
Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2010

ROŠKOPOV 1 + 1 aneb 2 měsíce otevřeného prostoru
(letní dílny pro děti a mládež)

30.6. – 10.7. 2010 Filmová dílna: „Šest smyslů“
aneb Člověk má 5 a jeden smysl, kterým vnímá svět kolem sebe

Letošním tématem filmové dílny je tedy 6 smyslů. Tři nezávislé štáby složené 
z účastníků dílny se budou snažit různými způsoby, odlišnými filmovými postupy 
a hereckými styly zmocnit látky společně vytvořeného příběhu ve zdejší krajině… 
Od scénáře, přes praktickou režii, hraní, střih i finální produkci se společně 
dobereme slavnostní premiéry v novopackém kině!

Doporučený věk: od 12 let.
Odborní vedoucí: Jakub Doubrava, David Trávníček, Aleš Trhlík.

4.– 10.7. 2010 Jezdecká dílna I. pro jezdce začátečníky
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Týden s koňmi o koních. Pro začátečníky od 10 let. Jezdecký výcvik dětí bude 
probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR unikátní 
stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně 
jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou 
a milou povahou vhodné k práci s dětmi. Děti (začátečníci) se během výcviku 
naučí základy ježdění a ošetřování koní. V ceně je zahrnuto 10 hodin jízdy 
na koni. Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě 
pojištěny.

Jezdec začátečník: Nemá žádné nebo malé zkušenosti s jízdou na koni.

Požadovaný věk: od 10 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203).

4.– 10.7. 2010 Jezdecká dílna I. pro mírně pokročilé jezdce
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Týden s koňmi o koních. Pro mírně pokročilé jezdce od 12 let. Jezdecký výcvik 
dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR 
unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. 
Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí 
klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi. Děti (mírně pokročilí jezdci) si 
během výcviku zlepší základy ježdění a dozví se více o chovu a ošetřování koní. 
V ceně je zahrnuto 10 hodin jízdy na koni, pro mírně pokročilé včetně vyjížděk 
do nádherného kopcovitého terénu okolí farmy.
Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.

Mírně pokročilý jezdec: Má schopnost samostatně (s mírnou pomocí) postrojit 
koně, schopnost samostatného vedení koně pod sedlem v kroku a klusu. Nutná 
praxe z jízdárny pod dohledem instruktora na k tomu určených místech (např. 
jízdárna). Počítá se i praxe z letních táborů/dílen, pokud proběhly minimálně 
dvakrát po sobě a jezdec splňuje ostatní výše uvedené podmínky.

Provozovatel farmy si vyhrazuje právo při úvodním přezkoušení jezdce při 
nesplnění podmínek přeřadit do jiné skupiny.



Požadovaný věk: od 12 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203)

11.– 17.7. 2010 Fotografická dílna: „Prostor kolem nás jako téma 
k zachycení“
aneb Fotografie nejen dokumentární , ale spíše jako prostředek vyjadřování,  
dorozumívání a tvůrčího přístupu ke skutečnosti

Týden s chilskou fotografkou Goeun Bae, která zájemcům o fotografické umění představí 
při vytváření fotopříběhu základní metody a postupy zpracování digitální i klasické 
fotografie, a snad poodhalí i tajemství zachycení okamžiku.

Upozornění: Odborná vedoucí zatím nehovoří česky, požadujeme tedy od účastníků 
minimálně základní znalost anglického jazyka!

Doporučený věk: od 12 let.
Odborná vedoucí: Goeun Bae.

11.– 17.7. 2010 Jezdecká dílna II. pro jezdce začátečníky
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Týden s koňmi o koních. Pro začátečníky od 10/12 let. Jezdecký výcvik dětí bude 
probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR unikátní 
stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně 
jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou 
a milou povahou vhodné k práci s dětmi. Děti (začátečníci) se během výcviku 
naučí základy ježdění a ošetřování koní. V ceně je zahrnuto 10 hodin jízdy 
na koni. Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě 
pojištěny.

Jezdec začátečník: Nemá žádné nebo malé zkušenosti s jízdou na koni.

Požadovaný věk: od 10 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203).

11.– 17.7. 2010 Jezdecká dílna II. pro mírně pokročilé jezdce
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Týden s koňmi o koních. Pro mírně pokročilé jezdce od 12 let. Jezdecký výcvik 
dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR 
unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. 
Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí 
klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi. Děti (mírně pokročilí jezdci) si 
během výcviku zlepší základy ježdění a dozví se více o chovu a ošetřování koní. 
V ceně je zahrnuto 10 hodin jízdy na koni, pro mírně pokročilé včetně vyjížděk 
do nádherného kopcovitého terénu okolí farmy.
Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.

Mírně pokročilý jezdec: Má schopnost samostatně (s mírnou pomocí) postrojit 
koně, schopnost samostatného vedení koně pod sedlem v kroku a klusu. Nutná 
praxe z jízdárny pod dohledem instruktora na k tomu určených místech (např. 
jízdárna). Počítá se i praxe z letních táborů/dílen, pokud proběhly minimálně 
dvakrát po sobě a jezdec splňuje ostatní výše uvedené podmínky. 

http://www.goeunbae.com/about.htm


Provozovatel farmy si vyhrazuje právo při úvodním přezkoušení jezdce při 
nesplnění podmínek přeřadit do jiné skupiny.

Požadovaný věk: od 12 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203)

18. – 24.7. 2010 Muzikálová dílna: „Shake it, Šejk, shake it!“
aneb Zvuky, hlasy a melodie všude kolem

„Kde najít opravdu velkou rodinu? Snadná odpověď. U arabského šejka. Ale 
pozor! Mnoho žen, mnoho sloužících, mnoho starostí, mnoho hudby, mnoho 
zábavy. A šejk se přesto nudí!!! …“ Co čeká šejka? Na tuto otázku naleznete 
odpověď ve scénáři, který vám bude zaslán s několikatýdenním předstihem.

Co čeká vás? Sólový i sborový zpěv za doprovodu vlastních i cizích hudebních 
nástrojů, nácvik muzikálu, výroba kostýmů a kulis. Muzikálová premiéra na konci 
týdne.

Doporučený věk: od 10 let.
Doporučené předpoklady: láska (a trochu umu) ke zpěvu, lehce přenosné hudební 
nástroje, na něž umíte hrát, vezměte s sebou (harfy a klavíry nechte doma).
Odborní vedoucí: Mgr. Josef Krejčí, Mgr. Marek Kopecký, Jan Krejčí.

18.– 24.7. 2010 Jezdecká dílna III. pro nejmenší jezdce 
začátečníky
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně 
i tvým společníkem, tedy i tvojí součástí… Týden s koňmi o koních pro úplné 
začátečníky od 6-10 let. V této dílně se děti seznámí s chovem a životem dětí 
na farmě, jejich ošetřováním a základem jízdy. K výuce jízdy budou použiti 
speciálně vycvičení poníci vhodní pro danou věkovou skupinu. Jízdy budou 
prováděny jednotlivě, jejich součástí bude speciální cvičení. Množství času 
stráveného jízdou bude uzpůsobeno fyzickým možnostem dětí - minimálně však 1 
hodinu denně (plus čas strávený u koní, vyplněný poznáváním života koní, jejich 
chovem, ošetřováním, sedláním… tedy vším, co ke koním patří).

Výcvik a výuka dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. 
Farma mimo poníků vlastní i v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní 
plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm 
kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci 
s dětmi. Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě 
pojištěny.

Požadovaný věk: 6 až 10 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203).

25. - 31.7. 2010 Výtvarně - divadelní dílna: „Sitespecific“
aneb Krajina jako jedinečný prostor k tvoření

Dramatizace vybraného příběhu, v podobě průvodu krajinou. Oživování okolních 
míst, výroba loutek a masek z nalezených přírodnin i nepřírodnin. A třebas 
i příprava hudebního doprovodu. Seznámení s různými výtvarnými technikami 
a divadelními postupy.



Odborní vedoucí: Jiří Jelínek, divadelník; Kamil Bělohlávek, scénograf.

1. - 7.8. 2010 Výtvarná - řemeslná dílna: „Krajina jako výzva 
k poznávání a tvoření“
aneb Co vše se skrývá kolem nás
Týden tvůrčí práce s různými materiály (kov, dřevo, kámen, hlína, látka, umělé 
materiály,…), poznávání jejich vlastností, magických schopností proměny, tvaru, 
spojení  s přírodou,  jejich  příběhů  a možností,  jak  s nimi  pracovat  (kování, 
drátkování, modelování, malování, batika,…).

Doporučený věk: od 12 let.
Odborný vedoucí: Anežka Úlehlová umělecká kovářka, studentka animace Zlín.

1.– 7.8. 2010 Taneční dílna: „Ve víru tance“
aneb Prostor v pohybu – pohyb v prostoru

Taneční dílna věnovaná základním elementům života – oheň, země, voda, vzduch 
a čas. Stálá potřeba žít v souladu s přírodou vzniká hlavně proto, že se v člověku 
nachází všech pět elementů, které nás obklopují. Účastníci budou tyto elementy 
pozorovat, objevovat a tanečně je ztvárňovat. Pokusí se zvládnout základní 
pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Důležitou složkou této taneční 
dílny je spolupráce s ostatními. Týden plný tanečních improvizací.

Doporučený věk: od 10 let.
Odborná vedoucí: MgA. Sylva Drábková.

8. - 14.8. 2010 Divadelní (loutkářská) dílna: „Loutka, světlo a stín“ 
aneb Prostor nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já

Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou. Cílem této dílny je 
vytvoření netradičních japonských (velko)loutek pod vedením japonského 
loutkoherce Noriyuki Sawy. Kulisou jim bude zdejší krajina, hra světla a stínů… 
Společné vystoupení dětí a Nori Sawy na konci týdne bude zahájeno průvodem 
loutek… Tato dílna je zaměřena na práci s jednoduchým loutkohereckým 
materiálem jako jsou loutky, masky a předměty.

Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zaměřením 
na řemesla a umění. Studoval také tradiční Japonské divadlo „Bunraku“, jehož 
znalost nyní využívá ve svých vystoupeních. V posledních letech žije v Praze, kde 
pracuje jako učitel na DAMU. Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích 
světa viz http://www.norisawa.cz/.

Doporučený věk: od 8 let.
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa.

8. – 14.8. 2010 Geologická dílna: „Cesta za tajemstvím 
zkamenělin“
aneb Putování krajinou po stopách nejstarší minulosti

Týden exkurzí nejen do Podkrkonoší, pro všechny, kteří jsou fascinováni 
horninami a zkamenělinami, jejich hledáním, určováním jejich stáří 
a odkrýváním jejich tajemství. Zamíříme na geologicky a paleontologicky 
významné lokality, kde bude možné nalézt řadu zajímavých hornin i zkamenělin, 

http://www.norisawa.cz/
http://www.divadlo.cz/tichyjelen/


od trilobitů až po žraločí zuby.
Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též o videoprojekce.

Střední turistická průprava nutná!

Doporučený věk: 7 až 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Václav Mencl.

15.– 21.8. 2010 Taneční dílna: „Tančit v práci. - Ale tančit práci?
…“
aneb Prostor v pohybu – pohyb v prostoru

Zahradník, hodinář, chemik, kuchař, ošetřovatel slonů,…Tanec je pohyb, tanec je 
hra, tanec je let, let prostorem i časem… Krajina nabízí obojí. Týden scénického 
tance, tentokrát s tématikou nejrůznějších lidských povolání.

Doporučený věk: 6 - 13 let.
Odborná vedoucí: Mgr. Evženie Šteflová.

15.– 21.8. 2010 Jezdecká dílna IV. pro nejmenší jezdce 
začátečníky
aneb Krajina kolem nás pohledem z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně 
i tvým společníkem, tedy i tvojí součástí… Týden s koňmi o koních pro úplné 
začátečníky od 6-10 let. V této dílně se děti seznámí s chovem a životem dětí 
na farmě, jejich ošetřováním a základem jízdy. K výuce jízdy budou použiti 
speciálně vycvičení poníci vhodní pro danou věkovou skupinu. Jízdy budou 
prováděny jednotlivě, jejich součástí bude speciální cvičení. Množství času 
stráveného jízdou bude uzpůsobeno fyzickým možnostem dětí - minimálně však 1 
hodinu denně (plus čas strávený u koní, vyplněný poznáváním života koní, jejich 
chovem, ošetřováním, sedláním… tedy vším, co ke koním patří).

Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.
Výcvik a výuka dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. 
Farma mimo poníků vlastní i v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní 
plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm 
kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci 
s dětmi. Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě 
pojištěny.

Požadovaný věk: 6 až 10 let.
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová (731 225 203).

22. – 28.8. 2010 Kamenářská dílna: „Seznámení s Podkrkonoším 
a jeho poklady“ aneb Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je 
jedinečné (spojeno nejen se sběrem a zpracováním nejen podkrkonošských 
polodrahokamů)

Týdenní putování za poklady této krajiny. Účastníci navštíví přírodní skulptury, 
které zde vytvořily podzemní síly a nahlédnou tak do různých geologických 
období naší Země… Účastníci mohou nalézti při těchto cestách acháty, jaspisy, 
ametysty, křišťály, záhnědy, české granáty a seznámit se tak např. s lokalitami 



Levínská Olešnice, Železnice, Ždírnice, Rovně… Též naleznou nějakou tu 
zkamenělinu. Účastníci se naučí vyhodnocovat své nálezy a pod odborným 
vedením je pak vybrousí a vyleští.

Střední turistická průprava nutná.

Doporučený věk: 8 až 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Václav Mencl.


