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Holé Vrchy 6

Encyklopedie Keltů

294 46 Semčice

www.keltove.cz

IČ 48682535
www.keltoi.cz

Ve stopách předků

keltoi@keltoi.cz

- naučná stezka po ČR

602 340 991

www.stopypredku.cz

Posláním spolku je rozvíjet
kulturní dědictví předků,

Sylvana

práce s dětmi a mládeží

Vzdělávací centrum

a organizování akcí.

Mimoň - Ralsko

Archeopark Prášily -

Hradsko

Jak žili Keltové

- naučná stezka

www.archeoparkprasily.cz

Magazín Boiohaemum

23 let s Vámi a 548 projektů a akcí

Praboleslav
- naučná stezka

Encyklopedie pravěku
www.boiohaemum.cz
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Archeopark Prášily
Ve spolupráci Keltoi, středisko Prášily, partnerů
a odborných pracovníků je na okraji obce Prášily
postaven prožitkový archeopark - popularizační
a experimentální centrum laténské (keltské) kultury
- Keltů. Keltové žili na našem území v 6. - 1. st. př.
n. l.
Archeopark a celý jeho projekt je realizován
ve spolupráci s odborníky - archeology
a stavby jsou provedeny jako věrné rekonstrukce.
V další fázi budou prováděny stavební experimenty polozemnice, kovárna s hutí a vybavení.

Obsah projektu
• Rekonstrukce staveb předků podle nálezů:
- oprava vyhořelého domu zapáleného žhářem
30.12.2016
- experimentální rekonstrukce obytného zahloubeného
obydlí - polozemnice
- experimentální rekonstrukce kovárny
- vybavení Archeoparku (tkalcovský stav, rotační
mlýn, hrnčířský kruh, keramika, nářadí a nástroje)
- svatyně
- palisáda s valem, oplocení, zabezpečení

Keltové byli velmi zruční řemeslníci - razili mince,
vyráběli krásné šperky z bronzu, nástroje ze železa,
keramiku, tkali pestré látky. Na vysoké úrovni
zvládali mnoho dalších řemesel. Postupně budeme
tato řemesla návštěvníkům ukazovat.

• Pro skupiny je připraven dvouhodinový
výukový
program,
při
kterém
jsou
účastníci hrou seznámeni se životem Keltů
a jejich řemesly.
• Pořádání tématických akcí, při kterých návštěvníci
uvidí předváděná řemesla a činnosti, poslechnou
si stylovou hudbu, přednášku odborníků, apod.
Plánujeme ročně 6 akcí ukázek řemesel a festivalů
Lughnasad a Samhain, víkendová řemesla - rozpočet
je 150 000 Kč.
Pro návštěvníky je Archeopark otevřen od května do
října.
Podrobnosti na www.archeoparkprasily.cz

• Oživení dávných řemesel Keltů a jejich ukázka
návštěvníkům Archeoparku.
Návštěvníci si nabízená řemesla budou moci
při vybraných akcích vyzkoušet. Jedná se např.
o mincovnictví, opracování dřeva, výroba
keramiky,mletí mouky, pečení placek, tkaní látky.
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Bohemia - Stopy předků
Internetová naučná encyklopedie www.boiohaemum.
cz je rozdělena do těchto tématicky zaměřených částí:
- Archeologie - nálezy a experimenty
- Pravěk (doba kamená, bronzová a železná)
- Keltové
- Germáni a doba římská
- Slované
- Středověk
- Místopis - lexikon nálezů v ČR - 3 000 záznamů
- Knihovna
V každém období jsou dále kapitoly:
1. Základní informace o období
2. Sídla
3. Řemesla a činnosti
4. Cestování
5. Společnost
6. Duchovno
7. Lokality, nálezy
8. Literatura
9. Současnost, rekonstrukce
Texty jsou zpracovávány podle dostupné odborné literatury a archeologové provedli odborné korektury.
Součástí je pravidelný mailing pro registrované zájemce, který obsahuje přehled posledních novinek,
aktuální pozvánky na akce, apod.
Denní návštěvnost internetových stránek je 8001000 čtenářů.

Projekt Bohemia - Stopy předků chceme vytvořit
soubor produktů cestovního ruchu, který formou
naučné stezky rozložené po území České republiky
provede návštěvníka historickými obdobími a zážitky:
Ve stopách lovců mamutů, Výlety do pravěku, Ve
stopách Keltů, Ve stopách Germánů a Římanů, Ve
stopách Slovanů, Výlety do středověku, Ve stopách
lidových řemesel.
Aktivity projektu jsou:
- Brožura Ve stopách předků - bude obsahovat
základní informace o životě předků vč. určitého
množství vytipovaných míst (muzeí, míst nálezů, rekonstrukcí), která budou popsána, co místo nabízí,
jak se tam dostat vlakem, autobusem, základní kontakty
- internetové stránky stopypredku.cz
- vydání infoletáku
- Soutěž Ve stopách předků - určena pro děti do
15-ti let.Správné odpovědi jsou získány při návštěvě vybraného místa. Odpovědi budou slosovatelné,
pět soutěžících bude odměněno věcnými cenami
a všechny správné odpovědi získají drobný suvenýr.
- prezentace na veletrzích cestovního ruchu (Praha,
Brno, Plzeň a další)
- na vybraných místech budou cestovatelské pamětní
razítka, sběratelská pohlednice nebo magnetka
- v devíti vydáních turistického magazínu KAM po
Česku vyjde dvoustrana s aktuálními pozvánkami.

Výlety do pravěku
Ve stopách Lovců mamutů
Ve stopách Keltů
Ve stopách Germánů a Římanů

Ve stopách Slovanů

Výlety do středověku

Při putování poznáváme bohaté
kulturní dědictví, které nám zde
zanechali naši předkové a které
musíme zachovat i pro další generace.
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Připravované projekty
Sylvana

Obsahem projektu Sylvana je vybudovat a provozovat
Vzdělávací centrum, které se bude skládat z dílčích
projektů:
- Vzdělávací centrum čekých dějin
- Centrum experimentální archeologie
- Archeopark - rekonstrukce archeologických
nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované,
Germáni), prožitkový ekopark
- Centrum volného času
Pro realizaci tohoto záměru je vhodná plocha několika
ha, na které je možné postavit rekonstrukci osady
skládající se z pěti částí s opevněním a kultovní místo,
tzv. Viereckschanze - místo pro shromažďování
většího množství lidí při organizovaných slavnostech,
možnost stylového ubytování se stravováním pro
organizované pobyty dětí, mládeže či jiných skupin.
Jednotlivá řemesla budou rozvíjena od doby kamenné
po Slovany.
Cíle projektu
•
•
•
•

Popularizace kulturního dědictví – odkazu
předků pro 21. století
Ukázat návštěvníkům život před dvěmi tisíci
lety - ukázky řemesel
Výuka dějepisu a řemesel
Celoroční systematická práce dětí a mládeže
- využití jejich volného času pro nenásilné
vzdělávání

Hradsko
Ve spolupráci s městem Mšeno a za podpory dalších
partnerů a odborných pracovníků chceme prezentovat
kulturní dědictví Slovanů v obci Hradsko na území
bývalého hradiště z doby Slovanů.
Hradiště Hradsko je v odborné literatuře spojováno
s bájným hradištěm Canburg (jedno z důležitých
slovanských hradišť).
Projekt se skládá z těchto částí:
- naučná stezka pro pěší turisty ze Mšena do
Kokořínského údolí
- odpočívka pro turisty na hradišti
- naučný panel u odpočívky
- organizování kulturních programů - rekonstrukce
řemesel, hudba, trh

Praboleslav

Mezi Mladou Boleslaví a Dobrovicí se rozkládá
rozsáhlý Přírodní park Chlum, kde se nachází dvě
pravěká hradiště. V současné době zde dochází k
rozsáhlé devastaci hradiště jízdami na čtyřkolkách,
které využívají terénní vlny bývalého opevnění ke
zpestření jízdy. Chceme zde pro turisty realizovat
naučnou stezku, od které si slibujeme větší informovanost návštěvníků o uvedené lokalitě a tím její větší
ochranu.
Obsahem projektu je realizace naučné stezky věnované historickému období osídlení území Slovany,
tzn. 8. - 10. století n. l. Obě hradiště chceme spojit
naučnou stezkou, kde budou umístěny tři naučné panely.
Panel č. 1 – Lokalita Šance – popis hradiště a jeho
osídlení Slovany, panel č. 2 – střed obce Chloumek –
popis Hrádek (středověk), panel č. 3 – popis hradiště
Na Hrádku. Celková vzdálenost je 1,6 km. Trasu je
možné jít pěšky nebo na kole.
Propagace bude složena z tištěných materiálů (leták
s mapou trasy a blízkého okolí, distribuce v Informačních centrech v Mladé Boleslavi a Dobrovici).
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Vzdělávací centrum Sylvana propojuje odkaz
našich předků s poznáváním života v souladu
s přírodou. Sylvana znamená sídlo v lese
a bude se skládat z:

Součástí osady budou políčka s plodinami
a pastviny pro zvířata.

- Vzdělávací centrum českých dějin

Výroba mouky, pečení chleba, pečení placek,
výroba a výpal keramiky, výroba drátěných
šperků, opracování dřeva, vaření jídla, tkaní na
tkalcovském stavu, rozdělávání ohně, kovářství
a další.

Představovaná řemesla:

- Centrum experimentální archeologie,
Ekologické centrum - prožitkový ekopark
- Archeopark - rekonstrukce života předků
- neolit, doba bronzová, Keltové, Slované,
Germáni, políčka, zvířata

Pořádat pro děti, mládež a dospělé výukové
programy věnované poznávání odkazu předků,
např. výroba keramiky, zpracování potravy,
tkalcovství a mnoho dalších řemesel.

- Chráněná dílna

Sylvana bude otevřena celoročně.
Navazuje na naše zkušenosti s výstavbou
a provozem našeho jiného projektu Archeoparku
Prášily.
Pro realizaci tohoto záměru je vhodná plocha
několika ha, na které je možné postavit
rekonstrukci osady skládající se z pěti částí s
opevněním a kultovní místo, tzv. Viereckschanze
- místo pro shromažďování lidí při organizovaných
slavnostech, možnost stylového ubytování se
stravováním pro organizované pobyty dětí,
mládeže či jiných skupin. V této osadě se bude
nácházet průřez pravěkých řemesel a jejich
života, který zde bude zároveň i představován.
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Co vám nabízíme
Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prezentace
vaší společnosti při realizaci projektů občanského
sdružení Keltoi. Zabýváme se oživováním,
popularizací a rekonstrukcí života našich předků –
Keltů, Slovanů, apod.
Vaší společnosti můžeme prezentovat při našich
realizovaných projektech formou propagace
v tiskových materiálech (letáky, plakáty, vstupenky),
reklamních panelech, na internetových stránkách,
apod., vždy tak, aby to bylo výhodné pro obě strany.
V případě vašeho zájmu Vám rádi podrobnosti
upřesníme při osobním jednání. Děkujeme za čas
věnovaný naší nabídce spolupráce s vaší společností.

Příklady co Vám můžeme nabídnout:

• prezentace v tiskových materiálech
• prezentace na plakátech při akcích
• prezentace na reklamních panelech v prostoru
akce
• prezentace v tisku, médiích při propagaci akcí
např. MF Dnes, Deník, apod.
• prezentace v materiálech vydaných pro účast na
veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday
World
• prezentace na našich internetových stránkách
- bannery na www.boiohaemum.cz, www.keltoi.cz,
www.stopypredku.cz,
www.archeoparkprasily.cz,
www.keltove.cz, www.isarno.cz
• a další možnosti dle osobní dohody

• prezentace projektů v turistickém magazínu
KAM po Česku v nákladu 20 000 výtisků. Magazín
KAM po Česku je distribuován zdarma po celé ČR
a je mediálním partnerem Keltoi.

Václav Horák
Keltoi
www.keltoi.cz
keltoi@keltoi.cz
tel. 602 340 991

Základní informace o Keltoi

KELTOI je spolek zaregistrovaný u Ministerstva
vnitra dne 15. 2. 1994 pod registračním číslem II/SOS/1-23507/94-R. IČ 48682535
Posláním spolku je rozvíjet kulturní dědictví předků,
práce s dětmi a mládeží a organizování akcí pro děti,
mládež i dospělé.
Keltoi od roku 1994 realizovalo již stovky projektů,
které navštívilo několik stovek tisíc návštěvníků.

Souhrn našich projektů:

• Archeopark Prášily - Jak žili Keltové rekonstrukce staveb a řemesel Keltů
• Boiohaemum – Ve stopách předků - Magazín
o historii, internetový portál – encyklopedie pravěku
• Ukázky řemesel (mnoho akcí v ČR – Beltine,
Lughnasad,…)
• Výukové historické programy pro školy
• Muzejní expozice (např. Hrajeme si na Kelty
v Benátkách nad Jizerou, Muzeum Dobrovicka)
• Vydání pěti publikací pro děti

Připravujeme:
• Archeopark Sylvana - Vzdělávací centrum
pravěku Mimoň - Ralsko

• naučná stezka Hradsko a Slované u Mšena
• naučná stezka Praboleslav (Ml. Boleslav
a Chlum)
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