
Obec Dobšice a Agentura Armentum  
Vás zvou v rámci školních výletů  

na vzdělávací program 
 

Putování za Kelty v Dobšicích 2010  
 
 
Místo konání:  
Areál Muzea Keltů a Hřiště v Dobšicích, okr. Nymburk.  
 
 
Termín:  
7. – 10. 6. 2010, začátky vţdy v 9:00. 
 
 
Parkování: 
Parkoviště pro osobní automobily a zájezdové autobusy se zajištěno v areálu hřiště v 
Dobšicích (viz mapa). 
 
 
Proč hledáme Kelty 
v Dobšicích: 
Dobšice leţí v úrodné 
oblasti středního Polabí. 
Toto území bylo 
osidlováno zemědělskými 
populacemi jiţ od neolitu. 
Není tedy divu, ţe v okolí 
obce nacházejí 
archeologové stopy pobytu 
Keltů, kteří zde ţili v době 
5. – 1. stol. př. n. l. V těsné 
blízkosti Dobšic bylo na 
přelomu 19. a 20. století 
odkryto jedno 
z nejdůleţitějších 
středočeských keltských 
pohřebišť. Právě nálezům 
z této lokality je věnováno 
Muzeum Keltů, které zde bylo otevřeno v roce 2008. 
 
 
Co jsme pro Vás připravili: 
Putování za Kelty v Dobšicích je cca tříhodinový výukový program, 
v jehoţ průběhu budou ţáci základních škol hravou formou seznámeni 
s kulturou a civilizací starověkých Keltů.  
 Součástí programu jsou kromě hraného vzdělávacího 
představení také ukázky keltských řemesel a další aktivity, do kterých 
se mohou děti aktivně zapojit. V ceně vstupného je zahrnuta prohlídka 
Muzea Keltů s průvodcem. 
 V místě konání akce bude moţno zakoupit drobné občerstvení 
(káva, čaj, limonáda, sušenky, párek aj.) a upomínkové předměty. 



 
 

Hraný program Boiohaemum, Keltové a ti druzí 
Výukové divadelní představení vás na cca 40 minut 
přenese do doby mezi 5. stoletím př. n. l. a zlomem 
letopočtu, kdy na našem území sídlili Keltové. Hra 
vypráví o ţivotě bojovníka, na jehoţ příkladě odlehčenou 
formou prezentuje základní aspekty tehdejšího ţivota, 
některé kulturní zvyklosti a uţití předmětů denní potřeby. 

 
 

Ukázky keltských řemesel 
Prezentace řemesel poukazuje na převratné technologie, které k nám přinesla 
keltská civilizace. Ţáci si za odborného dohledu mohou kaţdé řemeslo manuálně 
vyzkoušet a zároveň jim bude podán výklad o jednotlivých technologiích. 
 

 Ražba mincí – Keltové byli prvním národem, který na 
našem území razil své vlastní mince. V mincovní dílně 
ţáci uvidí celý postup výroby platidel, od tavby suroviny 
po přípravu mincovních stříţků. Sami si pak mohou 
keltské mince vyrazit. 

 
 

 Kamenická dílna – V této dílně seznámíme ţáky s prací 
keltských kameníků. Děti si sami vyrobí drobnou 
pískovcovou plastiku nebo kamenný brousek podle 
pravěkých předloh. 

 
 

 Mletí obilí – Převratným přínosem keltské civilizace 
v oblasti zemědělství byly kamenné rotační mlýnky. 
Ţáci si mohou na replice ţernovu semlít vlastní mouku 
a následně z ní upéct keltské placky. 

 
 
 

 Tkalcovská dílna – V této dílně seznámíme diváky 
s prací na vertikálním stavu a dalšími tkalcovskými 
postupy vyuţívanými Kelty. Zájemci si mohou 
vyzkoušet tkaní popruhů na malých popruhářských 
stávcích či sledovat výrobu ozdobných pásu na tzv. 
karetkách. Součástí dílny bude výstava šperků a oděvů. 

 
 

Galský lučištník 
Jiţ od dob Caesarových je známo, ţe Galové byli výtečnými lučištníky. Tuto 
nebezpečnou dálkovou zbraň dovedli obratně vyuţít jak k boji, tak k lovu. Staňte 
se na malou chvíli galskými lučištníky a pokuste se všemi šípy zasáhnout 
slaměný terč.  

 
 
 



Výstava keltského zemědělství 
V našem interaktivním muzeu budou vystaveny nejrůznější 
nástroje, které Keltové pouţívali k obdělávání polí a 
zpracování zemědělských produktů. Návštěvníci tak uvidí 
nejstarší oradla s ţeleznými radlicemi, první evropské 
kosy, srpy či ţací noţíky. Výstavu doplní nejstarší ţelezný 
rýč, pravěká lopata a různé typy motyk a kopáčů.  

 
Prohlídka Muzea Keltů 
Muzeum Keltů je úmístěno v budově Obecního úřadu Dobšice. V rámci expozice jsou 
návštěvníci seznámeni s problematikou keltské civilizace v rámci Evropy a České 
republiky. Hlavní část je věnována keltskému pohřebišti odkrytému v blízkosti obce. 
Součástí expozice jsou originální nálezy, figuríny a rekonstrukce, nechybí ani hraný 
dokument zachycující kaţdodenní ţivot našich předků. 
 
Více informací na www.obcecr.cz/dobsice. 
 
 
Vstupné: 
130,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma. 
 
Vstupné zahrnuje: 

 program Putování za Kelty 

 prohlídku Muzea Keltů.  
 
Možnosti dalších aktivit v blízkém okolí: 
 
Moţnosti dalších aktivit v blízkém okolí a tipy na výlet naleznete na webových adresách: 

 Expozice místních tradic, spolků a významných rodáků 
 www.obcecr.cz/dobsice 

 Dobrodruţná stezka malého Dobše 
      www.obcecr.cz/dobsice. 

 
Kontakt: 
Objednávky programu Putování za Kelty v Dobšicích zasílejte na adresu: 
 
Tomáš Mangel - Armentum 
Pod Zámečkem 1056 
500 06 Hradec Králové 
 
Objednat se můţete téţ telefonicky na tel.: 731 464 940 (Jitka Škvrnová) nebo emailem 
na adrese: putovani@armentum.cz.  
 
Další informace naleznete na  
www.armentum.cz nebo www.volcae-tectosagii.armentum.cz 
 

Termín uzavření objednávek je 30. 4. 2010. 

http://www.obcecr.cz/dobsice
http://www.obcecr.cz/dobsice
mailto:putovani@armentum.cz
http://www.armentum.cz/


Objednávka  
Putování za Kelty v Dobšicích 

 
 
 
Datum a čas začátku programu:………………… 
 
Adresa školy:………………………………………. 

          …………………………………………. 
          …………………………………………. 
 

Kontaktní osoba:…………………………………… 
 
Kontaktní telefon:………………………………….. 
 
Kontaktní email:……………………………………. 
 
Počet dětí:…………… 
 
Celková cena:…………………Kč (130,-Kč x počet dětí) 
 
Datum a místo vystavení:………………………………… 
 
 
 
 
 
    ……………………………………. 
    Razítko a podpis zástupce školy 
 


