
Přijďte se podívat do areálu textilních závodů Veba a. s. v  Broumově a prozkoumejte 
úchvatný labyrint výstavy. Rozvíjejte fantazii, tvořivost a představivost dětí a dospělých. 
Objevujte zvukové, optické a kinetické nástroje výstavy. Společně pracujte, bádejte, hrajte 
nebo malujte – všech objektů se můžete dotýkat. 

Díky podpoře Karla Janečka navštíví děti společně s pedagogickým doprovodem ze všech 
typů škol (mateřské, základní i střední) v Královehradeckém kraji výstavu ZDARMA. 
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JEDINEČNÁ PLNĚ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

PLAY BROUMOVSKO PRO ŠKOLY

Výstava na ploše téměř 5 000 m
2
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SI Pracujte dohromady nebo ve skupinách, soutěžte a nalezněte skryté možnosti  

a talenty. HRAJTE SI, smějte se a odneste si nezapomenutelné zážitky z výstavy. 
Výstava je vhodná pro děti od 3 let věku a není závislá na znalosti českého jazyka 
(přiveďte zahraniční kamarády, výstava je vhodná i pro školní skupiny jiných 
národností).

Raneček s pomůckami Průvodcem výstavou v textilních závodech Veba a. s. 
vám budou látkové pytlíčky s pomůckami – takové, jaké míval český Honza, když 
vyrazil na vandr. Pomohou Vám při výstavě s  orientací, správným zacházením 
s objekty a ještě něco navíc…..čeká Vás tajuplné řešení záhady, na jejímž konci…..
nechte se překvapit. Kreativní sady jsou na výstavě k zapůjčení ZDARMA. 

Workshopy pro školy 
Hravě doplňte běžnou výuku výtvarné nebo 
hudební výchovy a dalších předmětů. Během 
výstavy si budete moci vybrat z  několika 
tematicky zaměřených workshopů s vedením 
zkušených lektorů.

Filmfárum  
Natočte si vlastní klip z výstavy a sdílejte jej 
s přáteli.



Výstava je pokračováním 
mezinárodního projektu 
putovních výstav  
a doprovodných akcí 

ORBIS PICTUS PLAY autorů 
Jiřího a Radany Waldových, který 
umělecky koncipuje Petr Nikl ve 
spolupráci s  dalšími výtvarníky. 
Výstava tak navazuje na úspěchy 
a oblibu nejen u školních skupin 
výstav Brána do světa tvořivé 
lidské fantazie, Labyrint světla, 
Leporelohra, a 

PLAY inspirovaných dílem 
humanistického myslitele Jana 
Amose Komenského Labyrint 
světa a ráj srdce.
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…… Soutěž 99+1
Každý žák i pedagog obdrží při vstupu na 
výstavu hrací plánek regionální soutěže 
Broumovska. Může se tak zapojit do hry  
o osobní automobil a další lákavé ceny. 

Komentované prohlídky 
pro pedagogy

Pro pedagogy připravujeme také komento-
vané prohlídky výstavy zdarma. Účelem je 
podrobné seznámení pedagogů s výstavou, 
objekty a kreativními sety na výstavě.



VÝSTAVOU TO NEKONČÍ – UŽÍVEJTE BROUMOVSKA  Nabízíme možnost zajištění jednodenních 
i vícedenních výletů v  regionu Broumovska (vzdělávací programy v  broumovském klášteře, 
návštěva pískovcových skal regionu – Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny 
nebo hravá muzea Merkuru a Papírových modelů). Návštěva Centrum Walzel – nabídka obědů 
přímo pro školní zájezdy, bowling nebo lezecká stěna. Program připravíme dle Vašich přání.

Podrobné informace o výstavě, soutěži a všem dalším naleznete na stránkách 
www.playbroumovsko.cz

včetně rezervačního formuláře pro školy.

Neváhejte, toto je jedinečná šance. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

VÝSTAVOU TO NEKONČÍ

Záštitu nad projektem přezval – Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje a Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.
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