
Chcete-li strávit aktivní stáří, 
přijďte navštívit zámek v Novém Městě nad Metují. 

Připravili jsme pro Vás zcela nový interaktivní prohlídkový okruh. 
Nenavštívíte na něm běžné zámecké pokoje, ale máte jedinečnou 

možnost projít zámek doslova „Od půdy po sklep“. 

Ukážeme netradiční prostory zámku 
• prohlídka začíná v neobvyklých prostorách půdy

• pokračuje návštěvou unikátní secesní kuchyně 
• končí prohlídkou tajemného sklepení s ústím tajné chodby

Aktivně Vás zapojíme do prohlídky
• práce s pracovními listy

• interaktivní prvky, vyzkoušení manuální zručnosti

Představíme historické souvislosti
• život na zámku v době 1. republiky 

• uvedení dvou místních pověstí
• setkání s tajemnou zámeckou bytostí

a na závěr
• kontrola správnosti vyplněné tajenky v pracovním listu

• dobrovolně lze strávit čas v exteriérech 
zámku se zajímavou detektivní hrou

• možnost odběru keramické hlíny s sebou 
pro zhotovení suvenýru na památku

Interaktivní prohlídkový okruh

Od půdy po sklep

www.facebook.com/zameknmnm

Rezervace prohlídek:
tel.: 491 470 523

e-mail: pokladna@zameknm.cz G
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Nový prohlídkový okruh 

Od půdy po sklep

Reakce učitelů
Celá léta jsme si o těchto prostorech říkali - co tam asi je? 

Tak teď to můžeme konečně vidět. Výborný nápad.  
Mgr. Vašek Nýč, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Prohlídka se nám moc líbila, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, 
které můžeme následně využít ve výuce. Program jsem doporučila 

svým kolegyním na pedagogické radě. Velkou pochvalu si zaslouží průvodkyně 
Ludmila Flegrová za velmi milý a kultivovaný projev. Děkujeme.

Mgr. Jana Mončeková, ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují

Připravený program „Od půdy po sklep“ se líbil nejen nám učitelům, 
ale i našim žákům. Ocenili, že měli možnost podívat se do jinak nepřístupných prostor 

a dovědět se zajímavosti, které se zde ukrývají. Ve sklepních prostorech 
s napětím vyslechli pověsti a bavili se při odkrývání vlastností zlé paní. 

Pracovní listy aktivovaly žáky nejen během celé prohlídky, ale i poté, 
kdy vyhledávali sami další informace v zahradě a okolí zámku. 
Následné vytváření skřítků z hlíny si velice užili. Moc děkujeme.

Mgr. Romana Minaříková s kolektivem učitelů ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují

Pro bližší informace nás kontaktujte:
tel.: 491 470 523 nebo 491 470 159, 

e-mail: pokladna@zameknm.cz nebo kultura@zameknm.cz

Rezervace prohlídek:
tel.: 491 470 523 nebo e-mail: pokladna@zameknm.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.zameknm.cz


