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Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 16. záfií 2015, uzávûrka je 7. záfií 2015.
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Dûti nocovaly na blanenském zámku

Dûti na zámku uvítala dvorní dáma v his-
torick˘ch ‰atech a uãila je dobové tance.
Pfied samotn˘m pfiespáním dûti hledaly po-
klad, za splnûní úkolÛ dostaly fragmenty
mapy. SloÏená mapa je dovedla k pokladu.
Dûti si poté samy ptaãími brky zapisovaly
do zámecké kroniky, podívaly se do vûÏe
a pfied spaním si vyslechly pohádky z regio-
nu. Ke spánku se uloÏily v hudebním salonu.
Ráno po snídani dûti vyrábûly medailony,
které jim zÛstaly na památku.

„VyuÏíváme objektové uãení, jelikoÏ
dûti pfiijdou do kontaktu se skuteãn˘mi
exponáty a historick˘m prostorem. Dûti
hledaly poklad, pro‰ly si bûÏnû nepfiístup-
né ãásti zámku a tvofiily kroniku dle sku-
teãn˘ch událostí spojen˘ch s blanensk˘m
zámkem,” popsala muzejní pedagoÏka
Daniela Pietraszová. 

Desetiletá Valerie se nejvíc tû‰ila na
spaní v zámeck˘ch prostorech: „Na zám-

ku budu spát poprvé, je to stra‰n˘ do-
brodrÛÏo.” Její kamarádka osmiletá Sa‰a
dodala: „Líbilo se mi hledání pokladu.
Sbírali jsme kousky mapy a poskládali ji
dohromady a ‰li po chodbách. Dostali
jsme ãokoládové mince.”

¤editelka muzea Pavlína Komínková
by úspû‰nou akci na základû pozitivních
reakcí ráda zopakovala: „Událost jsme
si chtûli pilotnû vyzkou‰et, mohla by se
stát pfiíjemnou letní tradicí. PovaÏujeme
za dÛleÏité seznamovat dûti s historií re-
gionu zábavnou formou. Chtûla bych,
aby zábavnû poznávací a vzdûlávací
programy byly v budoucnu nedílnou
souãástí ãinnosti muzea.”

Akce se zúãastnily dûti z pfiímûstského
tábora Klubu Ratolest, jehoÏ tématem by-
la ‰lechtická éra, ale i dal‰í dûti, které na-
bídka spaní na zámku oslovila. 

Text a foto: Muzeum Blansko

Dûtem se akce moc líbila. 

30. ãervence 2015 ráno se více neÏ dvû desítky dûtí probudily v hudebním salonu blanenského zámku. T˘m
pracovníkÛ z Muzea Blansko zde pro nû ve stfiedu 29. ãervence veãer uspofiádal zábavn˘ poznávací program,
kter˘ vyvrcholil pfiespáním na zámku. Událost se v rámci ãinnosti muzea konala poprvé.


