17. století vyprojektoval významný barokní stavitel Kryštof Dietzenhofer. Součástí prohlídky 

je také návštěva dalších technických památek, jako je bývalá sladovna nebo ležácký sklep. 

Délka programu: 80 minut (Délku programu je možno po předchozí dohodě upravit.) 

Termín: celoročně  

Kapacita: 10 – 35 osob 

Určeno pro: ZŠ a SŠ od 10 let 

Vstupné: 70 Kč 

Upozornění: Nevhodné pro osoby trpící klaustrofobií. 

 

 

Krajská knihovna Karlovy Vary – Dvory  

 

Pro objednávky kontaktujte přímo Krajskou knihovnu Karlovy Vary, 

pobočka Dvory, paní Martinu Plechovou, e-mail: Plechova@knihovnakv.cz, 

tel.:  734 680 262 a zároveň zašlete objednávkový formulář na: 

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

LITERÁRNÍ BESEDY 

Každý měsíc představujeme čtenářům jednoho současného autora a jeho knihu. 

Délka pořadu: 45 – 55 minut  

Termín: celoročně  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 20 – 30 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: zdarma 

 

BESEDY SE SVĚTOVÝMI AUTORY 

Přiblížení povinné četby. Historie autorů a další slavná díla.  

Délka pořadu: 45 – 55 minut  

Termín: celoročně  

mailto:Plechova@knihovnakv.cz
mailto:jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 20 – 30 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: zdarma 

 

EXKURZE KNIHOVNOU 

Na exkurzi se dozvíte o možnostech, které vám knihovna nabízí. Jak se zaregistrujete, jaké 

služby knihovny můžete využívat. Provedeme vás knihovnou a povyprávíme o každém 

oddělení (čítárna, dětské oddělení, oddělení pro hendikepované, půjčovna, A-klub aj.). 

Naučíme studenty, jak se sami mohou orientovat v knihovně a vyhledat sami dokument, který 

potřebují, jak se orientovat ve svém čtenářském kontě (prodlužování výpůjčky, rezervace 

dokumentů a mnoho dalšího). 

Délka pořadu: 45 – 55 minut  

Termín: celoročně  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 20 – 30 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: zdarma 

 

MĚSTEČKO KYBERNETOV 

Zábavnou formou se naučíme bezpečného chování na internetu a orientaci v kyberprostoru. 

Délka pořadu: 45 – 55 minut  

Termín: celoročně  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 20 – 25 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: zdarma 

 

SVÁTKY A TRADICE 

Povídání o svátcích, tradicích a výročích. Připravováno na konkrétní období. 

Délka pořadu: 45 – 55 minut  

Termín: celoročně  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 20 – 30 osob 

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ 

Vstupné: zdarma 
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Pro objednávky kontaktujte přímo Krajskou knihovnu Karlovy Vary, 

pobočka Dvory, paní Ing. Evu Vodičkovou, e-mail: 

vodickova@knihovnakv.cz a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

EXKURZE KNIHOVNOU A DEPOZITNÍM SKLADEM 

Na exkurzi se dozvíte o možnostech, které vám knihovna nabízí. Jak se zaregistrujete, jaké 

služby knihovny můžete využívat. Provedeme vás knihovnou a povyprávíme o každém 

oddělení (čítárna, dětské oddělení, oddělení pro hendikepované, půjčovna, A-klub aj.). 

Naučíme studenty, jak se sami mohou orientovat v knihovně a vyhledat sami dokument, který 

potřebují, jak se orientovat ve svém čtenářském kontě (prodlužování výpůjčky, rezervace 

dokumentů) a mnoho dalšího. 

Délka pořadu: min. 120 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 1. ročník SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

JAK HLEDAT VHODNÉ ZDROJE PRO SVOU ZÁVĚREČNOU PRÁCI? 

Studenty naučíme, jak pokročile vyhledávat v katalogu knihovny, seznámíme je  

s celorepublikovými databázemi knihoven, se službou meziknihovní výpůjční služby, naučíme 

je pokročilé vyhledávání v Googlu a mnoho dalšího. 

Délka pořadu: min. 60 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 1. a 2. ročník SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

JAK NAPSAT PRÁCI CO MOŽNÁ NEJLÉPE, ANEB CO SE NA 

STŘEDNÍ NAUČÍM, NA VYSOKÉ, JAKO KDYŽ NAJDU  

Studentům ukážeme, jak a přes jaké databáze najít vhodnou literaturu pro svou práci 

(představíme elektronické informační zdroje dostupné v knihovnách), seznámíme je s 

pokročilým vyhledáváním v googlu, google scholar, google books. Naučí se pracovat s 

celorepublikovými databázemi knihoven aj. Seznámí se s  citační etikou, plagiátorstvím, 

naučíme je kritickému myšlení. Na určené téma vyhledají zdroje a ocitují. 

Délka pořadu: 180 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 3. ročník SŠ 

Vstupné: zdarma 

mailto:vodickova@knihovnakv.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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MINIFESTIVAL HER  

Zorganizujeme pro vaše studenty festival her. Studenti si zahrají stolní hry, venkovní hry, 

Escape či x-box. Vše jim vysvětlíme. Soutěží se o hodnotné ceny. 

Délka pořadu: dle domluvy 

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 5 - 50 osob 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: Na Escape 50 Kč/student 

 

CRASHFAKE! 

Hra plná pravdy a nepravdy. Studenti se díky této hře naučí rozpoznávat pravdu a nepravdu. 

Veškeré úkoly jsou zašifrované, logického myšlení ke hře bude potřeba. Hraje se ve dvojicích. 

Hra začíná 45 minutovou lekcí, která je plná informací o správném vyhledávání a fakenews.  

Po přestávce studenti dostanou zadání hry a pustí se do toho.  

Délka pořadu: min. 180 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 30 osob 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

ÚNIKOVÁ HRA – STRÁŽCE PŘÍBĚHŮ  

Hra Strážce příběhů Vás provede čtyřmi ději známých knih. Knihy vás dovedou k rozluštění 

kódu a díky tomu k získání klíče k otevření místnosti. 

Délka pořadu: dle domluvy   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 5 osob 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: 50 Kč/osoba 

 

ÚNIKOVÁ HRA - ZABIJAČKA  

Když rozluštíte čtyři známé hororové či detektivní příběhy, získáte kód k zámku a po odemčení 

najdete klíč, kterým si odemknete. Během hry si procvičíte nejednu mozkovou buňku a poznáte, 

že když pracujete týmově, tak se dostanete rychleji ven. Máte na to 60 minut. Neváhejte a 

zamluvte si místa. 

Délka pořadu: dle domluvy   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 5 osob 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: 50 Kč/osoba 
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DOBROVOLNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Kdo je dobrovolník? Jak se mohu stát dobrovolníkem? Proč bych měl/a být dobrovolníkem? 

Kde mohu dobrovolničit? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovíme na přednášce. 

Délka pořadu: 45 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 30 osob 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

JAK ROZUMĚT MÉDIÍM A NENALETĚT A EXKURZE KNIHOVNOU 

Studenti se rozdělí do dvou skupin, jedna půjde na lekci mediálního vzdělávání a druhá 

na exkurzi knihovnou, během dopoledne se skupiny prostřídají. Lekce: Masová média i 

média sociální dnes určují každodenní život mladého člověka, aniž by si toho byl mnohdy 

vůbec vědom. Říkají mu nejen to, jak se má oblékat, co má snídat, ale i jak má trávit den, jak 

se má chovat doma i ve skupině, koho si má vybrat za kamaráda, jaké hodnoty a postoje má 

zastávat… Aby nebyli mladí lidé, ale i mnozí dospělí pouhými pasivními konzumenty a oběťmi 

mediální manipulace, je potřeba si osvojit základy mediální gramotnosti.  

Díky kurzu žáci získají teoretické poznatky a formou problémových úkolů si osvojí i potřebné 

kompetence. 

Exkurze knihovnou: studenti se dozví, jak funguje knihovna, jak si najít potřebné 

dokumenty, vše probíhá skupinovou či individuální prací.  

Délka pořadu: cca 08:30 – 12:00 hod 

Termín: dle předchozí domluvy, preferujeme pátky  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: max. 30 osob 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: zdarma 
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Pro objednávky kontaktujte přímo Krajskou knihovnu Karlovy Vary, 

pobočka Dvory, paní Janu Kučerovou, tel.: 733 595 874, e-mail: 

kucerova@knihovnakv.cz a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

UMÍME PODAT POMOCNOU RUKU HANDICAPOVANÝM 

-seznámení se světem handicapovaných lidí, zaměřeno více na zrakově postižené  

- ukázka a vyzkoušení kompenzačních pomůcek pro nevidomé 

- seznámení s Braillovým písmem 

- zvukové knihy pro nevidomé 

- komunikace s nevidomým 

- informace o službách krajské knihovny pro handicapované 

Délka pořadu: 60 – 120 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: max. 25 míst 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

ÚNIKOVÁ HRA – HRA SE JMÉNEM TAJUPLNÝ PŘÍBĚH  

Děti luští známé knižní příběhy a mají 60 minut na to dostat se ven z místnosti. 

Hra podporuje logické myšlení, týmového ducha, kreativitu a mnoho dalšího. 

Délka pořadu: 60 minut   

Termín: dle domluvy  

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, pobočka Dvory 

Kapacita: 5 míst 

Určeno pro: děti od 10 – 15 let 

Vstupné: 50 Kč 

Hra probíhá v Oddělení pro handicapované v přízemí Krajské knihovny v Karlových Varech, 

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary 
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Krajská knihovna Karlovy Vary – pobočka Lidická  
 

Pro objednávky kontaktujte přímo Krajskou knihovnu Karlovy Vary, 

pobočka Lidická, paní Michaelu Čápovou, e-mail: capova@knihovnakv.cz, 

tel. 354 224 034 a zároveň zašlete objednávkový formulář na:  

jana.stranska@kr-karlovarsky.cz 

 

EXISTENCIONALISMUS - FRANZ KAFKA 

Život a dílo F. Kafky, rozbor díla: Proměna (popř. Proces, Zámek). 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

REALISMUS - A. P. ČECHOV 

Život a dílo A. P. Čechova, rozbor díla: Strýček Váňa, popřípadě jiné dílo dle dohody. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

REALISMUS - BRATŘI MRŠTÍKOVÉ 

Život a dílo bratři Mrštíkových, rozbor díla: Maryša. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

 

REALISMUS - GABRIELA PREISSOVÁ 

Život a dílo, rozbor díla: Její pastorkyňa. 

Délka pořadu: 45 minut, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Termín: celoročně  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 

mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
mailto:%20jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
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ROMANTISMUS – K. H. MÁCHA 

Život a dílo K. H. Máchy, rozbor díla: Máj. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 
 

ROMANTISMUS – A. S. PUŠKIN 

Život a dílo A. S. Puškina, rozbor díla: Evžen Oněgin. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 
 

ROMANTISMUS – K. J. ERBEN 

Život a dílo K. J. Erben, rozbor díla: Kytice. 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách  

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 
 

LITERÁRNÍ BESEDY 

Pořad pro školy věnovaný literatuře: spisovatelům, literárním žánrům, knižním novinkám 

apod., koncipovaný podle věku účastníků.  

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách   

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ 

Vstupné: zdarma 
 

ALBERT CAMUS 

Život a dílo Alberta Camuse, rozbor díla: Cizinec 

Délka pořadu: 45 minut  

Termín: celoročně, dle domluvy v dopoledních hodinách   

Místo konání: Krajská knihovna, klubovna na pobočce Lidická v Drahovicích 

Kapacita: 25 míst 

Určeno pro: SŠ 

Vstupné: zdarma 
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:  

Adresa:  

Kontaktní osoba: 

(i telefon a mail) 
 

ÚDAJE O POŘADU 

 

Název objednávaného pořadu: 

 

 

Termín a čas:  

Vstupné:  

Počet žáků (ročník):  

Počet doprovodů:  

Termín potvrzen v dané 

instituci:  

ano/ne 

  

Doprava:  

ano/ne 

(čas a místo odjezdu od školy a 

od instituce)  
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POTVRZENÍ O POŘADU 

ÚDAJE O ŠKOLE  

Název školy:  

Odpovědná osoba:  

Počet přítomných žáků:  

Poznámky:  

ÚDAJE O POŘADU  

Název pořadu:  

Datum:   

  

 

 

 

 

Odpovědná osoba                                    

(škola) 

  

  Účinkující 


