
Týden řemeslných workshopů 
31.července – 5. srpna 2023 
 
Tradiční jedinečný týden workshopů pro děti ve věku 
od 8 do 15 let. Za týden minimálně 8 skvělých výrobků 
a setkání s devaterem řemesel 
Kapacita omezena na 10 osob. 
 
Pondělí 31. července – SKLÁŘSTVÍ 
Seznámíme se sklářskou pecí, tavením a tvarováním 
skla. Také vyrobíme skleněnou vitráž dle předlohy – 
podle výběru dětí – k zavěšení do okna. 
 
Úterý 1. srpna – KERAMICKÁ ZVONKOHRA 
Dopoledne děti čeká práce na hrnčířském kruhu 
a vytváření keramických dekorací za pomoci 
vyřezávání ornamentů s Věrkou Coufalovou. 
Odpoledne se budeme věnovat PÍSKOVÁNÍ SKLA 
s Lucií Olšánovou. Děti si vyberou obrázek, kterým 
si ozdobí skleničky. 
 
Středa 2. srpna – POZNEJ PŘÍRODU 
SVITAVSKA 
Tento den se děti vypraví na dobrodružnou výpravu 
za živou i neživou přírodou (okolí Svitav). Setkají 
se s odborníky na přírodu a budou plnit 
přírodovědné úkoly a hry. 
V případě hezkého počasí plánujeme výlet do 
některého z blízkých miniZOO. I mokrá varianta nebude 
žádnou nudou. Budeme putovat úžasnou 
interaktivní výstavou. Děti také zaujme 
pátrání po netopýrech za pomoci 
profesionálních přístrojů a také si 
vyzkouší chemické pokusy. 
 
Čtvrtek 3. srpna – KOVÁŘSTVÍ  
Děti se s uměleckým kovářem 
Františkem A. Bečkou naučí vyrábět 
krásné amulety z kovu. 
 
 



 
Pátek 4. srpna až sobota 5. srpna – DVOUDENNÍ 
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 

Pro děti se zájmem o fotografii je naplánován 
dvoudenní fotografický workshop, na kterém se 
dětem bude věnovat fotograf Vladimír Skalický. 
Seznámí je s vývojem fotografie, naučí 
fotografovat na film i vyvolávat černobílé 
fotografie v temné komoře. Děti si také vyzkouší práci 
s digitální fotografií za pomoci vlastních fotoaparátů 
nebo mobilních telefonů. Naučí se, jakým způsobem zachytit 
pohyb, zátiší, portrét, krajinu…  Rozhodně nebudeme sedět jen 
v muzeu, ale vyrazíme do městských uliček i parků. Ve 
fotografických dílnách budeme kouzlit s fotopapíry 
a chemickými lázněmi a vytvářet umění. 
V letošním roce se během pátku zaměříme i na tajemné 
svitavské příběhy a historii města, podíváme se do několika 
historických budov, kde stále dýchá duch minulých časů. 
V sobotu se také naučíme plstit a vyrobíme textilní dárečky. 
 

Společné pro každý den:  
 

Začínáme v 8 hodin a končíme vyzvednutím dětí rodiči v 16 hodin 
(pokladna muzea). 
Cena workshopu: 

 Jednotlivé dny:  850,- Kč za dítě  
 Celý týden 6 dní:  jen 4 900,- Kč za dítě 

 
Zajištěn výrobní materiál, nářadí, ochranné pracovní 
pomůcky. V ceně je oběd a pitný režim. Hotové výrobky 
si děti odnesou.  
Zážitky prožité s mistry svého řemesla jsou 
k nezaplacení. 
 
Pokud vás nabídka zaujala, rezervujte 
workshopy co nejdříve: 
 

 telefonicky na č. 734 809 565 Jitka Olšánová. 
 nebo na lektor@muzeum.svitavy.cz 

 
Je možné dítě přihlásit na celý týden i na jednotlivé dny.  


