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PROGRAM DENNÍCH AKTIVIT 

-KVĚTEN 2017- 
Úterý 2.5. 
7:30 – 12:00   Výlet – Zámecká věž – odchod z FOKUSu v 9:00  
   (Zámecká věž je zřejmě nejznámějším symbolem Českého Krumlova. Věž, ze dvou 

třetin obklopena obytným palácem Hrádku, spočívá na skále vystupující strmě nad 
latránským podhradím a tokem řeky Vltavy. Objekt je situován na rozhraní I. a II. 
nádvoří zámku Český Krumlov.) 

Středa 3.5.  
7:30 - 12:00  Tvoření – Obrazce z knoflíků/Lapače snů z těstovin 
 
Čtvrtek 4.5. 
7:30 – 12:00 Dobrý hrnec – Česnečka s krutony 
 
    
Úterý 9.5.   
7:30 – 12:00 ZAVŘENO  
 
Středa 10.5.   
7:30 – 12:00                 Trénování paměti/Společenské hry/Angličtina/Němčina 
    
Čtvrtek 11.5.                
7:30 – 12:00 Dobrý hrnec – Indické placky 
 
 
Úterý 16.5.   
7:30 – 12:00 Výlet – Muzeum loutek (Pohádkový dům) – odchod z FOKUSu v 9:30  

(Výstava představuje 300 historických loutek aranžovaných do tématických celků, 
takže můžete vidět například vyobrazení historických legend, jihočeskou svatbu, 
vodníky i s utopencem, loupežníky z hvozdů Blanského lesa a Šumavy, draky a rytíře, 
trpaslíky z okolních dolů nebo třeba Spejbla s Hurvínkem.) 

 
Středa 17.5.  
7:30 – 12:00 Tvoření – Výrobky z vlny 
 
Čtvrtek 18.5. 
7:30 – 12:00 Dobrý hrnec – Lívance z kefíru 
 
 
Úterý 23.5.   
7:30 – 12:00 Výlet – Regionální muzeum – Výstava – Len na Šumavě a Hornoplánsku – 

odchod z FOKUSu v 9:00 
 (Výstava seznamuje s produkcí lnu na Šumavě se zaměřením na její jižní část v období 

19. a první třetině 20. století. Přibližuje technologie zpracování lnu obyvatel 
šumavských osad a obcí. Proces domácí produkce lnu je rozložen do jednotlivých fází 
od zasetí po výrobu plátna. Návštěvníci se mohou obeznámit s tradičními úkony, 
postupy a znalostmi, které se předávaly z generace na generaci a zachovaly se, často 
nezměněné podobě až do 19. století.) 
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Středa 24.5.                  
7:30 – 12:00  Kafémlejnek – povídání u čaje či kávy 
  
Čtvrtek 25.5.  
7:30 – 12:00 Dobrý hrnec – Buřtguláš s chlebem 
 
 
Úterý 30.5.  
7:30 - 12:00  Venčení pejsků z útulku – odchod z FOKUSu v 9:30 
 
Středa 31.5.  
7:30 – 12:00 Zahradničení – Sázení květin/bylin 
 


