Co Vám nabízíme?
Možnost vybrat si jeden ze dvou dvouhodinových výukových programů zaměřených na
a) zpracování ovčí vlny a tkaní látek (4. - 6. 6. 2012)
b) košíkářské řemeslo (7. - 8. 6. 2012)
Uvidíte ukázky řemesla s obrazovou prezentací na dané téma. Ukázky budou předvádět řemeslníci
v dobových kostýmech. Děti budou mít možnost si některé technologické postupy vyzkoušet. Součástí
programu je i prohlídka hradu s výkladem a dále prodejní výstava výrobků chráněné dílny Kopeček (i pro
veřejnost). Jako překvapení pro děti je na nádvoří hradu připravena ovečka. Celý program je realizován
v historickém prostředí středověkého hradu Litice.
Komu je program určen?
Exkurze je určena menším i větším kolektivům dětí základních a středních škol. Program bude individuálně
upraven s ohledem na věk návštěvníků.
Kdy bude program probíhat?
Ve dnech 4. - 8. 6. 2012. Program probíhá 2x denně, první program začíná v 9.30, druhý ve 12.30, doba
programu 2 hodiny, po domluvě možnost časově přizpůsobit. Návštěvu a druh programu je nutno objednat předem na níže uvedeném telefonu či emailem.
Co Vás program bude stát?
Cena programu pro jednu osobu je 80 Kč. Doprovod skupiny (učitelé/vychovatelé) vstupné neplatí. Počet
dětí na program je max. 35.
Kontakt:
Mobil:
Tel. hrad:
e-mail:
Adresa:

606 521 942 (p. Martin Krčmář, volat navečer)
465 320 627 (pouze v otevírací době) jinak záznamník
krcmar@pardubice.npu.cz
Národní památkový ústav, správa státního hradu Litice, Litice nad Orlicí, 564 01 Žamberk

Hrad Litice
Nad stejnojmennou obcí vyčnívá skalnatý ostroh, obtékaný ze tří stran
Divokou Orlicí. Na něm se vypíná zřícenina hradu Drslaviců ze 13. století.
Mezi hlavními majiteli byli např. králové Václav II. a Jiří z Poděbrad, ten jej
nechal přestavět na jeden z nejmocnějších hradů té doby. Od roku 1495
hrad patří Vilémovi z Pernštejna spolu se sousedním hradem Potštejnem.
Dalšími majiteli jsou v letech 1562 - 1809 páni z Bubna a posledními rod
Parishů. Dominantou hradu je zachovalá hradní věž s palácem, kde se
nachází expozice s ukázkami archeologických nálezů, výstava dobových
pohlednic a rytiny okolních hradů. Z hradní věže se nabízí široký rozhled
do okolí.

