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Podpora volnočasových aktivit v klubu „Vrtule“ Valašské Meziříčí 

 

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ bylo 

podpořeno pořízení interaktivní hrací stěny pro volnočasové aktivity dětí z mikroregionu 

Valašskomeziříčsko - Kelečsko.  

 

„Na podzim roku 2019 došlo ke stěhování oblíbeného volnočasového zařízení „Vrtule – 

svět her a poznání“ z nevyhovujících prostor. Díky vytvoření komunitního centra 

Valašské Meziříčí se uvolnily pro oblíbený klub hezké prostory Krásenské radnice. 

Zástupci klubu vyvinuli velké úsilí a nemalé finanční prostředky na to, aby do nových 

prostor našli cestu nejen děti, ale i jejich rodiče“ uvedl Daniel Šulák, vedoucí PS Další 

témata a pokračoval „V rámci projektu se zabýváme také volnočasovými aktivitami a 

rádi jsme se dohodli také na možnostech pomoci s vybavením nových prostor. Společná 

aktivita se ukazuje jako dobrý krok, což dokazuje vysoká návštěvnost klubu hned po jeho 

otevření“. 

 

Interaktivní stěna o historii Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

je umístěna v nových prostorách klubu Vrtule - světě her a poznání. Jde o další část do mozaiky 

her seznamujících s historií zdejšího kraje. 

 

Součástí expozice jsou tři hravé prvky, které nenásilnou formou seznámí návštěvníky s 

nejvýznamnějšími stavbami našeho města a okolí. Jedná se o výběr budov, které sehrály v 

minulosti a současnosti zásadní roli v životě obyvatel města a okolí. 

  

Popis jednotlivých her: 

  

Kronikárium - na dřevěných dvířkách jsou umístěny staré fotografie, úkolem návštěvníka 

bude poznat, odkud fotografie pocházejí. Pod odklopnými dvířky bude zachycen současný stav. 

  

Kukátka - kvíz, při kterém návštěvníci odhalují, co je na skrytém obrázku. Opět jde o výběr 

historických staveb. Jako nápověda slouží kulatý otvor v přední straně odklopných dvířek, 

kterým část obrázku uvidí. 

  

Historická motanice - úkolem je spojit provázkem dvojice, které k sobě patří. Např. budovu 

zámku Kinských a název instituce, která zde sídlí, tj. Muzeum regionu Valašsko. 

  

Součástí interaktivní stěny je hravý vrtulový prvek (vrtule roztáčená pomocí ozubených kol), s 

odlehčeným mottem "Všechny cesty vedou do Vrtule". 

 

Poděkování patří Ivo Skočkovi a jeho týmu, kteří stojí za výrobou nejen této hry, ale i celkově 

příjemným konceptem trávení volného času nejen v nepříznivém počasí.  
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Návrh interaktivní stěny 

 

 

Kontakt: 

 

Vrtule – svět her a poznání 

Masarykova 90 

Valašské Meziříčí 757 01 

skocek@seznam.cz 
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