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výt. příměstský tábor "Tvoř(ž)ivé město Pardubice" 
termín: 1.-5.8. 2016 
anotace 
Umění a sport jako téma příměstského tábora jsme si nevybraly náhodou, aktuální výstava v Galerii 
města Pardubic a blížící se začátek Letních olympijských her nás přivedli na myšlenku zprostředkovat 
sport v umění dětem. 
Umění a sport, ať už se to může zdát jakkoliv méně pravděpodobné, se navzájem propojují již od 
počátku lidské populace. Pohyb i jeho následná vizualizace fascinuje člověka napříč celými dějinami. 
Dokládají to nejen dějiny umění, ale také dějiny sportu, Olympijské hry jsou toho důkazem.  
Díla egyptských malířů, antických sochařů byla snahou zachytit pohyb, sílu, ladnost, stejně jako díla 
Etrusků zobrazující zápasníky. V renesanci se setkáváme s náměty míčových her, turnajů, lovů, které 
odrážejí sílů a hrdinství. Umělecká díla období baroka představují dobové zimní sporty, např. bruslení 
(H. Avercamp), romantismus a jeho obdiv k jezdectví dokazuje obraz Dostihy v Epsonu od Géricaulta, 
autor realismu, Gustav Coubert, se také zajímal o sportovní náměty (obraz Zápasníci), 
impresionistický malíř Edgar Degas zase vztahem linií a dynamiky, proměnami světla a stínů (Taneční 
třída), takto bychom mohli pokračovat přes díla Henri de Touluse Lautreca (první umělecko-sportovní 
plakát na cyklistický peloton), Henriho Rousseaua, Henriho Matisse, Pabla Picassa, Josefa Čapka, 
Salvadora Dalí, Mariny Abramovič nebo společným projektem "Art Grand Slam" Martiny Navrátilové 
a Juraje Kralíka až k současné výstavě O sportu, která je nyní k vidění v Galerii města Pardubic, kde 
současní čeští umělci představují svůj pohled na sport. 
Během pětidenního příměstského tábora si vyzkoušíme několik olympijských disciplín, vždy s 
výtvarným přesahem, představíme si významné umělce, které spojuje téma sportu a pohybu a 
zažijeme mnoho umělecko-sportovních zážitků. 

 

harmonogram 

Pondělí  1. 8. 2016 (Zahájení výtvarně-sportovních her) 
 7:40 - 7:55, sraz: Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice 

 8:00 - 12:00 dopolední aktivity: 
o seznámení, tvorba jmenovek 
o svačina 
o dialog na téma SPORT, sportovní disciplíny, Letní olympijské hry (jaké sporty 

máme rády, kdo jaký sport dělá, co jsou to olympijské hry, co znamená pět 
kruhů, jaké jsou disciplíny na LOH) 

 12:00 - 13:00 oběd (parník Arnošt) 

 13:00 - 16:00 odpolední aktivity: 
o "Nominace" na výtvarně-sportovní hry v galerii - představení sportovních 

disciplín, předání výtvarně-sportovní karty každému nominovanému ("Můj 
výtvarně-sportovní pětiboj") 

o návrhy dresu/obuvi pro vybranou disciplínu (střelba, atletika, golf, gymnastika 
nebo šerm) 

o svačina 
o plnění první výtvarně-sportovní disciplíny - "šerm" 

 16:00 - 16:30 odchod domů 



 

Úterý 2. 8. 2016 (Výtvarně-sportovní hry) 

 7:40 - 7:55, sraz: Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice  

 8:00 - 12:00 dopolední aktivity: 
o plnění druhé výtvarně-sportovní disciplíny - "střelba" v Tyršových sadech 
o svačina 
o prohlídka výstavy v Galerii města Pardubic 

 12:00 - 13:00 oběd (parník Arnošt) 

 13:30 - 16:00 odpolední aktivity: 
o návštěva lanového parku (Lanové centrum Pardubice s.r.o., Kunětická 225) 
o svačina 
o sportovní aktivity v lanovém parku 

 16:00 - 18:00 opékání buřtů v tento den si své děti budete vyzvedávat v lanovém 
parku, občerstvení pro děti zajištěno, ale přijďte za námi k ohni posedět i Vy 

 17:00 - 18:00 individuální odchod z lanového parku (nebo dle domluvy) 
 

 

 

Středa 3. 8. 2016 (výlet do Slatiňan) 
 7:55 - 8:00, sraz: Autobusové nádraží, Pardubice, odjezd autobusu: 8:20 (příjezd do 

Slatiňan 8:43) 

 9:00 - 12:00 dopolední aktivity: 
o svačina 
o návštěva Interaktivního muzea starokladrubského koně 

(http://www.slatinany-svycarna.cz/) 

 13:00 - 14:00 oběd 

 14:00 - 15:00 odpolední aktivity: 
o prohlídka města 
o svačina 

 15:00 - 16:00 cesta zpět 
o odjezd vlaku ze Slatiňan: 15:14 (příjezd do Pardubic 15:40), POZOR - děti si 

budete vyzvedávat na Hlavním vlakovém nádraží Pardubice 

 15:45 - 16:00 odchod domů 

 

 

 

Čtvrtek 4. 8. 2016 (Výtvarně-sportovní hry) 
 7:40 - 7:55, sraz: Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice  

 8:00 - 12:00 dopolední aktivity: 
o plnění třetí výtvarně-sportovní disciplíny - "atletika" v Tyršových sadech 
o svačina 
o přetahování lanem - týmové výtvarné-sporty 

 12:00 - 13:00 oběd (parník Arnošt) 



 13:00 - 16:00 odpolední aktivity: 
o plnění čtvrté výtvarně-sportovní disciplíny - "golf" v Tyršových sadech 
o svačina 
o relaxace 

 16:00 - 16:30 odchod domů 
 

 

 

Pátek 5. 8. 2016 (Vyhodnocení a reflexe) 
 7:40 - 7:55, sraz: Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice 

 8:00 - 12:00 dopolední aktivity: 
o plnění páté výtvarně-sportovní disciplíny - "gymnastika" v Tyršových sadech 
o svačina 
o výtvarná opičí dráha v Tyršových sadech 

 12:00 - 13:00 oběd (parník Arnošt) 

 13:00 - 16:00 odpolední aktivity: 
o tvorba medailí, vyhodnocení disciplín  
o svačina 
o závěrečná reflexe, rozloučení 

 16:00 - 16:30 odchod domů 

 

Změna programu vyhrazena. 


