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AKCE MC MEDVÍDEK

NA ČERVENEC A SRPEN 2017
Nemluvňátka, kojenci
a batolátka
každé úterý od 9 do 12 hod
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří
se schází pravidelně každé úterý.
Objevte kouzlo nošení dětí
v šátcích a ergonomických
nosítkách.

FESTIVAL KELTSKÉ KULTURY
V NASAVRKÁCH SE BLÍŽÍ.
LETOS POPRVÉ V ARCHEOSKANZENU.
Akce pro celou rodinu plná historie, zábavy a hudby se koná poslední červencový víkend, tedy 28.–29. 7. 2017. Název festivalu odkazuje na jeden
z hlavních keltských svátků, který se slavil na přelomu července a srpna. Cílem
akce je představit návštěvníkům keltskou historii v celé její šíři a současně
i různé umělecké směry od šperkařství po tetování.

Zpívánky s Mílou
každou středu od 9 do 10 hod
Přijďte si s dětmi zazpívat
a zatancovat s Mílou Crhonkovou.
Loučení s prázdninami
čtvrtek 31. srpna od 16 hod
Přijďte na již tradiční poslední
prázdninovou akci před
MC Medvídek v NG Nová Louže.
Pro děti jsou připraveny jednoduché úkoly a na každého malého
účastníka čeká malé překvapení.
V 17 hod se můžete těšit na loutkové divadlo a malý skákací hrad.
Vstupné dobrovolné.
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti
v Dětském klubu Fialka.
PROVOZNÍ DOBA:

Po / 9–12 h / volná herna
Út / 9–12 h / nemluvňátka, kojenci
a batolátka
St / 9–12 h / zpívánky s Mílou
do 9.30, volná herna
Čt / 9–12 h / volná herna
Pá / 9–12 h / volná herna
Po–Pá / 14–16 h / volná herna
Kontakt:
Míla Crhonková, tel: 605 774 569,
Katka Fišarová, tel: 605965 463,
medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
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Těšit se můžete na bohatý program, určený pro celou rodinu. Nudit se nebudou ani děti, babičky nebo tatínkové. Letošní téma je Stavitelství v době
Keltů, takže si na své přijdou i milovníci architektury. Po celou sobotu uvidíte
gladiátorské souboje, pravěká řemesla, můžete si zatančit irské tance nebo si
zahrát spoustu zajímavých her.
O večerní program se postarají hudební skupiny z Velké Británie, Rumunska i Čech. K tanci a poslechu tedy zahrají Dallahan, Selfish Murphy, Navostro
a další.

VSTUPENKY NA KONCERT
si můžete zakoupit v předprodeji za 280 Kč na portálu Ticketstream.
K dispozici je také varianta vstupného bez večerních koncertů:
základní 140 Kč, zlevněná 60 Kč.
Více informací naleznete na webu: www.lughnasad.cz.

E-magazín Rodinných pasů vydala Česká rada dětí a mládeže pro držitele Rodinných pasů v Pardubickém kraj.
V případě, že nemáte zájem o zpravodaj, napište na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz „Neodebírat zpravodaj“
a odešlete z adresy na kterou chodí. Sazba: R36.cz, s.r.o.

1

Pardubický kraj | 6–7/2017

ROZHOVOR

za Keltský archeoskanzen Nasavrky Mgr. Lukáš Blažek
Hned pro začátek. Proč by lidé měli k vám do skanzenu
v Nasavrkách zavítat?
Naši předkové, a Kelty z toho samozřejmě nevyjímaje, měli k přírodě velkou
úctu. Vnímali koloběh roku i koloběh života. Roční období plně ovládala jejich
každodenní zaměstnání. Byli pevně spojeni s přírodou. My dnes zažíváme často
pocity „vykořenění“ a „vyčerpání“. Určitý návrat ke kořenům i poznání života
starověkých lidí je prospěšné, občerství i nabije energií, a v tomto rychlém
světě vede k hlubšímu zamyšlení, což má zcela jistě pozitivní vliv na naši mysl
a na našeho ducha. Skanzen je místem klidu a odpočinku. Návštěvníci si
v tomto úžasném prostoru mohou posedět, poslechnout si výklad průvodce
a na celý den se přenést do doby Keltů.
Ve skanzenu jsou k vidění již dobře zrekonstruované valy, budovy
i dílny. Jak pokračují práce a co se vám již podařilo dokončit?
Dodělali jsme kompletní zázemí v budově, kde již funguje krčma U Zrychtovanýho Kelta. Z keltských staveb si mohou lidé prohlédnout mohutné opevnění
oppida včetně vstupní brány. Hodně práce si vyžádal dvorec kováře, ale nyní je
již připravený na návštěvníky.
Kdybyste si mohl vybrat jednu budovu ze všech, které by to byla a co
je na ní pro vás tak zvláštního?
Dům kováře. Jedná se o největší dokončené stavení, které na skanzenu
máme. Myslím, že nejlépe dokumentuje, jak mohutné stavby Keltové stavěli
a kolik místa se v nich nachází. To často naše návštěvníky dost překvapí.
Oppidum bez Keltů není úplně ono. Je možné se s Kelty, jejich prací,
životním stylem či tradicemi, během letošního léta potkat?
Určitě dá. Po celé léto připravujeme programy, na nichž se s Kelty návštěvníci mohou potkat. Větší akcí je na počátku léta týden s kovy a pak na konci
července již tradiční svátek Lughnasad. Letos pořádáme jedenáctý ročník, který se poprvé bude odehrávat přímo na skanzenu.
Máte za sebou půl roku, kdy je skanzen veřejně přístupný, co hodnotíte jako největší úspěch těchto šesti měsíců?
Za největší úspěch považujeme to, že se nám podařilo skanzen pro tuto
sezonu připravit a otevřít návštěvníkům. Stejně tak nás potěšila nová akce
jménem Barbarské hry, jež se konala na začátku května.
Víkendy často trávíte prací na skanzenu, po večerech připravuje plány akcí, věnujete tomu ohromné množství času. Co vás osobně láká
na keltské kultuře a co si z života starých Keltů můžeme v 21. století
vzít?
Skanzen je postaven na duchovně silném místě. Každý, kdo se na skanzenu na delší dobu zastaví, načerpá energii a sílu pro další činnost v dnešním
uspěchaném světě. Práce je na tomto projektu neustále velká kupa. Každičký
den mnoho z nás pro realizaci tohoto projektu něco udělá, maličkost či něco
většího, právě s vědomím toho, že stavíme něco, co není v dnešní době samozřejmé.
Autoři fotografií: Jaromír „Zajda“ Zajíček, © www.FotoZajda.cz, foto brány: Leoš Jeřábek
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LOUTKÁŘSKÁ
CHRUDIM
Z pověření Ministerstva kultury
České republiky pořádají Město
Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se spolkem
Amatérské divadlo
a svět a Spolkem pro vydávání
časopisu Loutkář za finančního
přispění Ministerstva kultury ČR
a Pardubického kraje

30. 6.–6. 7. 2017
již 66. ročník
loutkářské Chrudimi.
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PRÁZDNINOVÝ CYKLOBUS PRO PĚŠÍ
TURISTY I CYKLISTY
opět vyjíždí koncem června!

RALLYE ŽELEZNÉ HORY
V NOVÉM TERMÍNU
Fanoušci rychlých aut by měli
nyní zbystřit. Rallye Železné hory
proběhne v tomto roce již na konci července, konkrétně v sobotu
29. července. O den dříve, v pátek 28. července odpoledne,
nebudete ochuzeni o tradiční představení posádek na chrudimském
Resselově náměstí. Těšit se můžete
opět na tři rychlostní zkoušky vedené v malebné krajině Železných
hor nedaleko zajímavých turistických cílů. Návštěvu rallye doporučujeme letos zpestřit např.
o účast na festivalu keltské kultury Lughnasad v nově otevřeném
skanzenu v Nasavrkách.
www.rallyepardubice.cz

Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus na trasu propojující
turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší
turisté tak budou opět moci poznávat nejen krásy historických měst
regionu na pomezí Čech a Moravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské
důlní stezky, úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci.
V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu
a neděli od 30. června do 3. září a dále ve sváteční dny 5. a 6. července.
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz kol z Poličky v 8.30 a zaveze
vás do Svitav, na Hřebeč, do Moravské Třebové, Mladějova a dále do České
Třebové, na Kozlov a do Litomyšle. Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a Nové
Hrady do Proseče. Zpět vyrazí cyklobus z Poličky po stejné trase v 15.30,
vyrazit tedy můžete i na odpolední pěší nebo cyklistický výlet třeba do Toulovcových maštalí.
V sobotu bude cyklobus opět vyjíždět v 8.30 z Poličky, odkud pojede do
Borové, Proseče, Vysokého Mýta a Litomyšle. Odtud se můžete vydat na Kozlov, do České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové, na Hřebeč či do Svitav.
V 15.30 pak autobus zamíří z Poličky po stejné trase v opačném směru.
O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července bude cyklobus jezdit podle
stejného řádu jako v pátek. Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který
nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné
využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné
informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou
distribuovány do všech poličských domácností koncem června a k dispozici
budou také v informačních centrech.
I letošní provoz cyklobusu Českomoravským pomezím je realizován díky
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto
a Česká Třebová za podpory Pardubického kraje.

KRÁLOVSTVÍ HRAČEK ALENY PLESLOVÉ

Až do 27. srpna 2017 v Regionálním muzeu v Chrudimi do světa plného panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, ale i autíček, stavebnic či leporel z dob
starších i nedávných. Výstava nejen pro děti, ale také jejich rodiče a prarodiče,
protože každý z nás si rád vzpomene na poklady dětství. K vidění bude část
rozsáhlé sbírky hraček paní Aleny Pleslové z Potštejna, která ji již několik let
úspěšně vystavuje po celé republice.
Sběratelka Alena Pleslová ze Záměle u Potštejna s budováním své sbírky začala před 35 lety. Když byla malá, měla jedinou panenku, kterou dostala v roce
1952, kdy jí byl jeden rok, a stále ji má. Nejstarší panenka z její sbírky pochází
z roku 1897, ale za nejzajímavější kousek považuje sběratelka panenku z roku
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PROŽIJTE LÉTO NA CESTÁCH
S MEZINÁRODNÍ KARTOU
MLÁDEŽE EYCA
Evropská karta mládeže EYCA
(European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Nejedná se o slevovou kartu
pouze pro studenty, získat ji mohou
všichni ve věku od 5 do 30 let.
V Evropě je Evropská karta
mládeže nejrozšířenější slevovou
kartou pro mladé, má 6,5 milionu
držitelů, kteří mohou čerpat více
než 60 000 slev ve 38 evropských
zemích. Kartu využijete při návštěvách kulturních zařízení, při dopravě, ubytování, stravování, nakupování, při sportovních aktivitách či
vzdělávání.
Využijte možnosti jednoho
z nejlevnějších cestovních pojištění
Držitelé karet EYCA mají možnost pořídit si nejvýhodnější celoroční cestovní pojištění v ČR, a to
již od 190 Kč! Toto cestovní pojištění nabízí české zastoupení slovenské pojišťovny Union, která na
Slovensku několikrát získala ocenění za nejlepší pojišťovnu roku. Kromě nižší ceny a lepšího plnění se
dá toto pojištění sjednat kompletně
online, takže nemusíte chodit nikam na pobočku a pojištění si můžete uzavřít odkudkoliv (tedy klidně
i přímo ze zahraničí, pokud to nestihnete nebo zapomenete udělat
do odjezdu), stejně tak si můžete
pohodlně on-line objednat i kartu
EYCA.

1902, která má totiž svůj rodokmen. V originální krabici u ní byl popis, od koho
ji majitelka dostala, co měla na sobě a komu ji odkázala. K nejcennějším exemplářům sbírky patří kloubové panenky s hlavičkami z biskvitového porcelánu,
se skleněnýma očima a s vlásky z pravých lidských vlasů. Hojně zastoupené
jsou i panenky z kompozitů a celuloidové panenky.
Dnešní děti si podle paní Pleslové neumějí moc hrát, mají hraček hodně
a upřednostňují ty na baterie, což je nenutí přemýšlet. Naopak, v dřívějších
dobách například dívky o panenky pečovaly, oblékaly je, šily na ně a vařily jim.
V muzeu bude samozřejmě k vidění jen část sbírky, které paní Alena Pleslová
spolu se svým man želem Františkem věnuje svůj veškerý volný čas.
Svou sbírku, která se rozrostla na několik set kusů, paní Pleslová stále rozšiřuje, a to různými způsoby, od burz až po záchranu u popelnic, lidé jí panenky
a hračky také nabízejí. Paní Pleslová má radost z každého nového exempláře,
ať už je jakkoliv starý, kouzlo pro ni mají i celuloidové panenky ze 70. let. Protože často získává panenky ve špatném stavu, naučila se je opravovat a ráda
i poradí. Vedle panenek obsahuje sbírka samozřejmě i doplňky k nim, takže
nechybí oblečky, nádobíčko, pokojíčky s nábytkem, postýlky a kočárky. Chlapci
nejvíce ocení různá vozítka, auta, medvědy, stavebnice a kostky.
K výstavě je doplněn Módní salon a Dětská herna. Módní salon je určen
zejména pro holčičky, které si v něm mohou vyzkoušet na dvě desítky šatů
a šatiček, kloboučků, šáliček a závojů různých velikostí, materiálů a střihů, aby
byly krásné jako panenky!!! Nechybí ani zrcadlo, ve kterém se slečny mohou
okouknout!
V dětské herně mají malí návštěvníci k dispozici různé hračky, papírové
skládačky, malířské stojany a pohádkový fotokout.

Více informací o slevách, soutěžích a dalších výhodách, které karta nabízí, naleznete na stránkách
www.eyca.cz.
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je to hlína

slzy štěstí

pomáhám,
protože chci!
12. – 15.10. 2017
Není ti lhostejné okolí, ve kterém žiješ? Máš nápad,
jak jej zlepšit? Přidej se k tisícům dobrovolníků,
kteří se letos již po šesté účastní projektu 72 hodin!
Jdi na www.72hodin.cz a seznam se s příběhy
ostatních dobrovolníků.

až na krev

