
  Správa Státního zámku Veltrusy 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY na zámku Veltrusy 2017 

informace 

Zaměření: 

Oba tábory jsou vhodné pro kluky i holky od první do páté třídy (6 – 11 let). Program vedou 
lektorky edukačního centra zámku Veltrusy. Zahrnují poznávací, pohybové i tvořivé aktivity 
přiměřené věku dětí. V obou děti navštíví zvířata, která v areálu chováme (koně, ovce, 
kozy…) a podívají se i do různých částí zámku Veltrusy. 

 

Termíny konání a témata: 

⃝ 24. 7. – 28. 7. Putování za zlatým rounem 

Zámecký pán Arnošt Chotek byl nositelem Řádu zlatého rouna. Společně s dětmi objevíme, 
co to znamenalo být rytířem, a vyzkoušíme si vše při hrách, potulkách parkem a společném 
vyrábění. Podaří se nám zahlédnout řádový odznak, náhrdelník s beránčí kůží? Stane se z dětí 
skupina rytířů, která se umí chovat bratrsky či sestersky? 

 

⃝ 31. 7. – 4. 8. Parkem cestou necestou – putování s Márinkou 

Márinka žila podle spisovatele A. Weniga právě na veltruském zámku a znala každý kout 
v budovách i v parku. Není se co divit, že vyzvala hraběcí dcerku na tajný průzkum lesa a 
zažily spolu spoustu dobrodružství.  My se vydáme po jejich stopách… ale nebojte se, stejně 
jako obě dívky se hlavně hodně naučíme a v pořádku se vrátíme domů. 

 

Provozní doba: 

Po – pá  7:30 – 16:30 

Rozvrh dne: 

7:30  - 8:00 příchod dětí, hry (dům lesního, infocentrum) 

8:00 – 11:30 hry v parku, svačina 

11:30 – 12:00 oběd 

12:00 – 13:00 polední klid – společné čtení, tvoření, odpočinek 

13:00 – 15:30 odpolední program 

15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí (dům lesního, infocentrum) 



  Správa Státního zámku Veltrusy 

 

 

Cena: 1750 Kč/týden 

Cena zahrnuje: 

Stravu: dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu 

Pitný režim: voda/šťáva/čaj 

Celodenní program 

Materiál na tvoření 

 

Co odevzdat: 

Přihlášku (co nejdříve) elektronicky na adresu veltrusy.rezervace@npu.cz nebo osobně 
v infocentru zámku Veltrusy (Františka Šafaříka 22. Veltrusy) denně mimo pondělí 9.00–
12.00  12.30–16.30; o víkendu do 17:00).  

Nejpozději při nástupu dítěte kopii kartičky zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti 
a prohlášení o zdravotní způsobilosti, případné léky + informaci o dávkování 

 

Co zabalit dítěti s sebou: 

Batůžek s pitím (bude doplňováno během dne) 

Boty a oděv vhodné do terénu podle aktuálního počasí (klobouk, kšiltovka, gumičky do vlasů) 

Pláštěnku, ev. náhradní oblečení 

 

Co nebalit: 

Doporučujeme nedávat dětem mobily ani jiné cennosti. Během programů děti mobilní 
telefony nebudou používat. 

 

Další informace: 

Kateřina Vitochová, kaderabkova.katerina@npu.cz, tel. 778 751 562 
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