Rychta na Střídačku!
Ateliér Rychta dočasně hostuje v Malé sportovní hale
Leden, 2022 – Ateliér Rychta, který v létě oslaví jeden rok od svého slavnostního
otevření po rekonstrukci v prostorách budovy bývalé restaurace U Primasů,
bude v následujících měsících hostovat v denních hodinách v Malé sportovní
hale z důvodu rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového paláce. Večerní program, který se rozběhne na jaře, bude v Ateliéru Rychta probíhat beze
změn.
Rychta na Střídačce
Od poloviny ledna jsou všechny aktivity Ateliéru Rychta v denních hodinách přesunuty
do Malé sportovní haly z důvodu rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového
paláce, která bude započata v nejbližších týdnech. „Rychta má za sebou bezmála jeden rok od svého otevření a my načínáme úspěšně druhé pololetí odpoledních kurzů
pro děti i víkendových workshopů pro celou rodinu. Vzhledem k dostavbě levého křídla
Průmyslového paláce jsme denní program na několik následujících měsíců přesunuli
do Malé sportovní haly, a to zejména z bezpečnostních důvodů. Rychta na Střídačce,
jak jsme si toto dočasné řešení nazvali, bude probíhat pouze po nezbytně nutnou dobu
s tím, že večerní program bude v maximální možné míře zachován na Rychtě,“ komentuje dočasné řešení ateliéru Rychta Daniel Netušil, programový ředitel.

Druhé pololetí odpoledních kurzů pro děti
Od 21. února startuje druhé pololetí odpoledních kurzů pro děti s tím, že děti, které již
navštěvovaly kterýkoli z kurzů, mohou pokračovat ve stejných časech, nebo si zvolit
nové aktivity.
Otevřeny budou opět oblíbené kroužky fotografie, Cirk La Putyka Akademie, experimentální výtvarka, 3D tisk a vynálezy nebo Ty-Já-Tr. Na technicky založené milovníky
barevných kostiček čeká zbrusu nový kurz LEGO inženýři, který nabídne stavění bez
návodů, základy programování nebo zátěžové testy vlastních lego konstrukcí.

21. února 2022 - 20. června 2022
Ty-Já-Tr, 6–10 let, pondělí 14:30–16:00
21. února 2022 - 20. června 2022
Experimentální výtvarka, 6–11 let, pondělí 16:30–18:00
22. února 2022 - 21. června 2022
Cirk La Putyka Akademie, 3–6 let, úterý 13:30–14:15
22. února 2022 - 21. června 2022
Cirk La Putyka Akademie, 7–9 let, úterý 14:30–15:30

22. února 2022 - 21. června 2022
Cirk La Putyka Akademie, 10–13 let, úterý 16:00–17:30
23. února 2022 - 22. června 2022
LEGO inženýři, 7–12 let, středa 14:00–15:30
23. února 2022 - 22. června 2022
3D tisk a vynálezy, 9–13 let, středa 16:00–18:00
24. února 2022 - 23. června 2022
Fotografie, 9–14 let, čtvrtek 16:30–18:00

a další…
Přehled všech kurzů a přihlášky najdete na: www.navystavisti.cz/odpoledni-kurzy
***
Víkendové workshopy pro celou rodinu
Od února do června poběží na Střídačce pravidelné víkendové workshopy pro celou
rodinu. Workshopy nabídnou oblíbené aktivity jako kutilství, divadlo, fotografování, výtvarku a další aktivity pro šikovné ruce.
Kutilové na Výstavišti
Máte nápad a základní materiál na jeho výrobu, ale nemáte ty správné nástroje a prostředky pro jeho zhmotnění? Řešení najdete v otevřené dílně na Střídačce. Přijďte si
každou sobotu vyrábět a kutit ze dřeva, kovu, plastu, ale třeba i betonu nebo jiných
materiálů. Přetavte své nápady v reálné předměty. První workshop proběhne 5. února
2022 od 10.00 do 13.00 hodin.
Do divadla? Na Výstaviště!
Interaktivní divadelní podívaná pro děti, která bude bavit i rodiče (bude probíhat pravidelně každou lichou sobotu na Střídačce), proběhne 5. 2. 2022 od 15.00 do 17.00
hodin. První představení pod názvem „Knihoborec obecný aneb Kde je ta knížka?“
nabídne divadelní spolek Ty-já-tr. Délka představení spolu se čtenářským workshopem je 120 min a je určeno pro děti od 6 let.
Více na: https://ty-ja-tr.cz/hry/knihoborec-obecny-aneb-kde-je-ta-knizka
Další workshopy najdete na: www.navystavisti.cz/vikendove-workshopy
Kontakt pro média:
Linda Antony, tel: 777 16 88 99 / email: linda@lindamark.net

