
Nabídka spolupráce

Významné projekty:
• Boiohaemum - i-magazín o historii, encyklopedie pravěku
• Bohemia - Ve stopách předků - naučná stezka po památkách 
České republiky provede návštěvníka historickými obdobími a zá-
žitky
• Ukázky řemesel - mnoho akcí v ČR – v rámci oslav keltských 
svátků Beltine, Lughnasad, Samhain, Víkendy keltských a středově-
kých řemesel, Skotské hry, Keltská slavnost, Festival živého pravěku, 
atd.

• Archeopark Prášily - Jak žili Keltové - rekonstrukce staveb, 
ukázky řemesel, výukové programy a festivaly
• Archeopark Isarno Letovice - Jak žili Keltové - rekonstrukce 
staveb, ukázky řemesel, výukové programy a festivaly
• Sylvana - Vzdělávací centrum  pravěku, které se bude sklá-
dat z dílčích projektů: Vzdělávací centrum čekých dějin, Centrum 
experimentální archeologie, Archeopark - rekonstrukce archeolog-
ických nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované, Germáni), 
prožitkový ekopark,  Centrum volného času a další.
• Výukové programy pro školy - vzdělávací cyklus o životě 
Keltů realizovaný v Prášilech a v Letovicích
• Vydávání publikací pro děti - Jak žili Keltové - určeno pro 
účastníky výukových programů

• naučná stezka Hradsko u Mšena - stavba stylové odpočívky 
a naučné panely na slovanském hradišti
• naučná stezka Praboleslav - stezka vedoucí z Mladé Bolesla-
vi do Dobrovic přes dvě slovanská hradiště

Keltoi - Jak žili předkové

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prezentace Vaší společnosti 
při realizaci našich projektů a aktivit. 
Posláním obč. sdružení Keltoi je rozvíjet kulturní dědictví 
předků se zájmem zejména o keltskou kulturu a společnou 
keltskou minulost Evropy. Zvláštní důraz klademe na práci  
s dětmi a mládeží, na organizování akcí pro děti, mládež i do-
spělé.
Keltoi realizuje své projekty již dvacet let. Od roku 1994  
to bylo přes 600 projektů, které navštívilo několik sto-
vek tisíc návštěvníků. Profesionálně zvládnuté a kvalit-
ní programy však nelze uskutečnit bez podpory partnerů  
a sponzorů.

Vyberte si v sekci Podporované 
projekty jeden nebo více ploš-
ných či lokálních projektů a staň-
te se naším partnerem! Partne-
rům nabízíme několik variant 
spolupráce: označení generální-
ho partnera projektu, označe-
ní hlavního partnera projektu  
a  označení partnera projektu. 
Vaší společnosti nabízíme zvidi-
telnění při našich realizovaných 
projektech formou propagace:
• prezentace v tiskových materiá-
lech - letáky, plakáty
• prezentace na reklamních pane-
lech v prostoru akce
• prezentace v tisku, médiích při 
propagaci akcí např. MF Dnes, 
Deník, apod.
• prezentace v materiálech veletr-
hů cestovního ruchu Regiontour 
a Holiday World
• prezentace na našich inter-
netových stránkách - bannery 
na www.boiohaemum.cz, www.
keltoi.cz, www.stopypredku.cz, 
www.archeoparkprasily.cz, www.
keltove.cz, www.isarno.cz
•  prezentace projektů v turistic-
kém magazínu KAM po Česku  
v nákladu 20 000 výtisků. Ma-
gazín je distribuován zdarma po 
celé ČR a je mediálním partne-
rem Keltoi
• další možnosti podle osobní do-
hody

Co vám nabízíme?



Červenec
Keltské víkendy řemesel - Arche-
oparky Prášily a Isarno. Návštěv-
nost 6000 lidí.
Rozpočet 90 000 Kč

Lughnasad - Archeoparky Práši-
ly a Isarno. Dvoudenní slavnost 
související s oslavou svátku kelt-
ského boha slunce Luga. Návštěv-
nost 3000 lidí.
Rozpočet 80 000 Kč

Víkend středověkých technologií, 
Villa Nova Uhřínov. Ukázky stře-
dověkých technologií, návštěv-
nost je cca 500 lidí.
Rozpočet 20 000 Kč

Srpen
Lughnasad Veveří - 12. Festiva-
lu. Součástí prezentace keltské 
vesničky. Návštěvnost je cca 2500 
lidí. 
Rozpočet 50 000 Kč

Skotské hry Sychrov - Součástí 
prezentace keltské vesničky. Ná-
vštěvnost je cca 3500 lidí.
Rozpočet 50 000 Kč

Víkend středověkých technologií. 
Villa Nova Uhřínov. Ukázky stře-
dověkých technologií, návštěv-
nost je cca 500 lidí.
Rozpočet 20 000 Kč

Září
Keltská slavnost Lčovice - jedno-
denní slavnost s ukázkami řeme-
sel, hudbou, přednáškou, soutě-
žemi. Návštěvnost je 500 lidí.
Rozpočet 10 000 Kč

Festival Živého pravěku, Osada 
Křivolík, víkend exp.archeologie.
Rozpočet 10 000 Kč 

Dosavadní partneři akcí:
Bratrstvo Keltů, KČT Kudrna 
Brno, Klub přátel Skotska, Obec 
Lčovice, Bacrie, Villa Nova Uhří-
nov

• Ukázky řemesel 
Při těchto akcích se budou návštěvnici 
seznamovat s kulturním dědictvím 
našich předků - uvidí ukázky 
řemesel, poslechnou si keltskou hud-
bu (bretoňskou, skotskou, irskou), 
přednášky, hry, výukové programy 
a další nabídku. Tyto akce orga-
nizujeme již devatenáctým rokem  
a každoročně akce navštíví desítky 
tisíc návštěvníků.

Říjen
Samhain - Archeopark Prášily a 
Isarno Letovice 
Oslava keltského nového roku, 
kdy Keltové potkávali své před-
ky. Program: ukázky řemesel, 
hudba, přednášky, soutěže. 
Návštěvnost je cca 500 lidí.
Rozpočet 20 000 Kč

Listopad
Seminář Rekonstrukce a Pre-
zentace Archeologických objektů 
- Uhřínov. Společné setkání pro-
vozovatelů archeoparků a arche-
ologů. Počet účastníků 40.
Rozpočet 20 000 Kč

Duben 
Beltine - festival keltské kultury. 
Jaroměřice nad Rokytnou, 21. 
ročník. Součástí je rekonstrukce 
keltské vesničky. Návštěvnost je 
cca 2500 lidí. 
Rozpočet 50 000 Kč

Květen - Červen 
Výukové programy pro školy  
v archeoparcích Prášily a Isarno, 
při kterém jsou účastníci hrou se-
známeni se životem Keltů a jejich 
řemesly. Návštěvnost 2000 dětí.
Rozpočet 30 000 Kč

Podporované projekty:

Celorepublikové projekty:
• Boiohaemum 

i-magazín o  historii od pravěku 
po středověk. Cílem je oživit 
kulturní dědictví našich předků  
a jeho popularizace. Najdete zde 
články odborníků, pozvánky a up-
outávky na historické akce, knihy  
a mnoho dalších informací  
o pravěku, Keltech, Slovanech, 
středověku, apod. Denní návštěv-
nost internetových stránek je 
800-1000 čtenářů.
Rozpočet: 60 000 Kč

• Bohemia - Stopy 
předků 
- naučná stezka po památkách 
České republiky provede návštěv-
níka historickými obdobími a zá-
žitky: Ve stopách lovců mamutů, 
Ve stopách Keltů, Germánů, Ří-
manů, Slovanů, řemesel. Výstupy 
projektu jsou:
ukázky řemesel na cca 15-ti mís-
tech, brožura Ve stopách předků, 
leták, soutěž Ve stopách předků 
- určena pro děti do 15-ti let, ces-
tovatelská pamětní razítka, sbě-
ratelská pohlednice nebo magnet-
ka, v devíti vydáních turistického 
magazínu KAM po Česku vyjde 
dvoustrana s aktuálními pozván-
kami.
Rozpočet: 250 000 Kč 

Ve stopách Lovců mamutů

Ve stopách Germánů 

Ve stopách Slovanů

Ve stopách Keltů

Výlety do středověku

Výlety do pravěku



Lokální projekty:

• Archeopark Prášily 

- Jak žili Keltové - rekonstrukce 
staveb, ukázky řemesel, výukové 
programy a festivaly
- pořádat víkendové ukázky řeme-
sel a festivaly 
Rozpočet je 120 000 Kč
- Exp. rekonstrukce kovárny 
Rozpočet je 90 000 Kč nebo materiál 
dřevo, rákos, doprava
- interaktivní prvky pro děti a vy-
bavení expozice (tkalcovský stav, 
rotační mlýn, hrnčířský kruh, ke-
ramika, nářadí a nástroje)
Rozpočet je 80 000 Kč
Pro návštěvníky bude Archeo-
park otevřen od června. Předpo-
kládáme návštěvnost kolem 5 000 
lidí. 

• Isarno Letovice

 - Jak žili Keltové - rekonstrukce 
staveb, ukázky řemesel, výukové 
programy a festivaly
- pořádat víkendové ukázky řeme-
sel a festivaly
Rozpočet je 120 000 Kč
- Experimentální rekonstrukce 
obytného zahloubeného obydlí- 
polozemnice 
Rozpočet je 90 000 Kč nebo materiál 
dřevo, rákos, doprava 
- Experimentální rekonstrukce 
nadzemního srubového obydlí 
Rozpočet je 120 000 Kč nebo mate-
riál dřevo, rákos, doprava 
- interaktivní prvky pro děti a vy-

bavení expozice (tkalcovský stav, 
rotační mlýn, hrnčířský kruh, ke-
ramika, nářadí a nástroje)
Rozpočet je 80 000 Kč
- Dostavba zázemí Archeoparku 
(WC, elektro) 
Rozpočet je 70 000 Kč nebo materi-
ál dřevo, rákos, doprava
Pro návštěvníky bude Archeo-
park otevřen od června. Předpo-
kládáme návštěvnost kolem 5 000 
lidí. 

• Výukové historické 
programy pro školy
Rozpočet 30 000 Kč

• Vydávání publikací 
Jak žili Keltové - určeno pro 
účastníky výukových progra-
mů
Rozpočet: 40 000 Kč nebo služ-
ba zajištění tisku

• Archeopark Sylvana 
- Vzdělávací centrum, které se 
bude skládat z dílčích projektů: 
Vzdělávací centrum českých 
dějin, Centrum experimentální 
archeologie, Archeopark - rekon-
strukce archeologických nálezů 
(neolit, doba bronzová, Keltové, 
Slované, Germáni), prožitkový 
ekopark,  Centrum volného času.
Umístění: Liberecký kraj
Rozpočet první fáze je 300 000 Kč

• Naučná stezka Hrad-
sko a Slované u Mšena
- prezentace kulturního dědictví 
Slovanů v obci Hradsko, území 
bývalého hradiště Slovanů.

- stavba stylové odpočívky, pane-
lů s popisem lokality a letáčky
Rozpočet je 40 000 Kč

• Naučná stezka Pra-
boleslav (Ml. Boleslav  
a Chlum)
- stezka vedoucí z Mladé Bolesla-
vi do Dobrovic přes dvě slovan-
ská hradiště
- naučné panely a interaktivní 
prvky
Rozpočet je 150 000 Kč 

Finanční nebo jiné plnění:

Partner                    > 10 000 
Hlavní partner        > 25 000 
Generální partner  > 75 000

Získané prostředky jsou určeny 
na nákup služeb (tisk, doprava), 
materiálu  (např. dřevo, rákos, 
kůže), personální náklady, po-
řízení a provoz osobního auta či 
dodávky.

Pokud Vás tato nabídka osloví 
a rozhodnete se formou finanční 
výpomoci podpořit tyto unikát-
ní projekty, jsme připraveni se 
s Vámi sejít ve vámi navrženém 
termínu a dohodnout bližší pod-
mínky. Na domluvené částky 
vám vystavíme příjmový doklad, 
fakturu nebo můžeme vypsat  
a potvrdit darovací smlouvu tak, 
abyste mohli dar odečíst z daňo-
vého základu. 

Děkujeme za čas věnovaný naší 
nabídce spolupráce s Vaší společ-
ností.

S úctou    Václav Horák
               vedoucí sdružení



Keltoi, obč. sdružení 
Holé Vrchy 6, 294 46 Semčice
IČ 48682535
Tel.: 602 340 991
E-mail: keltoi@keltoi.cz

Archeopark Prášily:
Generální partner:

Hlavní partner:

Mediální partner:

Kontakty

www.keltoi.cz    www.boiohaemum.cz   www.archeoparkprasily.cz   www.keltove.cz

KELTOI je občanské sdružení za-
registrované u Ministerstva vnitra 
dne 15. 2. 1994 pod registračním 
číslem II/S-OS/1-23507/94-R. 
IČ 48682535

Posláním sdružení je rozvíjet kul-
turní dědictví předků, práce s dětmi 
a mládeží a organizování akcí pro 
děti, mládež i dospělé.

Dobrovická muzea

Výlety do pravěku

pohlednice_dobrovice.indd   1 16.7.2010   23:34:26

Archeopark Prášily

Isarno Letovice



• Archeopark Prášily
- Jak žili Keltové - rekonstrukce staveb, ukázky řemesel, výukové pro-
gramy a festivaly

Ve spolupráci občanského 
sdružení 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 archeology a stavby jsou 
provedeny jako věrné re-
konstrukce. V další fázi budou 
prováděny stavební experimenty: 
polozemnice, kovárna s hutí a vy-
bavení.

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.

Obsah projektu

• Jak žili Keltové - rekonstrukce 
staveb, ukázky řemesel, výukové 
programy a festivaly:
- oprava vyhořelého srubu 
Rozpočet je 80 000 Kč 

- Exp. rekonstrukce kovárny 
Rozpočet je 90 000 Kč 

- Experimentální rekonstrukce 
obytného zahloubeného obydlí - 
polozemnice
Rozpočet je 90 000 Kč 

- vybavení Archeoparku 
(tkalcovský stav, rotační mlýn, 
hrnčířský kruh, keramika, nářadí 
a nástroje) 
Rozpočet je 70 000 Kč

- svatyně - rozpočet je 90 000 Kč

- palisáda s valem, oplocení 
Rozpočet je  150 000 Kč

• Oživení dávných řemesel Keltů 
a jejich ukázka návštěvníkům 
Archeoparku. 
- 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 120 000 Kč

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. 

• Pro skupiny je připraven 
dvouhodinový výukový program, 
při kterém jsou účastníci hrou 
seznámeni se životem Keltů  
a jejich řemesly.
- interaktivní prvky pro děti  
a vybavení expozice (tkalcovský 
stav, rotační mlýn, hrnčířský 
kruh, keramika, nářadí  
a nástroje)
Rozpočet je 80 000 Kč

Pro návštěvníky je Archeopark 
otevřen od května do října. Letní 
návštěvnost je kolem 10 000 lidí. 



 Ve spolupráci občanského sdru-
žení Keltoi, středisko Letovice, 
partnerů a odborných pracovní-
ků se na okraji obce Letovice při-
pravuje rekonstrukce prožitkové-
ho archeoparku -  popularizační  
a experimentální centrum laténské 
(keltské) kultury - Keltů. Keltové žili 
na našem území v 6. - 1. st. př. n. l. 
Archeopark vzniká opravou bývalé 
keltské usedlosti Isarno.
Archeopark a celý jeho projekt 
je realizován ve spolupráci  
s odborníky - archeology a stavby 
budou provedeny jako věrné 
rekonstrukce. V další fázi budou 
prováděny stavební experimenty - 
polozemnice, srub, kovárna.

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.
Obsah projektu
• Rekonstrukce staveb předků

Rekonstrukce staveb podle 
skutečných nálezů: keltské obydlí 
– roubený srub z částečně tesaných 
trámů, polozemnice, svatyně, 
přístřešky pro zvířata, přístřešky 
na řemesla a pece na tavbu železa, 
výpal keramiky a další.
- experimentální rekonstrukce obyt-
ného zahloubeného obydlí- polozem-
nice - Rozpočet je 90 000 Kč nebo 
materiál dřevo, rákos, doprava 

- experimentální rekonstrukce na-
dzemního srubového obydlí - Roz-
počet je 120 000 Kč nebo materiál 
dřevo, rákos, doprava 
- dostavba zázemí Archeoparku 
(WC, elektro) - rozpočet 70 000 
Kč.
- stavba římského opevnění - 
rozpočet je 150 000 Kč. 
- svatyně - rozpočet je 90 000 Kč
- další objekty (brána, stáje, oplocení, 
apod.) - 750 000 Kč

• 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, apod. 

• Pro skupiny bude připraven 
dvouhodinový výukový program, 
při kterém budou účastníci hrou 
seznámeni se životem Keltů  
a jejich řemesly.

- interaktivní prvky pro děti a vy-
bavení expozice (tkalcovský stav, 
rotační mlýn, hrnčířský kruh, ke-
ramika, nářadí a nástroje)
Rozpočet je 80 000 Kč
- Dostavba zázemí Archeoparku 
(WC, elektro) 
Rozpočet je 70 000 Kč nebo materi-
ál dřevo, rákos, doprava

• 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 - rozpočet je 120 000 Kč.

Pro návštěvníky bude Archeo-
park otevřen od června. Předpo-
kládáme návštěvnost kolem 4-5 
tisíc lidí. 

• Archeopark Isarno Letovice
 - Jak žili Keltové - rekonstrukce staveb, ukázky řemesel, výukové pro-
gramy a festivaly


