
     
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                              
                                                     Tisková zpráva  

  Muzejní animace ve Svitavách 
Klíčová aktivita: Řemeslné a malířské techniky 

 
Řemeslné workshopy  
Městského muzea a galerie ve Svitavách 
 
Motto: „ Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si pamatuji a co 
prožiji, tomu rozumím". 
 
V loňském roce vyrostla na muzejní zahradě zvláštní budova 
připomínající staré řemeslné dílny. Od počátku letošního roku se 
v těchto dílnách vystřídalo více než 100 školních skupin, kterým 
se věnovaly muzejní lektorky a také odborný lektor daného 
řemesla – mistr řezbář, kovář, sklář a kameník.    
 
Z pravidelných návštěv školních tříd v řemeslných dílnách 
svitavského muzea je patrné, že krátký čas a velký počet dětí 
brání tomu, aby se zájemci mohli vybrané aktivitě věnovat 
opravdu intenzivně a každý z adeptů si mohl vyzkoušet vytvořit opravdu složitější výrobek. Během 
řemeslného programu dochází k seznámení s řemeslem, materiálem a pomůckami, které řemeslník 
pro svoji práci potřebuje. Toto seznámení je však velice krátké, a proto jsme se rozhodli pro vážné 
zájemce o to které řemeslo uspořádat dvoudenní workshopy pro individuální zájemce, kde se 
zpracování dřeva, kamene, skla či kovu budeme věnovat podrobněji. 
 

• Workshopy jsou určeny pro děti od 11 do 18 let, kteří si chtějí vyzkoušet řemeslnou práci.  
• Maximální počet účastníků daného oboru je 10 dětí. 
• Workshopy jsou dvoudenní, vždy od 8:00 hodin do 16:00 hodin. 
• Veškeré pomůcky pro práci i pomůcky ochranné budou zajištěny.  
• Výsledkem dvoudenního snažení bude výrobek, který si děti odnesou domů. 
• Zajištěn materiál, odborní lektoři, zapůjčení veškerých pracovních nástrojů a ochranných 

pomůcek -  absolvování kurzu je zdarma.  
: 

Termíny: 
Řezbářství          30. – 31. května  

Sklářství             8. –   9. července 

Kovářství           15. – 16. července 

Kamenictví        22. – 23. července 
 
Zájemci se mohou hlásit v Městském muzeu a galerii ve 
Svitavách na tel.č. 461 532 704 nebo na adrese: 
lektor@muzeum.svitavy.cz . 
 
Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR 
a Evropského sociálního fondu.     Blanka Čuhelová 

 


