
Program Modrých dnů
 
sobota 2. dubna
 
9 - 18 hod 
4 základní expozice Pevnosti poznání - zdarma pro držitele karet TP, ZTP, ZTP/P a doprovod
 
9 - 18 hod
Fascinující svět rostlin všemi smysly - vnímejte krásu rostlin nejen zrakem. Zkusíte rozpoznat 
čichem různé vůně rostlin? Vyzkoušíte si Popelčino přebírání apod. (ve spolupráci s Mar-
tinou Oulehlovou z přírodovědecké fakulty)
 
9 - 18 hod
Pohybové a relaxační aktivity - zkuste si přejít lano jako provazochodci, zdolat opičí dráhu z 
říčních kamenů, balančních ježků a hmatových disků (ve spolupráci s pedagogickou fakul-
tou a Mateřskou školou UP)
 
14 - 17 hod
Zábavné žonglování s Janem Hlavsou – principálem olomouckého souboru Cirkus Levitare
 
15 hod
Panelová diskuze – Veronika Pasierbová, Lenka Vacková, Kateřina Vitásková, Michael
Londesborough
 
9 - 18 hod
Výtvarné dílny -  se Studiem Experiment vytvoříte modrou květinu, kterou si můžete ozdobit 
vaše oblečení a vyjádřit tak podporu lidem s autismem nejen tento den. Chybět nebudou 
také tvůrčí dílny Pevnosti poznání
 
9 - 18 hod
Výstava výtvarných děl dětí s autismem
 
17 hod
Společná fotogra�e všech, kteří fandí lidem s autismem, před modře nasvícenou Pevností 
poznání

18 hod
Koncert Jamese Harriese  –  britský písničkář koncertující po celém světě a trvale usídlený v 
Praze. Jeho hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Tentokrát představí své nové 
album Until the Sky Bends Down. James nazpíval také písně k �lmům Lidice a Modré stíny. 
Výtěžek ze vstupného podpoří osvětu a vzdělávání pedagogů
 
19 – 21hod
Pevnost poznání svítí modře
 



neděle 3. dubna
 
9 - 18 hod 
4 základní expozice Pevnosti poznání - zdarma pro držitele karet TP, ZTP, ZTP/P a doprovod
 
9 - 18 hod
Fascinující svět rostlin všemi smysly -  vnímejte krásu rostlin nejen zrakem. 
Projděte se po hmatovém chodníku a vyzkoušejte, jak příjemný může být kontakt vašich 
rukou a chodidel s různými materiály ze světa rostlin
 
9 - 18 hod
Pohybové a relaxační aktivity - zkuste přejít lano jako provazochodci, zdolat opičí dráhu z 
říčních kamenů, balančních ježků a hmatových disků
 
15 - 17 hod
Zábavné žonglování s Janem Hlavsou - principálem olomouckého souboru Cirkus Levitare
 
9 - 18 hod
Výtvarné dílny -  se Studiem Experiment vytvoříte modrou květinu, kterou si můžete ozdobit 
vaše oblečení a vyjádřit tak podporu lidem s autismem nejen tento den. Chybět nebudou 
také tvůrčí dílny Pevnosti poznání
 
9 - 18 hod
Výstava výtvarných děl dětí s autismem
 
17:45
Ukončení Modrých dnů v Pevnosti poznání


