Sdružení pro Vízmburk jako správce státního hradu Vízmburk se na Vás
dovoluje obrátit s nabídkou aktivit pro školy a školky na rok 2021/2022

Dobrý den, vážení,
jako správce hradu Vízmburk, zastupující Sdružení pro Vízmburk, obracím se na Vás s nabídkou aktivit pro děti
a mládež.
Hrad Vízmburk je jedinečnou památkou v celém Kladském
pomezí, datující se již do 13. stol. Jako jediný dochovaný hrad
z této doby je přirozeným místem pro poznávání samotných
začátků středověkého osídlení našeho kraje a způsobu
tehdejšího života.
Během své existence byl hrad významným a mocným sídlem, a i
svou architekturou je jedinečný nejen v Čechách, ale i v Evropě.
Rovněž osud hradu je unikátní a svého času byl pojmenován jako
České Pompeje.

V současné době je hrad zrekonstruován do podoby, ve které byl
nalezen a odhalen během archeologických vykopávek. Je plně
přístupný a probíhají v něm prohlídky s výkladem.
Naší nabídkou jsou samostatné prohlídky o historii hradu, které
je možné rozšířit podle přání i na výklad o právu útrpném včetně
ukázek, a na výklad o samotném osídlování našeho kraje.
Během návštěvy je k dispozici stánek s občerstvením a při zájmu
je možné připravit i táborák na opékání buřtů, případně další
aktivity pro děti.
Jsme tedy schopni nabídnout:
- Prohlídku hradu
- Výklad o právu útrpném
- Výklad o osidlování kraje
- Lukostřelbu
- Písařství včetně pečetění
- Výrobu kožených náramků (raznicemi)
- Výroba kroužkové košile
- Táborák, případně občerstvení
- Další fyzické aktivity, jako souboj na kládách, házení
kroužků či balanční labyrint
- Návštěvu hradního minimuzea

Veškeré tyto aktivity dokážeme připravit, v případě zájmu o ně je však třeba počítat s vlastním dospělým
dozorem. Ten jsme schopni k aktivitám poučit.
V případě zájmu či otázek mne neváhejte kontaktovat.
Akci lze financovat v rámci vzdělávání ze šablon II. a III.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Správce hradu Lukáš Králík
Tel: 776470053
Email: Lukasbunny@seznam.cz

