
                                                                                                                                      
    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Z DĚTÍ SE NA PĚT DNÍ STANOU OBRÁNCI BRNA. NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 
Brno, 4. srpna 2015 
 
Tajné šifry a různé nástrahy, které je třeba překonat, seznámení s historickými předměty, pečení vlastního 
chleba a průzkum hradeb i kasemat. To všechno děti ve věku od 7 do 12 let zažívají tento týden na 
historickém táboře, který pořádá školské zařízení Lipka společně s Muzeem města Brna na brněnském 
Špilberku.  

 
Příměstský tábor nazvaný „Odolejte přesile!“ probíhá tento týden od pondělí do pátku vždy mezi 
8. a 16. hodinou, jeho program je skutečně nabitý. Kromě již zmíněného děti objeví zákoutí a tajné 
chodby hradu, vyzkouší si, co lidé v období třicetileté války jedli, jak se oblékali a s čím si při obraně 
hradu museli vystačit. Zkusí si také, jaké je to být jedním z obránců Brna v roce 1645 a bojovat po boku 
Raduita de Souches proti švédské armádě. Prozkoumají i brněnské podzemí a nejobávanější místo hradu 
– tajemné kasematy.  
 
Tábor je výjimečný především tím, že se koná přímo v prostorách hradu Špilberku a jako zázemí využívá 
místnosti edukačního centra. Lektorky z Lipky na celém programu spolupracovaly s výtvarnicí Bárou 
Svátkovou a pedagožkami Muzea města Brna. Děti se tak během týdne seznámí s vybranými expozicemi 
zcela jinak než běžný návštěvník. Vyzkouší si život vězně v kasematech a prostřednictvím zážitkových 
metod také s uměním dané doby. „Každý den ráno nás vítá na mostě správce hradu a první den děti 
musely rozluštit zapeklitou šifru. Obrana proti Švédům je sice známou událostí, ale řada dětí ví jen to, že 
se město ubránilo. Jak ale bitva probíhala a co jí předcházelo, to se dozví zábavnou formou právě na 
našem táboře,“ uvádí Kateřina Mrázková, vedoucí tábora z Lipky.   
 
Celou dobu ale děti nebudou pouze na hradě. Od císaře dostanou několik depeší s příkazy, a tak se vydají 
i dolů do města na výzvědy. Čekají je i smyslové hry a výtvarné dílny. Těsně před páteční rozhodující 
bitvou se děti podívají na Petrov, kde zkusí domluvit zvonění poledne už v 11 hodin, aby na Švédy mohly 
vyzrát. Když se jim to podaří, dostanou poklad generála Torstensona.  

 
Tábor je zaplněn do posledního místa, účastní se jej 22 dětí. Další zájemce už museli organizátoři 
odmítat. „Velkým zájmem jsme byli potěšeni. S Muzeem města Brna sídlícím na Špilberku plánujeme 
další spolupráci, a to nejen v oblasti příměstských táborů s historickou tematikou. Pro žáky základních 
škol například chystáme balíček výukových programů,“ doplnila Mrázková.  
 
Historii hradu a s ní spojené legendy Lipka zábavnou formou předávala dětem již v minulosti, když 
představila sadu questových her nazvaných Hravý Špilberk, které si mohou zájemci stáhnout na 
stránkách Lipky a vydat se k hradu hledat poklad.  
 

Fotografie z prvního dne tábora si můžete stáhnout zde.  
 
Datum konání: 3.–7. srpna 2015  
Místo konání:  Brno, hrad Špilberk 

Kontakty:  Kateřina Mrázková, vedoucí tábora, E: katerina.mrazkova@lipka.cz, T: 602 684 393 
Kateřina Vítková, PR Lipky, E: katerina.vitkova@lipka.cz, T: 736 473 732 
Michael Kalábek, PR Muzea města Brna, E: kalabek@spilberk.cz, T: 702 176 475 

  

http://www.lipka.cz/hravyspilberk?idm=143
https://drive.google.com/folderview?id=0B-MLGyFzoRbcfjRnOW91ZXRnQ0d0Zks2V1duYmFaVUU0eFVuTFVILWJFNDhsUTVLMm5wSms&usp=sharing

