
 
  

 
Zakončení prázdnin na medlešickém zámku. 

  

      27.8. - 31.8. 2018 
 

Využití prázdnin pro hraní všeho druhu. Počítačové hry, sportovní hry, výlety, airsoft  
a další zábava… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pondělí 27. srpna 
8:00 - 10:00 Ranní hraní v klubovně na zámku 
  Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.). 

10:00 - 12:00 Zombicide – desková hra 

  
Staň se hrdinou, sbírej různá vybavení a poraž společně 
s ostatními hordu blížících se nepřátel. Oblíbená kooperativní 
desková hra pro děti 8+. 

12:00 - 14:00 Hry v klubovně na zámku  
  Možnost ohřátí vlastního obědu. 

14:00 - 16:30 Airsoft v parku 
  Bitva dvou skupin o vlajku či území. Vlastní vybavení vítáno. 

Možnost zapůjčení včetně kulí za poplatek 40 Kč. 

17:00 - 19:00 Cena života – příběhová hra 

  
Převážné pohybové hry zařazené do příběhu, kdy je třeba jistá 
spolupráce a taktika, někdy bude dokonce nutné leccos riskovat 
či obětovat. Umíme si vážit vlastního života?  

19:00 - 20:00 Hry v klubovně na zámku 
 Možnost ohřátí vlastní večeře. 

20:00 - 22:00 Večerní promítání 
 Budeme se bát nebo smát?:-) 

 

Úterý 28. srpna 
8:00 - 10:00 Ranní hraní v klubovně na zámku 
  Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.). 

10:00 - 12:00 Počítačové hry  
  Turnaje v PC hrách (např. COD2, Flatout…). 

12:00 - 14:00 Hry v klubovně na zámku 
  Možnost ohřátí vlastního obědu. 

14:00 - 19:00 Cyklovýlet na koupaliště v Chrudimi 

 
S sebou vhodné oblečení na kolo, přilbu, zámek, svačinu a pití, 
peníze na vstupné. Přihlášení alespoň den předem. V případě 
nepříznivého počasí proběhne výlet do aquaparku v Pcích. 

19:00 - 20:00 Hry v klubovně na zámku 
  Možnost ohřátí vlastní večeře. 

20:00 - 22:00 Večerní upír 
 Noční hra na zámku. Dokážeš se skrýt před žíznivým upírem, 

který na svém panství hledá další kořist? 

 

Středa 29. srpna 
8:00 - 10:00 Ranní hraní v klubovně na zámku 
  Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.). 

10:00 - 12:00 Zombicide – desková hra 

  
Boje pokračují, zombíkům přišli na pomoc vlci a zákeřná Vlčí 
zrůda. Hrdinové však mají možnost získat nové a lepší vybavení. 
Oblíbená desková hra pro děti 8+ s rozšířením Wulfsburg. 

12:00 - 14:00 Hry v klubovně na zámku 
  Možnost ohřátí vlastního obědu. 

14:00 - 16:30 Airsoft v parku 
  Bitva dvou skupin o vlajku či území. Vlastní vybavení vítáno. 

Možnost zapůjčení včetně kulí za poplatek 40 Kč. 

17:00 - 19:00 Zombie apokalypsa – příběhová hra 

  

Pohybové hry zařazené do příběhu s poměrně silnou atmosférou, 
kde je třeba postavit se strachu a přemoci pomalé, ale ošklivé 
zombíky. Opět je vhodné spolupracovat a hrát jako tým (pozor, 
ve hře se používají masky a strašidelná hudba. I když to děti 
vědí a vidí předem, nemusí být hra vhodná pro menší děti).  

19:00 - 22:00 Hry v parku, opékání 
 Možnost opékání vlastních buřtů spojené s hraním her, možnost 

nocování venku pod širákem/stanem. 
 

Čtvrtek 30. srpna 
8:00 - 10:00 Ranní hraní v klubovně na zámku 
  Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.). 

10:00 - 12:00 Počítačové hry  
  Turnaje v PC hrách (COD2, Flatout…). 

12:00 - 14:00 Hry v klubovně na zámku 
  Možnost ohřátí vlastního obědu. 

14:00 - 19:00 Rychle z krychle – příběhová hra 

  
Venkovní převážně pohybové hry zařazené do příběhu podivných 
krychlovitých tvorů z cizího světa, které je zapotřebí získat a 
vrátit, kam patří. Ti se ale nedají tak lacino. Leckde bude třeba 
použít sílu, rychlost, lest i spolupráci s ostatními.  

19:00 - 20:00 Hry v klubovně na zámku 
  Možnost ohřátí vlastní večeře. 

20:00 - 22:00 Night diskhand 
  Noční pohybová hra v parku. 

 

Pátek 31. srpna  
8:00 - 10:00 Ranní hraní v klubovně na zámku 
 Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, stolní hry, atp.). 
10:00 - 12:00 Zombicide – desková hra 
  Poslední velké boje. Jeden na všechny, všichni na jednoho 😉 

 

Na programy na zámku a v parku mohou děti přijít i v jejich 
průběhu.   
Akce je určena především pro děti od 6 do 15 let. Možnost 
přespání na zámku (spacák, karimatku s sebou). 
S sebou: dostatek jídla a pití dle délky pobytu, na zámek 
přezůvky. 
V případě nepříznivého počasí a programu venku proběhne 
náhradní program v klubovně na zámku.  
Na cyklovýlet doporučujeme se co nejdříve přihlásit  
na telefonu: 608 823 132 (Benák Martin) nebo na mailu 
benak@chrudimka.cz.  

 


