
 
  

 
 

Zakončení prázdnin na medlešickém zámku. 
  

      28.8. - 1. 9. 2017 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 28. srpna 
9:00 - 11:30 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.) 

13:30 - 16:00 Airsoft v parku 

  
Bitva dvou skupin o vlajku či území. 

Vlastní vybavení vítáno. Možnost zapůjčení 

včetně kulí za poplatek 40 Kč. 

16:30 - 19:00 Zombicide – desková hra 

  
Přijďte se seznámit a zahrát jednu z novinek 

v deskových hrách. Souběžně budeme hrát jiné 

deskové hry dle vlastního výběru. 

20:00 - 21:30 Večerní promítání 
 Večerní program na zámku.  

 

Úterý 29. srpna 
9:00 - 11:30 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.).  

13:30 - 17:30 Laser Game Pardubice 

 
Náhradní triko a pití. Poplatek 320Kč. 

Adrenalinová hra pro děti i dospělé. Přihlášení 

den předem. Doprava vlakem.  

18:00 - 19:00 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.). 

20:00 - 22:00 Opékání a noční hra 

  
Večer strávený opékáním u táboráku zakončený 

noční hru v parku. 

 

Středa 30. srpna 
9:00 - 11:30 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.) 

13:30 - 19:00 Cyklovýlet na Podhůru 
  
 
 
 

Výlet na Báru, Kočičí zámek, možnost využití 

Lanového parku. S sebou vhodné oblečení na 

kolo, pláštěnku, svačinu a pití, kolo, přilbu, 

zámek. Přihlášení den předem. 

20:00 - 21:30 Zombicide – desková hra  

 
Přijďte se seznámit a zahrát jednu z novinek 

v deskových hrách. Souběžně budeme hrát i 

deskové hry vlastního výběru. 
 

Čtvrtek 31. srpna 
9:00 - 11:30 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.) 

13:30 - 16:00 Airsoft v parku 

  

Druhé odpoledne strávené bitvou o území,  

o vlajku, či o vlastní přežití. Vlastní vybavení 

vítáno. Možnost zapůjčení včetně kulí za 

poplatek 40 Kč. 

16:30 - 19:00 Ohnivé tele 

 
Vyzkoušení si rozdělání ohně a přípravy 

večeře.  

20:00 - 21:30 Večerní hry na zámku i venku 

  
Zahrajeme si tradiční hry, např. Strašidelné 

historky, Dračí doupě, Palermo atd. 
 

Pátek 1. září  
9:00 - 11:30 Hry v klubovně na zámku 

  
Aktivity v klubovně (hry na počítači, po síti, 

stolní hry, atp.) 
 

V rámci akce spolupracujeme s ČČK Chrudim - během týdne nám 
můžete donést Vaše nepotřebné oblečení, které předáme po akci  
do sociálního šatníku pro potřebné. Oblečení noste prosím čisté  
a v igelitových pytlích. 
 

S sebou: dostatek jídla a pití dle délky pobytu, na zámek přezůvky. 
Na programy u/na zámku 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). 
V případě nepříznivého počasí a programu venku proběhne 
náhradní program v klubovně na zámku.  

Na Laser Game a cyklovýlet doporučujeme se co nejdříve přihlásit 
na telefonu: 608 823 132 (Benák Martin) nebo na mailu 

benak@chrudimka.cz. Později nemůžeme zaručit volné kapacity. 
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