Zámek a park
Čechy pod Kosířem

Trasa A: Zámek
Interiéry jižního křídla zámku zařízeného ve stylu doby Františka
Josefa II. Silva-Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného
díly Josefa Mánesa. • Doba prohlídky cca 45 minut; cena 80/50/210
Kč (plné/snížené/rodinné)

Otevírací doba
Zámecký park: celoročně od 6 do 22 hodin
Zámek: duben a říjen: od 9 do 16 hodin pouze víkendy a st. svátky
květen až září: úterý – neděle od 9 do 17 hodin
Poslední prohlídka zámku hodinu před koncem zavírací doby.

Trasa B: Zámecký park
Komentovaná prohlídka parku a staveb, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené věže. • Doba prohlídky cca 45 minut; cena
60/40/160 Kč (plné/snížené/rodinné)

Kontakt
Zámek Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem
+ 420 773 784 110 • kastelancpk@seznam.cz • www.zamekcechy.cz

Trasa C: Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových
Samostatná prohlídka expozice zaměřené na dílo otce a syna Svěrákových (filmy Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři). • Doba prohlídky cca 45 minut; cena
50/30/130 Kč (plné/snížené/rodinné)

Foto: m-ARK, s. r. o./VMO/Pavel Rozsíval/Jaromír Král
© Vlastivědné muzeum v Olomouci 2017

Trasa D: Historická jízdní kola
ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
Samostatná prohlídka expozice, která zahrnuje 14 strojů od nejstarších draisin z počátku 19. století až po bezpečné dámské kolo z 20. let
20. století. • Doba prohlídky: cca 30 minut, cena 40/25/110 Kč (plné/
snížené/rodinné)

Edukační programy 2018

S vílou za pohádkami

MŠ – 1. třída ZŠ
Kč/dítě
cca 45 minut • cena 25

Josef Mánes a jeho doba

5.–9. třída ZŠ
Kč/dítě
50–60 minut • cena 40

Víla provede děti parkem, kde je hravou formou seznámí s jinými
pohádkovými postavami. Zároveň děti přímo v terénu seznámí se
základní faunou a flórou. Poté následuje návštěva výstavy filmů Jana
a Zdeňka Svěrákových.

Jak se žilo v 19. století? Žáci se na příkladu
u jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu seznámí se životem šlechty
i obyčejných lidí, tehdejší módou či průběhem národního obrození.
Tento program může být doplněn o výtvarnou dílnu.

Tajemství zámeckého parku

Prohlídka s princeznou

2.–5. třída ZŠ
Kč/dítě
cca 45 minut • cena 30

Terénní výukový program zaměřený na opakování učiva z oblasti
přírodních věd, seznámení se s méně obvyklými dřevinami, historií
parku a jeho ekologickým významem v krajině. Program může být
doplněn pracovním listem, návštěvou expozice filmu či pohybovými
aktivitami.
Programy „S vílou za pohádkami“ a „Tajemství zámeckého parku“
probíhají pouze za příznivého počasí v měsících květen, červen a září,
ostatní programy kdykoli po dohodě.

MŠ – 3. třída ZŠ
Kč/dítě
cca 45 minut • cena 40

Zámeckým interiérem děti provede princezna, která jim zábavnou
formou přiblíží dávný život na šlechtickém sídle.

Svěrákovi scénáristé

II. stupeň ZŠ, SŠ
ě
minut • cena 40 Kč/dít
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Pronikněte do tajů scénáristického řemesla.
esla. Blíže si specifikujeme
jednotlivé druhy scénářů a povíme si, co předchází a následuje jejich
vzniku. Součástí programu je i praktická část, při níž si studenti vyzkouší samotný proces tvorby scénáře.

Na všechny edukační programy je nutné se předem objednat. Můžete e-mailem – edukacecpk@seznam.cz nebo telefonicky na čísle
773 784 110.

Tip na celodenní výlet vláčkem
Po domluvě je možné využít vláček, který vás přímo od zámku zaveze na vrchol Velkého Kosíře. Zde se pokocháte výhledem nebo si
opečete „špekáčky“ na připraveném ohništi. Z Kosíře můžete vláčkem pokračovat do Střížova, kde se nachází zahradní železnice.
Po cestě zpátky do Čech pod Kosířem vás jistě zaujme tzv. Černá věž
v Drahanovicích.
Trasu lze zvolit individuální, rezervace vláčku na: info@minitrans.cz,
telefonicky na čísle 605 278 257 nebo na facebooku. Více informací:
www.minitrans.cz.

