
 
 

 

Program setkání rodin – „Do pohádky za řemesly“  
Sněhurka a sedm trpaslíků 27. – 29. 5. 2011 
 
 
Pátek, 27.05.11 
Od 17.00 hod.            Příjezd na chatu Jarmilka – Bedřichov 
18.00 hod.   večeře                    
19.00 hod.  pohádka na dobrou noc – Sněhurka a sedm trpaslíků  
Od 20.30 hod.            Welcome drink! Společenský večer, seznamovací hry, po celý večer 

k dispozici barmani s míchanými drinky  
 
Sobota, 28.05.11 
8.00 hod.  snídaně 
9.00 hod.    

Kreativní dílna I. -  zlatnická dílna – každý si zlatnickou technikou 
vyrobí vlastní šperk pod dohledem profesionální zlatnice 
z galvanizovaných komponentů    

 
pro děti k dispozici hry, malování, vybarvování, soutěž o nejhezčí 
omalovanou či namalovanou Sněhurku a sedm trpaslíků!  

    
12.30 hod.                  oběd 
13.30 – 15.00 hod. pečení buchtiček k odpolední kávě  

nabídka stolních her, polední klid, pouštění pohádek  
15.00 hod.                  odpolední svačina / káva + koláč od dětí  
15.30 hod.  

kreativní dílna II. – sklářská dílna – broušení a leptání skla – ukázka 
profesionální práce broušení skla, poté vlastní tvorba, každý si vyrobí 
skleničku dle vlastního výběru 

18.00 hod.  Vernisáž výstavy dětských prací „Sněhurka a sedm trpaslíků“  
18.30 hod.                  večeře 
19.00 hod.                  Vyhlášení nejkrásnějších obrázků Sněhurka a sedm trpaslíků  
19.30 hod. Společně spontánně hrajeme pohádku dětem - dvojjazyčně 

(namíchaná skupina herců z obou zemí :o))  
20.30 hod.   zábava pro dospělé - hry, soutěže 
 
Neděle, 29.05.11 
8.00 hod.   snídaně 
9.00 hod.  Výlet po krásách Jizerských hor. Pokusíme se najít chaloupku sedmi 

trpaslíčků, cestou splníme zajímavé úkoly a v závěru na nás bude 
čekat malé překvapení  

12.30 hod.  oběd  
13.30 – 15.00 hod. nabídka stolních her, polední klid, pouštění pohádek  
po 15. hod.  káva, odjezd domů 
 
 

           
 



 
 

 

Programm von Familientreffen – „Durch Märchen zum Handwerk“  
Schneewittchen 27. – 29. 5. 2011 
 
 
Freitag, 27.05.11 
Ab 17.00 Uhr.             Ankunft in Jarmilka – Bedřichov 
18.00 Uhr.   Abendbrot                     
19.00 Uhr.  Märchen vor dem Einschlafen – Schneewittchen   
Ab 20.30 Uhr.             Welcome drink! Gemeinsam verbrachter Abend, Spiele zum 

Kennenlernen, den ganzen Abend eine Bar mit Bedienung allen 
Teilnehmern zur Verfügung 

 
Samstag, 28.05.11 
8.00 Uhr.  Frühstück  
9.00 Uhr.   Werkstatt I. Goldschmiede – jeder Teilnehmer kann ein eigenes 

Schmuck aus galvanisierten Komponenten für sich selber unter der  
Leitung einer professionellen Handwerkerin herstellen.    

 
Für Kinder stehen Spiele, Malen und Ausmalen, Wettbewerb um das 
schönste Bild der „Schneewittchen“ zur Verfügung  

    
12.30 Uhr.                  Mittagessen  
13.30 – 15.00 Uhr.  Kuchenbacken  

Tischspiele, Ruhepause, Märchen auf DVD  
15.00 Uhr.                  Kaffeepause / Kaffee + Kuchen  
15.30 Uhr.   

Werkstatt II. – Glaswerkstatt – Schleifen und von Radieren von Glas  – 
Vorschau vom professionellen Glasschleifen, nachher eigene 
Versuche, jeder Teilnehmer kann ein Glas nach eigener Auswahl 
verzieren  

18.00 Uhr   Vernisage der Kinderbilder „Schneewittchen“   
18.30 Uhr                   Abendbrot 
19.00 Uhr                   Die schönsten Bilder „Schneewittchen“ werden belohnt.   
19.30 Uhr  Wir spielen gemeinsam den Kindern das Märchen vor (zweisprachig)  

(gemischte Gruppe von Schauspielern aus beiden Ländern :o))  
20.30 Uhr    Abend für Erwachsene – Spiele  
 
Sonntag, 29.05.11 
8.00 Uhr    Frühstück  
9.00 Uhr  Ausflug im Isergebirge – die Sehenswürdigkeiten. Wir versuchen das 

Häuschen der sieben Zwerge zu finden, unterwegs erfüllen wir 
interessante Aufgaben und am Ziel wartet eine kleine Überraschung 
auf uns.   

12.30 Uhr   Mittagessen   
13.30 – 15.00 Uhr  Tischspiele, Ruhepause, Märchen auf DVD  
nach 15. Uhr   Kaffeepause, Abfahrt 
 
 
 
 

           
 


