
Oslavte s námi  
Mezinárodní den památek 2019 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých 
Budějovicích ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým 

fondem a správou Státního hradu a zámku v Českém Krumlově 

nabízí ve dnech 
 

16. a 17. dubna 2019 
 

u příležitosti  

Mezinárodního dne památek  
a historických sídel 2019 

 

didaktické programy pro školy 

1. Renesance v Krumlově  
aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvědem 

2. Objevování barokní zahrady zámku Český  Krumlov 

Objevujte tajemná zákoutí středověkých uliček města Český Krumlov 
a kouzla půvabných prostor zámecké zahrady. 



Informace k prohlídkám: 
Prohlídky jsou určené dětem a mládeži ve věku 8 – 16 let, program trvá cca 1,5 hodiny. 
 
Sraz účastníků je u Informačního centra na nám. Svornosti (program Renesance v Krumlově aneb 
Spěchej pomalu za trubačem a medvědem) nebo u vstupu do Zimní zámecké jízdárny (program 
Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov). 
 
Prohlídky začínají dle individuální domluvy (od 8.30 h). Termíny prohlídek je nutné předem 
rezervovat. V objednávce uveďte, o jaký program máte zájem, věk a počet dětí ve skupině. 

Kontakt: 
Bc. Eva Neprašová, e-mail neprasova.eva@npu.cz, mob. 777 454 383. 
 
Pracovní listy, které vás budou při prohlídce doprovázet, obdrží žáci zdarma od lektora před 
začátkem prohlídky. 

Autoři projektů vám vzkazují: 
„Při putování na vás čeká celá řada úkolů, které vám pomohou objevovat taje středověkých 
uliček města Český Krumlov i kouzla zámecké barokní zahrady. Potřebujete k tomu tužku, 
pastelky, dobrý postřeh a hlavu detektiva, protože vše souvisí se vším. Myslete na to, že víc 
hlav, víc ví. Nebojte se ptát a řešit úkoly s ostatními“. 
 

Doporučujeme i návštěvu nově otevřených zámecké expozice: 

Zámecká konírna 

Nově zpřístupněná poutavá expozice v prostorách bývalé 
knížecí konírny na V. zámeckém nádvoří. 
Prohlédnout si můžete barokní dopravní prostředky, 
kočárový a saňový zápřah, jízdní sedla a zdobné pokrývky 
na koně, makety koní a muzejní vitríny se sbírkami 
předmětů hipologického charakteru. 
 
Nutná předchozí domluva. 
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