POHÁDKOVÝ

ROŠTEJN
Pořadatelem akce je Karel Paštyka ve spolupráci s Městem Třešť.
Akce se koná pod záštitou Ing. Jany Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Mediální partner Český rozhlas Region
Vážení pedagogové,
zasíláme Vám informace o organizaci akce „Pohádkový Roštejn“ na hradě Roštejně. Jedná se o celodenní výletní program
pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol,
který bude probíhat ve dnech 6.–7. 6. 2017 od 9.00 do 14.00
hodin dle přiloženého rozvrhu. Tato akce právě v letošním
roce vstupuje do svého jedenáctého ročníku.
Hrad Roštejn je umístěn v nádherné lesní oboře mezi Třeští a Telčí na Vysočině a každý rok přivítá v tyto dny více než
800 dětí z celé republiky.
Program je koncipován na dvě scény a součástí pohádkového programu je i návštěva hradu s pohádkovými bytostmi. Na
velké scéně bude probíhat hlavní program, na vedlejší scéně
budou divadla pro ty nejmenší. Součástí programu je skákací hrad a výtvarná dílna, ve které si děti budou moci vyrobit
spoustu věcí, které si odnesou domů. Mohou si také nechat
namalovat na obličej masku dle svého přání. Nebudou opomenuty ani stánky s občerstvením a drobnými upomínkovými
předměty.
Program, který nabízíme, pravděpodobně nestihnete sledovat
celý. Je uzpůsoben k tomu, abyste si mohli vybrat, co Vás zaujme. Nic není povinné, nemusíte přijít na začátek, případně
zůstávat do úplného konce. Je pouze na Vás, jaký si tento den
uděláte.

My se budeme snažit, aby všechno proběhlo dle časového
harmonogramu bez zbytečného zdržování a abychom zvládli
vše zorganizovat k Vaší spokojenosti.
V letošním roce budou probíhat opravy části hradu. Po dobu
konání Pohádkového Roštejna budou práce přerušeny, aby nerušily průběh programu a aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
Vstupné je 150 Kč včetně návštěvy hradu, pro pedagogický
doprovod je vstup zdarma. Zdarma bude i parkoviště pod
hradem. Pro děti z dětských domovů a speciálních škol bude
snížené vstupné 100 Kč. Vstupné se bude vybírat při příjezdu
u hlavního vstupu do areálu hradu.
Záleží na Vás, který den si pro návštěvu pohádkového hradu
vyberete. Jen je třeba včas zaslat přihlášku, protože podle zkušeností z minulých ročníků je o tuto akci velký zájem.
Při zpáteční cestě od 13.00 do 16.00 nabízíme možnost navštívit stálou expozici betlémů, která se nachází v Schumpeterově domě v Třešti (budova informačního centra), Rooseweltova 462. Prohlídka trvá cca 20 minut a počet dětí ve skupině je
omezen na max. 30. Pro zájemce bude částka 150 Kč navýšena
o 15 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Váš zájem uveďte do objednávky. Čas prohlídky hradu, případně betlémů, Vám oznámíme po uzávěrce přihlášek.

Karel Paštyka

P. S.: V letošním roce rádi přivítáme i rodiny s dětmi, které si v tyto dny naplánují výlet na Vysočinu, přihlásit se mohou na stejném
formuláři jako školy. Bez předchozího přihlášení není vstup do areálu možný, protože kapacita hradu je omezená. Jeden z rodičů
má vstup zdarma, druhý snížené celodenní vstupné za 100 Kč.

Objednávky zasílejte do 30. dubna 2017 buď písemně,
nebo využijte rovnou náš e-mail: pastyka@tiscali.cz.

POHÁDKOVÝ

ROŠTEJN
Velká
scéna

Malá
scéna

9.15 – 10.15
POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Divadlo Pohádka Praha

10.15 – 11.00
ČÁRYMŮRKA
Divadlo Okýnko České Budějovice

10.30 – 11.45
HRAJEME SI S BOBO DIVADLEM
Pořad písniček a soutěží
jihlavského BOBOdivadla

11.45 – 12.30
UKÁZKY VÝCVIKU POLICEJNÍCH PSŮ
Policie Kraje Vysočina

12.15 – 13.15
PRINCEZNA KONVALINKA
Divadlo Pohádka Praha

12.45 – 13.30
O POMNĚNCE, VZPOMNĚNCE
A ZAPOMNĚNCE
Divadlo Okýnko České Budějovice

Změna programu vyhrazena.

Doprovodný program
pohádková trasa hradními prostorami / výtvarná dílna / malování na obličej /
skákací hrad Českého rozhlasu Region / občerstvení / prodejní stánky

NÁVŠTĚVA HRADU
Jedna z pohádkových obyvatelek hradu Bílá paní provede děti
hradními komnatami. Cestou je budou čekat dobrodružství,
zajímavé úkoly i nečekaná setkání s dalšími pohádkovými postavami.
Doprovodný program v podhradí: výtvarná dílna – občerstvení – prodejní stánky – skákací hrad Českého rozhlasu Region
– malování na obličej
Parkoviště pro autobusy: Na náměstí v Třešti (pokud pojedete směrem od Jihlavy) odbočíte doprava. Projedete obcemi
Čenkov a Růžená a podle směrovek dorazíte až na vyznačené
parkoviště. Odtud je to k hradu 10 minut chůze pěknou asfaltovou lesní cestou.
Pokud máte hodně malé děti a nebudete chtít jít pěšky, dojedete až pod hrad, kde vystoupíte, a autobus se vrátí zpět na
parkoviště.
Vchod do areálu: U vchodu do areálu se přihlásíte, abychom
mohli zkontrolovat počet účastníků. Vstupné zaplatíte oproti
příjmovému pokladnímu dokladu. Dostanete zde všechny potřebné informace a také mávátko na dlouhé tyčce, které bude
pro každou školku a školu jiné. Bude sloužit k tomu, aby Vás
děti lépe našly. Oznamte dětem, že pokud se ztratí, musí přijít
k moderátorovi na hlavní scéně.
Občerstvení: K dispozici je hradní malá restaurace na nádvoří

a dva stánky s občerstvením před hradem. Ve všech bude pouze rychlé občerstvení: párek v rohlíku, hranolky apod. K dispozici budou i cukrovinky, drobné dárkové předměty a několik
druhů pití. Na občerstvení Vám vystavíme doklad, pokud jej
budete potřebovat.
Výtvarné dílny: Dílny budou probíhat přímo před hradem.
K dispozici budou stoly s lavičkami. Děti si budou moci vyrobit
nebo namalovat dle svého přání upomínku na výlet na hrad
Roštejn.
Varianta trvalého celodenního deště: Prostor nádvoří před
hlavní scénou bude z větší části zastřešen. Hlediště malé scény je zastřešeno celé. Všechny děti by měly mít s sebou pláštěnky.
Prohlídka hradu: Podle předem stanoveného pořadí, které
vám po uzávěrce přihlášek zašleme na e-mail.
Při příchodu budete navíc informováni o časovém harmonogramu prohlídky na vývěsce před vchodem do hradu, kde si
zkontrolujte svůj čas. Může se totiž stát, že některá škola nedorazí nebo bude mít jiný počet dětí, a proto se budou muset
některé časy operativně upravit na místě.
Zdravotní pomoc: Po celou dobu akce bude na místě zdravotnice. Její stanoviště bude na hradním nádvoří a bude označeno velkým červeným křížem.

Potvrzení účasti: Na základě objednávky Vám bude potvrzena účast.
Čas prohlídky hradu, případně betlémů, oznámíme po uzávěrce přihlášek.
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JAK POSTUPOVAT, POKUD SE VÁM NÁŠ NÁPAD ZALÍBIL ?
Pokud se Vám náš nápad zalíbil nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás:
Karel Paštyka
Tel.: 603 269 761
E-mail: pastyka@tiscali.cz
Objednejte si vstupenky za cenu 150 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Speciální školy a dětské domovy mají zvýhodněné
vstupné 100 Kč. Dospělí, kromě pedagogického doprovodu, zaplatí 100 Kč. Vstupné se platí přímo na místě. Na zaplacenou
částku Vám bude vystaven doklad.
Těšíme se na setkání
Karel Paštyka
Štefánikovo nám. 1
586 01 Jihlava
IČ: 40470539
Tel: 603 269 761
E-mail: pastyka@tiscali.cz
www.bobodivadlo.cz
Vyberte si, jak uskutečníte svoji objednávku:
a) písemně
b) elektronicky na náš e-mail: pastyka@tiscali.cz
Objednávky přijímáme nejpozději do 30. dubna 2017.
Předvyplněnou objednávku naleznete jako jednu z příloh ve své e-mailové schránce.

Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Ing. Janou Fischerovou, CSc.

