Divadlo Komedianti na káře si Vám ve spolupráci se Státním zámkem Bučovice dovolují nabídnout
kulturně výchovný program

Školní výlety na zámku Bučovice
aneb pojďte s námi na pohádku
Termín pořádání květen 2013

Vážení pedagogičtí pracovníci, žáci,

uplynul další rok a my přicházíme v roce 2013 s nabídkou pro realizaci netradičního školního
výletu. Svou náplní je určen hlavně pro děti z mateřských škol a první stupeň ZŠ. S realizací
školních výletů máme rozsáhlé zkušenosti na hradě Veveří nebo na zámku Jaroměřice nad
Rokytnou, kde nás můžete během května a června vidět.
Celá akce se uskuteční v měsíci květnu v termínech od 21. 5. do 31. 5. na zámku Bučovice.
Samotný výlet se skládá ze dvou částí. První z nich je kostýmovaná prohlídka zámku a přilehlé
zahrady. Druhou je pak pohádka divadla Komedianti na káře s názvem O Palečkovi. Můžete
si vybrat ze dvou časových variant.



Varianta A ‐ Příjezd v 9.00 a divadelní představení v 10.05
Varianta B ‐ Příjezd v 10.00 a divadelní představení v 11.15

Po příjezdu děti absolvují prohlídku zámku s kostýmovaným průvodcem a mohou se podívat
do zahrady. Pro děti je také pro zpestření připravená žonglérská dílna a uvidí zámeckého
flašinetáře s kramářskou písničkou. Bude také připravená výtvarná dílnička. Poté zhlédnou
pohádku O Palečkovi.
Cena za jedno dítě je 90,-. V této ceně je prohlídka zámku a divadelní představení. Na zámku
je také samozřejmě možnost zakoupení suvenýrů a drobného občerstvení. Vzhledem k tomu, že
zámek stojí přímo v centru města Bučovice, není problém zajistit pro děti i další formu
možného občerstvení.
Ještě jednou tedy děkujeme za váš čas, strávený posuzováním naší nabídky a zároveň se
těšíme na shledanou s vámi a zejména s vašimi žáky na zámku Bučovice. Veškeré další
informace, včetně elektronické přihlášky s volnými termíny, najdete na našich stránkách
www.komediantinakare.cz pod odkazem „školní výlety“.
S pozdravem Ing. Holeček Jindřich

Kontakt:

Komedianti na káře, žonglérské divadlo
Ing. Holeček Jindřich
Mackovice 127 pošta Jiřice u Miroslavi 67178
Tel. 603845270 nebo 515277455

Přihláška (zaslat na adresu Ing. Jindřich Holeček Mackovice 127 pošta Jiřice u Miroslavi
67178 nebo na mail komediantinakare@seznam.cz ) termín 21‐31.5 mimo pondělí

Na internetu je aktivní přihláška, kde uvidíte přímo volné termíny i počet dětí, které se tam vejdou
Plná fakturační adresa školy: ______________________________________________

Kontaktní osoba + telefon: ____________________________________ (telefon na někoho na místě)

Mail ___________________________________________

Datum příjezdu* : ____________________________________________
Varianta _________________________ ( příjezd na 9.00 – Varianta A, příjezd
na 10.00 – Varianta B)
Počet dětí** : ________________________________________________
Stupeň + třída (‐y) : ___________________________________________
IČO školy*** : _________________________________________________
Stanovení ceny : počet dětí _______x 90,‐ Kč = ____________Kč celkem
* Prosíme o uvedení data vašeho příjezdu na zámek, které vám nejvíce vyhovuje. Termín domluvte dopředu telefonicky
(603845270). Pokud je pro vás jistý termín výhodný, tak ve vašem vlastním zájmu odešlete přihlášku co nejdříve. Můžeme
vyhovět vždy jen prvním zájemcům o termín!! Pokud nastane situace, že bude vámi požadovaný termín již zaplněn, tak vás
neprodleně zkontaktujeme a domluvíme termín náhradní. V letošním roce pouze tři týdny!!
** Zde vám umožňujeme nahlásit o tři či čtyři děti méně, neboť se může stát, že některé děti nebudou moci z důvodu
nemoci, či jiných, na výlet odjet. Případný vzniklý doplatek pak bude možno uhradit hotově přímo na místě.
*** Nezapomeňte, prosíme uvést tento důležitý údaj. Po přihlášení Vám zašleme fakturu za blokační poplatek ve výši 1000,‐
, který bude odečten při platbě v hotovosti na místě od celkové částky.

