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Vážení příznivci,
školní kolektivy,
drazí rodičové
S překvapením musíme konstatovat, že podzim je opět tady a s ním
výběr zbrusu nových školních akcí
a víkendových programů.

pODZIMNÍ
nabídka
v muzeích
a galeriích

Zvykli jsme si představit vám noviny a zajímavosti z muzeí a galerií celé republiky, vybírejte v klidu
domova ve sborovně či třídě. Máme pro vás nové
výstavy, worshopy, dílničky, soutěže pro školy, prostě jsme plní překvapení. Na vás zůstává pobavit se
a samozřejmě přitom se i něco naučit.
Letos máme 100. výročí republiky a tak mnoho
muzeí přichystalo tématické výstavy. Ale nemylte
se, tím podzimní témata rozhodně nekončí.
Spoustu zážitků vám přeje redakce TIM

PRO SBĚRATELE
kalendÁŘÍKŮ
Každé muzeum a galerie, které v našem
muzejním speciálu objevíte, vám k platné
vstupence nabídne i speciální edici
muzejního kalendáříku.
Nejen že budete moci kalendáříky sbírat
a směňovat, pokud jich ale budete mít
5 různých druhů, ofoťte je a pošlete spolu
s vaší adresou do redakce magazínu TIM.
Zařadíme Vás do soutěže, kde můžete
vyhrát pobyt pro celou rodinu, popřípadě
vstup pro celou třídu se speciálním
muzejním programem. Program
připravíme pro výherce tak, aby zážitky,
které prohlídky nabízejí,
byly opravdu mimořádné.
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Polabské muzeum

Muzeum Podblanicka
Od roku 1988 je hlavním sídlem muzea zámek Vlašim. Muzeum
dokumentuje historický a přírodní vývoj regionu. Zámek Vlašim
je hlavním návštěvnickým cílem mezi objekty muzea.

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod.

Vlastivědné muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk, založené již roku
1885, seznamuje návštěvníky s dějinami a osobnostmi (Bohumil Hrabal) spjatými s královským
městem Nymburkem.

KONTAKT

KONTAKT

u Čechtic. Ten vám v expozici Kraj tónů přiblíží
Podblanicko jako kraj mimořádně bohatý na
osobnosti evropské hudby. Partitury, portréty
a nástroje přibližují především Bedřicha Smetanu (1835 – 1843). Zařízené interiéry evokují
atmosféru svobodnického zámečku konce 18.
a poloviny 19. století.
Druhou pobočku muzea najdete v Benešově na
Malém náměstí čp. 74.
Expozice Historie Benešova a okolí tu přibližuje
vývoj města, které bylo od počátku vázané na blízké Konopiště. Archeologické nálezy a předměty
připomínají život obyvatel. Expozice Náš pluk
vás přenese k benešovské posádce přelomu 19.
a 20. století. Předměty a fotografie sledují dějiny
zdejšího 102. pluku a osudy vojáků na frontách
I. a II. světové války.

Tyršova 174, 288 02 Nymburk,
 +420 325 512 473
 nymburk@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út – ne 9:00 – 17:00 hod.

Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem
Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 40 objektů lidové
architektury, kde je představován život na Polabské
vsi od poloviny 18. století do poloviny 20. století.
V areálu skanzenu se konají tradiční velikonoční
a vánoční výstavy s doprovodným programem.
Polabské muzeum Poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po moderní
lázně. Stálá výstava o sepětí člověka s vývojem
krajiny středního Polabí, kde jádrem expozice je
prezentace výjimečných sbírkových souborů.
Palackého 68, 290 55 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

Muzeum Podblanicka, p. o., Secesní dům
Benešov
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
+420 317 723 419
 muzeum.podblanicka.bn@gmail.com.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: III.–XII. Út až So (9–12 a 13 –16)
Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek Růžkovy
Lhotice
Zámek 1, Růžkovy Lhotice, 257 65 Čechtice
 +420 317 842 927
 zamek.lhotice@seznam.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: IV.–IX. Út až So (9–12 a 13–16)
X. Út až pá (9–12 a 13–16)

289 16 Přerov nad Labem
 +420 325 565 272, +420 733 715 342
 skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: konec března až říjen, út–ne 9–17 hod.
od poloviny listopadu a v prosinci pá–ne 9–16 hod.

KONTAKT

Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek Vlašim
Zámek č. 1, Vlašim 258 01
 +420 317 842 927
 muzeumvlasim@iol.cz
 muzeumvlasim@seznam.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: III.–XII. Út až Ne (9–12 a 13 –16)
VII.–VIII. každý den (9–12 a 13 –17)

KONTAKT

KONTAKT

V západním křídle najdete expozici Zámecké
parky a historie zámku, která připomíná vybavení vlašimského parku (socha Diany ad.) i dějiny
sídla od hradu pánů z Vlašimi. Sály s expozicí
Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako
působiště řemeslníků, duchovních i následníka
trůnu. Západní křídlo nabízí také dobově zařízené salony s expozicí Auerspergové, kteří vlastnili
zámek v letech 1744-1945. V severním křídle
vám expozice S přesnou muškou přiblíží vývoj
palných zbraní. Barokním oltářem a renesančními štuky je vybavena zámecká kaple sv. Vincence. Věž vám nabídne vyhlídku na město i park
a v podzemí najdete expozici Tajemství sklepení
s malým lapidáriem.
Od roku 1972 je pobočkou Muzea Podblanicka barokně klasicistní zámek Růžkovy Lhotice

Památník krále Jiřího z Poděbrad
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli,
s výjimečnými gotickými nástěnnými malbami,
seznamuje s rodem, životem a odkazem českého
krále Jiřího z Poděbrad a vývojem Poděbrad
a okolí v jeho době.

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného,
umístěná v barokním památkově chráněném
domě, seznamuje návštěvníky s významnými etapami bohaté historie spojené s městem Lysá nad
Labem a životem a dílem rozluštitele chetitského
jazyka Bedřichem Hrozným.

KONTAKT

nám. Bedřicha Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
 +420 325 551 868
Mob  +420 731 449 380
 lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út – ne 9:00 – 17:00 hod.

Muzeum Českého krasu
Beroun – Hořovice – Žebrák
Spojte výlet na hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do Koněpruských
jeskyní nebo za medvědy ze známého večerníčku s návštěvou Muzea
Českého krasu a jeho poboček! Kromě různorodých expozic na vás
čekají zajímavé krátkodobé výstavy, jednorázové akce a programy pro
školy. To vše na dosah krásné přírodě v CHKO Křivoklátsko, CHKO Český
kras a v okolí řeky Berounky.
• Geologicko-paleontologická expozice
• Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu

HOŘOVICE
Muzeum Hořovicka,
Vrbnovská 27, Starý zámek Hořovice

Plzeňská brána, ul. Palackého
Součást původního gotického obranného systému města. Uvnitř se dozvíte vše o historii
opevnění Berouna a o životě věžního, který zde
žil. Dále si prohlédnete hodinový stroj věžních
hodin a nejstarší listiny města Berouna. Z ochozu je nádherný výhled na náměstí a okolí.

Pobočka Muzea Českého krasu s moderní expozicí z r. 2017, ve které uvidíte umělecké litinové
výrobky místních sléváren či artefakty cvočkařského řemesla, typického pro tento region.
Zahrát si zde můžete na originální bicí soustavu
ze smaltovaného nádobí. V těsné blízkosti muzea
můžete navštívit zámek Hořovice.
ŽEBRÁK
Městské muzeum Žebrák,
Náměstí 89, Žebrák
Pobočka Muzea Českého krasu se stálými expozicemi „Z dějin města Žebráku“ a „Galerie Jaroslava
Hněvkovského,“ zvaného slovanský Gauguin. Nedaleko muzea se nacházejí hrady Žebrák a Točník.

BEROUN
Jenštejnský a Salátovský dům,
Husovo náměstí 87

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Krok za krokem Berounem
Prohlídka města pro malé i velké, při které vyslechnete několik berounských pověstí a dozvíte se vše
o založení města a o zajímavých budovách v centru Berouna.

Ve dvou památkově chráněných měšťanských
domech v centru Berouna naleznete sedm stálých expozic, ze kterých doporučujeme především:
• Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
• Živá příroda Českého krasu
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Pravěký detektiv
Program probíhá ve venkovní expozici Geopark
Barrandien. Žáci a studenti s pomocí geologa zjistí, co vše se dá vypátrat z kamenů a sami tak objeví pestrou geologickou minulost Českého krasu.
Vhodné pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ.
Na webových stránkách muzea naleznete ještě další nabídku programů. Na přání je možno domluvit program na míru. Programy pro školy lze vždy
uzpůsobit věku zúčastněných.

OTEVÍRACÍ DOBA
Aktuální otevírací dobu Muzea Českého krasu
včetně všech poboček naleznete
na www.muzeum-beroun.cz.

KONTAKT

Geopark Barrandien, Slapská ulice
Unikátní expozici pod širým nebem s rozlohou
340 m2 najdete na muzejním dvoře. Průvodce
vás zábavnou formou seznámí se vznikem hornin. Objevíte stopy pradávných mořských červů
i pohoří, pozůstatky doby ledové i korálového
moře. V kameništi si každý může zkusit nalézt
svoji zkamenělinu. Obzvláště vhodné pro děti!

Muzeum Českého krasu, p. o.
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
 +420 311 624 101
 podatelna@muzeum-beroun.cz
www.muzeum-beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
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Portheimka
Portheimka nebo také Dienzenhoferův palác či Bukvojka je barokní
letohrádek nacházející se v pražské čtvrti Smíchov. Je chráněn jako
kulturní památka České republiky.

Regionální muzeum
Mělník – plyšoví medvědi

a dětská houpadla

Zveme Vás do stálých expozic Regionálního muzea Mělník! Hlavní
stálá expozice je věnována regionální historii, přírodě Mělnicka
a Kokořínska a historii českého vinařství.

Otevírací doba:
Galerie:
Po–Ne 13–18:00
Kavárna:
Po–Pá 9–21:00
SO 12–21:00
NE 12–19:00

Výstavy a akce:
20. 7. – 28. 10.
MŇAAAU! ANEB KOČKY V MUZEU – výstava
nejen hraček koček ve spolupráci se sběratelkou Miluší Fialovou a Sofií Krejčířovou s herním a čtenářským koutkem pro děti.

Portheimka
Štefánikova 68/12
Praha 5

Kontakt: Pavla Trantinová,  601 571 915,
 trantinova-p@muzeum-pribram.cz
Procházka po Březových Horách
Historická procházka po Březových Horách
přiblíží dětem nejen nejvýznamnější památky
i méně známá zákoutí této unikátní lokality,
ale také život jejích obyvatel před 150–200 lety.
Kontakt: Stanislava Moravcová,  601 142 925,
 moravcova-s@muzeum-pribram.cz

16. 11. 2018 – 6. 1. 2019
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA – tradiční
výstava českých betlémů ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici.
1. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
(9–17 hod.) – tradiční řemeslný jarmark ve
všech prostorech muzea s dílničkami pro děti.

Otevřeno: celoročně út – ne
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Kavárna otevřena: út – pá 9:00 - 17:00,
so – ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00
KONTAKT

Nově je otevřena dlouhodobá výstava dětských
houpadel a plyšových medvědů! Ta je součástí expozice Historických kočárků a dobových
hraček. Od nejstarších princezek a trakářků
až po kukaň či osmipérák…každý si tady najde
ten svůj kočárek, ve kterém se vozil. Pro děti
je připraven malý hrací koutek, ve kterém se
mohou pohoupat a půjčit si svého „méďu průvodce“.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům ochutnávku českých vín (pro skupiny v původních
gotických sklepích). Na jednotlivce čeká stejný
sortiment vín v muzejní kavárně, která láká
i příjemným posezením na historických hradbách.

kulturních a společenských akcí. Provozovatelem a správcem objektu je příspěvková
organizace „Kulturní centrum Prahy 5“.

KONTAKT

Letohrádek postavil Kilián Ignác Dienzenhofer v roce 1728 pro sebe a svou rodinu.
Výzdobu vytvořili Antonín Braun (plastiky
„Den“ a „Noc“ - originály sneseny; na fasádu
umístěny kopie) a Václav Vavřinec Reiner
(dochovala se nástropní malba na klenbě
ústředního sálu). Součástí letohrádku byla
i barokní zahrada. Směrem k řece po obou
stranách dnešních ulic V botanice a Zborovská s touto zahradou sousedila Slavatovská
zahrada s letohrádkem, tehdy již v držení
jezuitů, kterým Dientzenhofer v zahradě
postavil pavilon.
Po Dienzenhoferově smrti získal letohrádek
František Ferdinand Buquoy, který upravil
zahradu v rokokovém stylu a vystavěl zde
skleníky, zejména módní oranžérie a fíkovny.
Patrně koncem 18. století byla k letohrádku
přistavěna dvě boční křídla v klasicistním
slohu.
Roku 1815 zakoupili objekt podnikatelé, bratři Moses Porges von Portheim (1782-1870)
a Leopold Porges von Portheim (1785-1869).
Ti si dali roku 1830 na polovině zahrady
postavit továrnu na výrobu kartounu. Velkou
zkázu na letohrádku napáchal rozsáhlý požár
v roce 1872. V souvislosti se stavbou kostela
sv. Václava dále došlo k parcelaci další části
zahrady a ke zboření jižního křídla letohrádku (v roce 1884).
Letohrádek byl zestátněn v roce 1945. V roce
1963 se zde usídlil Svaz českých výtvarných
umělců a na počest stavitele Portheimky zde
byla zřízena galerie „D“. Chátrající objekt byl
v devadesátých letech rekonstruován pod
vedením Tomáše Zetka.
V současné době Portheimka patří městské
části Praha 5. V přízemí se nachází galerie
a kavárna, jejímž provozovatelem je „Českavárna Portheimka“. Reprezentační prostory
v 1. patře jsou využívány pro pořádání výstav,

Regionální muzeum Mělník, p. o.
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
 +420 315 630 922 sekretariát
 +420 315 630 936 pokladna
 pokladna@muzeum-melnik.cz
 RegionalnimuzeumMelnik
www.muzeum-melnik.cz

LISTOPAD, PROSINEC
Archeologem rychle a snadno
Během programu se děti dozví, v čem spočívá
práce archeologa. Samy se stanou archeologem,
který “vykope” a určí vlastní nálezy.
Kontakt: Pavla Trantinová,  601 571 915,
 trantinova-p@muzeum-pribram.cz
Nosil pračlověk košili?
Archeologická textilní dílna.
Program dětem přiblíží, jak si lidé v pravěku
zhotovovali oblečení. Některé z těchto technik si
budou moci samy vyzkoušet.
Kontakt: Pavla Trantinová,  601 571 915,
 trantinova-p@muzeum-pribram.cz
Příbramské betlémy
Komentovaná prohlídka výstavy příbramských betlémů ( v termínu 7. 12. – 21. 12. 2018). Děti se přístupnou formou seznámí se zdejší betlémářskou
tradicí a typickými příbramskými figurkami.
Kontakt: Lenka Blažková,  725 970 880,
 blazkova-l@muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum
Příbram

ŘÍJEN
S havířem do práce
Děti si v roli horníka projdou jeho trasu do práce a seznámí se tak s každodenností hornické
činnosti na Příbramsku před 150 lety. Součástí
programu je i jízda vláčkem po povrchu.

KONTAKT

Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání
ruku v ruce se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti
i dospělí. Nabízí prohlídky rozsáhlého historického podzemí a expozic
umístěných v bývalých správních a provozních objektech. Školy se
kromě toho mohou objednat na vzdělávací programy vedené odbornými
pracovníky či lektory.
Kontakt: Pavla Trantinová,  601 571 915,
 trantinova-p@muzeum-pribram.cz
Montánní průzkum dolu Vojtěch
Zážitková prohlídka podzemí dolu Vojtěch. Děti
se seznámí nejen s prací horníků pod povrchem, ale i se současnou podobou podzemí.



Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
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Praha

Muzeum hlavního města Prahy

Novomlýnská expozice

nabízí programy pro školní a zájmové
dětské skupiny, ale i pro rodiče s dětmi.
Hlavní budova na Florenci (Na Poříčí 52) se pyšní zejména Langweilovým modelem Prahy z let 1826-1837 a originálem kalendářní
desky Staroměstského orloje od Josefa Mánesa. Školní skupiny
a družiny mohou navštívit tematické programy, které se vztahují
k dějinám Prahy.

Dům U Zlatého prstenu (Týnská 630) nabízí
školám i rodinám dětskou hernu Po stopách
Karla IV., která je připravena jako interaktivní
dílna. Děti si mohou vyzkoušet středověké oblékání, tržiště, písařskou dílnu či stavební huť.
Od dubna 2018 je zde možné navštívit výstavu
Konzervovaná minulost zaměřenou na práci
konzervátorů MMP, ke které muzeum nabízí
programy pro školy
i veřejnost.

Programy pro školy a zájmové skupiny nabízí
i Podskalská celnice na Výtoni. Děti tak zkoumají práci starých vorařů, mohou se stát Podskaláky a sledovat cesty pražské paroplavby.
Ve správě MMP je i 6 pražských věží. Pět z nich
(Staroměstská, Malostranská věž, Svatomikulášská městská zvonice, Prašná brána a Petřínská rozhledna) spojuje zábavně-naučná hra pro
rodiny s dětmi Klíče od pražských věží. Šestá věž,
Novomlýnská, nabízí program pro školy Praha
hoří, který sleduje požár Národního divadla.

Všechny programy MMP naleznete na:
Langweilův model©Muzeum hlavního města Prahy

Expozice dům U Zlatého prstenu

Petřínská rozhledna

Muzeum komunismu
Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se
zaměřením na Československo v mnoha sférách a z různých pohledů.
Věnuje se zejména období totalitního režimu od únorového puče v roce
1948 do listopadu r. 1989 tzv. Sametové revoluce.

Kino
V muzeu nechybí ani kino, kde v pravidelných
intervalech (každých 20 min.) promítají dokument od pana režiséra Josefa Císařovského Čas
hanby, mlčení a naděje, který vám přiblíží období mezi lety 1969 až 1989.
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Expozice muzea zachycuje, jaký vliv měla totalita
na politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání,
umění (konkrétně Socialisticky realismus), mediální propagandu, Lidové milice, armádu, policii,
(včetně tajných služeb StB), cenzuru, soudní
a jiné donucovací instituce (včetně éry stalinismu – procesy a politické pracovní tábory) atd.

Cena vstupného pro žaky a studenty
je 40 korun včetně studijních materiálů.

KONTAKT

Na ploše téměř 1500 m2 návštěvník pocítí autentickou atmosféru doby, kterou podtrhují krátká
videa, plakáty a originální exponáty. K expozici
patří zajímavě zpracované instalace, díky nimž
lze projít ukázky dobové dílny úderníka, školní
třídu, dětský pokoj či místnost, kde se odehrávaly výslechy. Z depozitáře byly rovněž vybrány
zajímavé předměty, které ilustrují všední denní
život za socialismu.
Vše je popsáno na 62 panelech rozdělených
do okruhů, které jsou doprovázeny velkým
množstvím originálních fotografií z archivu
ČTK, Archivu bezpečnostních složek, Svazu PTP
a z archivů předních českých fotografů.

Programy pro školy
Pro školy je k dispozici metodicky zpracovaný
materiál v podobě pracovních listů, které zajímavou formou studentům zatraktivní návštěvu
muzea.

V muzeu naleznete obchod, který nabízí obsáhlý sortiment zboží, jako knihy, plakáty, pohledy,
trička, hrnečky, podtácky, magnetky, odznaky,
medaile a mnoho jiného. Součástí muzea je
kavárna, kde můžete načerpat síly před návštěvou promítací místnosti.



Muzeum komunismu
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha
 muzeum@muzeumkomunismu.cz
 +420 224 212 966
www.muzeumkomunismu.cz

www. muzeumprahy.cz
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Muzeum Policie ČR

TRABANT MUZEUM
PRAHA MOTOL

Výběr z podzimní nabídky výstav:
do 21. 12.
Kriminalistika ve fotografii 2 – výstava fotografií
z fotografické soutěže k 60. výročí Kriminalistického ústavu Praha

Interaktivní retro muzeum věcí z NDR

do 28. 10.
Smutek těch dní aneb
týden poté – výstava
unikátních fotografií
Václava
Berdycha,
zachycujících atmosféru v ulicích Prahy
a Liberce v prvním týdnu po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968

historie vozů značky Trabant od P-70 až po Trabant 1.1,
malá ukázka jak se tehdy žilo a co se vyrábělo v NDR

… co je u nás k vidění

Kompletní historie vý�roby vozů značky Trabant,
od prvního předchůdce Trabanta AWZ – P70
(1954), přes Trabant P 60 (600), Trabant 601
nejběžnější a nejznámější provedení, až po
nejnovějšího čtyřtaktního Trabanta 1,1 s motorem původem z VW POLO (1989 - 1991), se
který�m byla vý�roba těchto vozů v roce 1991
ukončena. Všechny tyto vystavené vozy jsou
prezentovány v původním dochovaném stavu.
… a co dál
Máme zde také kompletně vybavenou dobovou
garáž s opravovaný�m závodním Trabantem
tak, jak ji tu opravář uprostřed práce zanechal.
V části uříznutého vozu si můžete zkusit, jak se

do 30. 4. 2019
Sto let bezpečnostních sborů – výstava o vývoji stejnokrojů, výstroje a výzbroje četnictva,
policie, Sboru národní bezpečnosti a Policie
ČR. Výstava je součástí projektu Společné století ke stému výročí vzniku Československa.

tehdy sedělo, řídilo a řadilo v Trabantu. Vojenský� Trabant Kü�bel tu společně s vojáky hlídá
Brandenburskou bránu v Berlíně před vpádem
nepřátelský�ch imperialistický�ch vojsk.
… na závěr
Prohlédněte si předměty denní potřeby z bý�valé
NDR, od hraček přes elektroniku, toaletní potřeby až třeba po lahve od dobový�ch nápojů.
Prostě každému se tady rozzáří oči nad něčím,
co doma míval, běžně užíval a dnes už na to
jen rád s nostalgií zavzpomíná.
Aby si mohli rodiče vše v klidu prohlédnout,
připravili jsme pro děti závodní dráhu, kde si
mohou samy s modely trabantů zasoutěžit.

2. 11.–21. 12.
Sami proti všem – výstava o činnosti příslušníků
Sboru národní bezpečnosti v době okupace v srpnových dnech roku 1968. Za každodenně prokazovanou odvahu si tehdy získali respekt mezi
obyvatelstvem.

Otevřeno
denně 9 - 17 hod.

Křižovatka cest – výstavní projekt tvoří rodokmeny představující české i evropské předky a současné potomky Karla IV. Je přístupná v parku
muzea denně od 8.00 do 17.00 hodin

Trabant muzeum Motol
Plzeňská 215b, Praha 5

KONTAKT

Kontakt

do 21. 12.
Historie a současnost nožů MIKOV - nožů nejen
pro policii, armádu, hasiče ...

www.trabantmuzeum.cz

Muzeum Policie ČR
Ke Karlovu 453/1, Praha 2
www.muzeumpolicie.cz

Strahovská klenotnice
plná pokladů
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
s unikátním Teologickým a Filosofickým sálem patří
k místům v Praze, kde se nacházejí největší národní
poklady. Starožitný nábytek v kabinetu kuriozit,
bohatě zdobené stropní malby, evangeliář nebo
největší sbírka knih.
strahovské kanonie, přiblížení jejich symbolického
významu a liturgické povahy.
Zlatnické liturgické předměty zahrnují období od
gotiky po současnost. Představují stylově i typově
různorodé předměty používané v rámci křesťanské liturgie. Patří mezi ně zejména kalich, paténa,
monstrance, ciborium, konvičky, relikviáře a oltáře
kříže.
S prostředím kláštera, vybavením konventního
chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spojeny také další cenná díla uměleckého řemesla. Patří
mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné předměty jako křížky, růžence aj.
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní exponáty
z oblasti volného umění – gotická skulptura Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní kulturní
památka a portrét zakladatele Strahovské obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera v liturgickém
rouchu s insigniemi, z nichž některé se ve sbírkách
Strahovského kláštera dochovaly dodnes.
Strahovská knihovna
Otevřeno denně: 9-12, 13-17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 718
Strahovská obrazárna
Otevřeno denně: 9:30 – 11:30, 12-17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 730

KONTAKT

Součástí Strahovského kláštera je i obrazárna
s bohatou sbírkou maleb ze středověku až po současnost. Klenotnice Strahovského kláštera obsahuje soubor děl uměleckého řemesla, zdobené
liturgické oděvy, jež vznikly přímo na objednávku
řádu. Cílem expozice je představení uměleckořemeslných výrobků, chovaných po staletí v majetku

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz
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Muzeum Apple Praha
Zažijte neobyčejný životní příběh výjimečného Steva Jobse. Projděte se
vývojem a dech beroucím příběhem nejůspěšnější firmy v historii lidstva.
Firmy, která změnila svět. Největší světová výstava produktů a artefaktů
geniálního visionáře Steva Jobse.
Přijďte si prohlédnout jedinečné exponáty
značky, která se z provizorních garážových podmínek vypracovala na pozici nejziskovější a největší společnosti na celé planetě. Od začátku
roku je tu možnost zhlédnout celkem 472 originálních výrobků Apple, Next a Pixar na výstavní
ploše 767 m2.

Neobyčejný příběh dvou géniů
Muzeum Apple Praha láká nejen milovníky ikonických „jablíčkových“ produktů, ale také všechny nadšence moderních technologií. Brilantní
inženýrské výkony obou výrazných osobností
moderní historie totiž dalece přesahují hranice jedné firmy. Svým odkazem navždy změnili
svět a to, co se jim podařilo vytvořit, způsobilo
počítačovou revoluci. Díky nim dnes můžeme
běžně pracovat na počítačích, poslouchat MP3
přehrávače a sledovat oblíbené animované filmy z dílny Pixar.
Jejich vize si bez nadsázky podmanily celý svět
a ovlivnily to, jaké máme dnes v oblasti technologií možnosti. Navštivte nás v Pop Art Gallery

a prozkoumejte zblízka odkaz dvou výjimečných osobností, které způsobily převrat na poli
vědy a techniky.
Steven’s Food, kavárna a bistro v Jobsově stylu
Aby byl váš dojem co nejúplnější a zážitek co
nejintenzivnější, můžete se po prohlídce muzea
občerstvit v originálně koncipovaném bistru
Steven’s Food. Proč originálně? O Jobsovi bylo
známo, že byl již od dob vysokoškolských studií zapřisáhlým vegetariánem. Traduje se, že
jeho nejoblíbenějším jídlem byla syrová mrkev
a jablko. Proto v nabídce naší stylové kavárny
a vegan raw bistra můžete najít mnoho Jobsových oblíbených pokrmů a nápojů, které jsou
v souladu s jeho stravovacím a celoživotním
přesvědčením.
Otevírací doba:
Každý den: 10-22 hodin

KONTAKT

V muzeu můžete nahlédnout do nedávné minulosti a vžít se do doby, kdy v roce 1976 Steve Jobs
sestrojil spolu se Stevem Wozniakem v garáži
svých rodičů historicky první počítač Apple 1.
Přesně tak, jak ho tito dva novodobí géniové
sestavili – v celé jeho úplnosti a celistvosti, ho
najdete i v našem Apple Museu. Jeho hodnota
se k dnešku vyšplhala na neuvěřitelných 25
milionů Kč.

Apple Museum
Husova 21,Praha 1
www.applemuseum.com
https://ticket.applemuseum.com/cs

IQLANDIA, o. p. s. provozuje 2 vědecko-zábavní centra v Liberci – iQLANDII a iQPARK.
Obě zařízení jsou od sebe vzdálená 200 metrů. iQLANDIA je samostatná budova, iQPARK se nachází přes ulici v Centru Babylon.

iQLANDIA

– moderní vědecko-zábavní
centrum s Planetáriem
Čtyři patra plná chytré zábavy, to je vědecko-zábavní centrum iQLANDIA. V deseti interaktivních expozicích se vydáte z nitra planety až do
vzdálených galaxií. Potkáte mluvícího robota, vyzkoušíte si na čtyři stovky interaktivních exponátů, které zábavně a přitom poutavě představují
svět vědy.
Nic není za vitrínami, vše si návštěvníci mohou
vyzkoušet a přicházet tak na věci z oblasti fyziky, chemie, matematiky, biologie i dalších přírodovědných
oborů. TOP 5 exponátů: Humanoidní robot Thespian, Simulátor vichřice, Aimesův pokoj, Podélný řez
autem, Mars Rover. Od února 2018 je zpět oblíbená
expozice Sexmisie.

iQPARK

– vědecko-zábavní centrum
pro nejmenší

Robot – Humanoidní robot Thespian

Světelný tunel - zábava pro celou rodinu
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Vodní svět – Nová expozice Vodní svět

iQLANDIA nabízí také bohatý doprovodný program,
který je v ceně vstupenky. Jedná se o velmi populární science show, kdy lektor za pomoci dobrovolníků
z řad publika předvádí pokusy z fyziky a chemie, dále
pak o laboratorní workshopy (např. Svět pod mikroskopem, Nanovlákna atd.), badatelské aktivity v expozicích (např. Život s bílou holí, Bublinománie, Symfonie blesků, Ohnivé tornádo atd.) či přednášky.
Součástí centra je i Planetárium Ultra HD, kde se
promítají i filmy s přírodovědnou tématikou a máme
také živě komentované pořady pro školy, tzv. živáky.
Centrum je určeno pro rodiny s dětmi od 8 let. Rodinám i školám doporučujeme vyhradit si na návštěvu
iQLANDIE minimálně 4 hodiny, klidně tu ale mohou
strávit celý den. Návštěvníci často využívají i zvýhodněnou kombinaci návštěvy expozic a Planetária, to už
opravdu doporučujeme vyhradit si na návštěvu celý
den. V areálu je restaurace s hotovými jídly a rychlým občerstvením.
Více na www.iqlandia.cz

Liberecký iQPARK, vůbec první science centrum v ČR, zpřístupňuje
vědu a techniku i těm nejmenším, a to prostřednictvím více než 300
interaktivních exponátů. Díky nim se děti seznámí hravou formou se
světem kolem nás – s fyzikálními a chemickými jevy i s dalšími vědními
obory od astronomie po zeměpis.
Velmi populární je expozice Svět kolem nás,
kdy se děti i jejich rodiče mohou stát hasiči,
vyzkoušet si být zpěvákem nebo kytaristou,
stavbařem nebo třeba moderátorem zpráv.
Oblíbená je i Ordinace, kde se návštěvníci
dozvědí spousty zajímavostí o lidském těle.
Od dubna naleznete v iQPARKU novou expozici Vodní svět.



iQPARK je určen pro rodiny s dětmi od 3 do
cca 10 let. Rodinám doporučujeme vyhradit
si na návštěvu iQPARKU minimálně 3 hodiny.
Kromě expozic s více než 300 exponáty mohou
navštívit v ceně vstupného i doprovodné programy – Science show, Workshopy, Těšíme se
na vaši návštěvu!
Více na www.iqlandia.cz/iqpark
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Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě

Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
Muzeum je jediným muzeem v České republice specializovaným na
sklo a bižuterii. Založeno bylo roku 1904. Hlavní budovou muzea je
secesní dům na adrese U Muzea 398/4, u jihovýchodního rohu Dolního
náměstí.

Muzeum nabízí dvě stálé expozice: Nekonečný
příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo
sedmi století. Konají se zde též tematické výstavy a programy pro veřejnost. Součástí muzea
je i odborná knihovna, prodejna skla, bižuterie
a publikací, ateliér pro dílny a workshopy. Nabízí i komponované, naučné a tvůrčí programy
pro školní skupiny.

Výstavy a akce:
4.–9. 12.
XXIX. Vánoční trhy v muzeu.
Tradiční vánoční trhy s ukázkami řemesel,
bohatým občerstvením, vystoupení žáků
mateřských a základních škol a ZUŠ Česká
Lípa, Mikulášská nadílka, divadelní představení – pohádka pro děti.

Výstavy:
do 31. 12.
JABLONEC NAD NISOU – MINCOVNÍ MĚSTO
ČESKÉ REPUBLIKY
V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy
byla založena společnost Česká mincovna.
Jablonec nad Nisou se od té doby může pyšnit
titulem mincovní město. K tomuto výročí jsme
připravili v Kabinetu mincí
a medailí ve stálé expozici
bižuterie unikátní komorní
výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky
(1993-2018)“.

Otevírací doba:
leden–únor zavřeno
březen–duben: stř–ne 9–12 a 13–17 hod.
květen–září: út–ne 9–12 a 13–17 hod.
říjen–prosinec: stř–ne 9–12 a 13–17 hod.
Průměrná doba prohlídky – 2,5 h

KONTAKT

Za návštěvu stoji i další tři pobočky. Vísecká
rychta v Kravařích u České Lípy, největší roubené obytné stavení v Čechách s expozicí lidové architektury a způsobu života na venkově.
V Doksech je možné navštívit další z poboček
muzea, Památník K. H. Machy.
Exotické přírodovědné expozice v přízemí kláštera představují svět živočichů od hmyzu až po
velké plazy, ptáky a savce z různých oblastí
světa. Zpřístupněny jsou i mineralogické sbírky a vešebty z egyptských pyramid přibližuji
život faraonů. V přízemí
budovy můžeme také
nahlédnout do chalupářského života známého
herce Vladimíra Menšíka.
Loretánskou kapli ze
17. století obklopuje
ambit se Svatými schody
s Kaplí Nejsvětější Trojice. Dnes tyto prostory
slouží k pořádání výstav,
koncertů a svateb.

Vlastivědné muzeum a galerie
Nám. Osvobozeni 297/1,
470 01 Česká Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz

9. 11. 2018 – 14. 4. 2019/ hlavní budova
Vernisáž: 8. 11. 2018
DVA V JEDNOM: ČESKÝ A SLOVENSKÝ
DESIGN SKLA 1918-2018
Souborná prezentace
českého a slovenského
designového skla, která
představí společné i rozdílné rysy a charakteristiky českého a slovenského přístupu k tomuto materiálu, a to včetně
období po roce 1993.
Projekt vzniká za aktivní spolupráce se slovenskou stranou a v roce 2019 bude představen ve
Slovenském národném múzeu v Bratislavě.

KONTAKT

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě sídlí v areálu bývalého
augustiniánského kláštera, založeném v roce 1627 Albrechtem
z Valdštejna. Muzeum představuje návštěvníkům Českolipsko
kompletní vlastivědnou expozicí v prvním poschodí.

Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4
466 01 Jablonec nad Nisou
 +420 483 369 011
 info@msb-jablonec.cz
 www.facebook.com/msbjablonec
www.msb-jablonec.cz

Oblastní galerie Liberec
Galerie patří mezi největší v České republice. Její sbírky zahrnují
umělecká díla od pozdního středověku až po současnost z celé Evropy
vystavené v několika stálých expozicích.
Galerii navštivte v budově bývalých městských Lázní. Oblastní galerie Liberec není
klasickou „akademickou“ galerií určenou
nejen pro milovníky umění, ale je skvělou volbou pro Váš volný čas!

Muzeum Českého ráje
v Turnově

Výstavy:
27. 9. 2018–6. 1. 2019 Podbazénová hala,
Grafický kabinet.
PLUS – MINUS
Současné slovenské umění ze sbírek Galerie
města Bratislavy
Záměrem této výstavy je zachytit vývojové tendence výtvarného umění, které rozhodujícím
způsobem určují charakter uměleckého dění
na Slovensku od konce 20. století dodnes.
Výstava nabízí sedm desítek uměleckých
děl od téměř padesáti autorů v tradičních
i nových výtvarných médiích.

Expozice muzea Českého ráje na Dlaskově statku pod názvem
„Hospodářský rok“, trvá do konce roku 2018. Výstava je věnovaná
tradičnímu způsobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které byly
spojeny se životem hospodáře a jeho rodiny v průběhu roku. Expozice
je průběžně aktualizována v návaznosti na hospodářský a výroční
kalendář.
patřily k životu každé rodiny, jako svatodušní
svátky, Posvícení či Vánoce.
od 28.10. do 30.12.2018
Konečně ve vlastním! Turnov 1918
Historická výstava připomínající významné
výročí vzniku republiky bude na pozadí tzv.
velkých dějin prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první roky dění v novém státě.

27. 9. 2018–6. 1. 2019
Galerie 1PP
Pneuma Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský
Lidské tělo, jeho předmětnost a organičnost,
je zde vůbec zásadním tématem reflektujícím současné tělesné vnímání nás samých,
biologických organismů, které dnes vstřebávají informace nejen digitální, ale i chemické
a genetické.
Sledujte výstavu kolem sebe, dýchejte zvolna a zhluboka. Vnímejte, jak se vzduch sune
vnitřkem vašeho těla dovnitř a zase ven a na
chvíli uvěřte vizi starých stoiků, že váš dech
je součástí vyššího principu bytí a není jen
další organickou funkcí.

KONTAKT

od 28.10. do 30.12.2018
Československo, léta nadějí a ztrát
Umělecké řemeslo v Turnově a Železném Brodě 1918-1948, Výstava k výročí první republiky.

KONTAKT

K zajištění zemědělských prací, pěstování
a chovu hospodářských zvířat se během staletí vytvořil rozsáhlý soubor znalostí, technologických postupů, právních úkonů, nářadí,
provozních objektů, strojů ad., obecně označovaný jako tradiční zemědělství. V době, kdy na
statku v Dolánkách čp. 12 hospodařila rodina Dlasků, se práce s půdou odvíjela v trojhonném hospodářském systému, spojeném
s úhorováním (ozim – jař – úhor) a společnou
pastvou dobytka.
S tradičním zemědělstvím v tomto období
úzce souviselo mnoho zvyků, rituálů a magických praktik zaměřených na zajištění prosperity, ochranu před škodlivými vlivy a uchování, obnovení odpovídajícího právního stavu.
Původ těchto úkonů je různý. Obřady a rituály
zaměřené na zajištění úrody a její ochranu,
povětšinou souvisí s rozsáhlým věrským systémem předkřesťanských agrárních společností.
Expozice je věnována také obyčejům výročním, které v průběhu roku neodmyslitelně

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, Turnov
 +420 481 322 106
 E-mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz



Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14, Liberec
 +420 485 106 325
 oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz
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Muzea Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary

Návštěvnické centrum
Thun 1794 Nová Role

Muzeum Cheb

Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Jeho vysoká kvalita a osobitý design, vycházející z 220 leté tradice výroby porcelánu v Čechách,
zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky. V návštěvnickém centru přibližují řemeslnou
výrobu českého porcelánu naučnou a zábavnou
formou. Návštěvnický okruh výrobou zahrnuje
galerii porcelánu, informační okruh, filmovou projekci, servis pro klienty, prohlídku výroby s průvodcem a návštěvu firemní prodejny. Rodiny s dětmi
a školní výpravy si mohou ozdobit hrníček, který
bude upomínkou na exkurzy do výroby.

KONTAKT

KONTAKT

V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších
měšťanských domů na chebském náměstí, který
bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován
také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Se svými přibližně
100.000 kusy sbírkových předmětů, bohatými
sekundárními dokumentačními fondy k dějinám
Chebska a obsáhlou studijní knihovnou patří
k nejdůležitějším muzejním zařízením v Karlovarském kraji. Součástí prohlídkové trasy je i valdštejnský okruh, připomínající osobnost Albrechta
z Valdštejna, jenž byl v Pachelbelově domě dne 25.
února 1634 zavražděn.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35011 Cheb
 +420 739 322 499
 sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz

Muzeum Mattoni Kyselka

Sklářské muzeum Moser

Muzeum se rozkládá v prostoru bývalého cínového
dolu Vilém, vybudovaném v období 1. světové války.
Těžba byla ukončena v roce 1991 a během následujících let se Muzeu Sokolov podařilo získat budovy
v areálu a vybudovat zde hornické muzeum. K vidění je například těžní parní stroj z roku 1897, soustava historických lokomotiv a vagónů, lze navštívit
ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy, výstavu
báňského záchranářství, expozici obcí zaniklých
hornickou činností a také se projít po naučné
enviromentální stezce. Od května do října je možné
vyzkoušet jízdu důlním vláčkem.

KONTAKT

Karlovarské minerální vody otevřely Muzeum Mattoni v obci Kyselka nedaleko Karlových Varů v červenci 2016 ve zrekonstruovaném objektu známém
jako Löschnerův pavilon. Ten v době svého vzniku
sloužil jako provozovna pro stáčení minerální vody
ze stejnojmenného pramene.
Expozice muzea nabízí řadu historických dokumentů a dobových reálií, jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní korespondence, mapy, projekty realizovaných staveb. Součástí muzea jsou ale i interaktivní výstavní předměty a moderní technologie, které zpestří návštěvu
muzea zejména dětem. Unikátem vztahujícím se
k regionu je pak originální hodinový stroj z 16. století z věže kostela v Radošově, dnešní součásti obce
Kyselka.

Kpt. Jaroše 46/19, 36006 Karlovy Vary
 +420 353 416 112
 museum@moser-glass.com
www.moser-glass.com

KONTAKT

Muzeum Jan Becher
Karlovy Vary

Královská mincovna
Jáchymov

Nám. Republiky 37, 36251 Jáchymov
 +420 736 754 831
 mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

Muzejní noviny TIM

Městské muzeum Žlutice bylo založeno v roce 1910.
Návštěvníkům nabízelo sbírky vztahující se k historii města. V roce 1953 převzalo sbírky z městského muzea v Bochově. V roce 1971 zde pracovníci
muzea instalovali expozici věnovanou husitství.
V roce 1992 byla expozice rozšířena o dějiny města.
Součástí prohlídky je šatlava s instalací o hrdelním
právu. V rámci prohlídky je zpřístupněna rovněž
část středověkého podzemí pod budovou muzea.

KONTAKT

Muzeum Jan Becher sídlí v budově bývalého výrobního závodu a zároveň původní Becherovy lékárny. Kromě výkladu (v šesti jazycích), audiovizuální
projekce a výstavy historických exponátů spjatých
s Becherovkou je součástí prohlídky i návštěva
původních sklepů. Na závěr prohlídky si návštěvníci mohou odpočinout v muzejním baru a produkty
společnosti včetně Becherovky ochutnat.

Velké náměstí 1, 36452 Žlutice
 +420 739 204 982
 sekretariat@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

Muzeum Sokolov

T. G. Masaryka 57, 36001 Karlovy Vary
 +420 359 578 142
 vstupenky@jan-becher.com
www.becherovka.cz

Sokolov je poprvé písemně připomínán r. 1279,
kdy na místě dnešního zámku stála kruhová tvrz
s palácem. Podoba dnešního zámku pochází ze 17.
století a klasicistní úpravy v roce 1805. Expozice



Cínová 408, 35731 Krásno
 +420 606 806 714
 muzeum@muzeum-sokolov.cz
www.muzeum-sokolov.cz

Muzeum Horní Slavkov

Kyselka č.p. 64, 36272 Kyselka
 +420 602 522 615
 muzeum@mattonimuzeum.cz
www.mattonimuzeum.cz

Muzeum Žlutice

KONTAKT

Současná muzejní expozice zvaná Jáchymov
v zrcadle času má celkem 15 sálů ve 2 podlažích
a je vybudována v renesanční budově někdejší
Královské mincovny z roku 1536. Seznámíte
se zde s geologií a mineralogií Krušných hor,
archeologickými nálezy z Královské mincovny,
rudným hornictvím 16. století, numismatikou
a mincovnictvím. Atrakcí muzea je velkoplošný pohyblivý model krušnohorských důlních
prací v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do expozice mapující pracovní tábory
na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je
věnováno památce významného přírodovědce Georgia Agricoly (1494 - 1555), jehož život
a dílo jsou úzce spjaty s Jáchymovem.

KONTAKT

Nová louka 23, 36001 Karlovy Vary
 +420 736 650 047
 novalouka@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

Muzeum představuje slavnou historii firmy Moser,
která byla založená Ludwigem Moserem v roce
1857. Součástí expozice jsou historické exponáty,
sklářské nářadí, medaile, dekrety a jiné historické
písemnosti, fotografie, ukázky vzorkovnic, katalogů a historických propagačních materiálů. Část
výstavní expozice je věnována dodávkám sklárny
pro panovníky a významné osobnosti. Jedinečnou
atmosféru procesu výroby zažijete při prohlídce
sklářské hutě.

KONTAKT

Tovární 242, 36225 Nová Role
 +420 776 205 010, 776 205 025
 fabriktour@thun.cz
www.fabriktour.cz

Zámecká 1, 35601 Sokolov
 +420 352 623 930
 muzeum@muzeum-sokolov.cz
www.muzeum-sokolov.cz

Hornické muzeum Krásno

Ve stálé expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti,
které výrazně ovlivnily dějiny města, především
pak hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami
rud a hornických industrií z různých etap vývoje.
Nejvýznamnějšími řemeslnými výrobami ve městě bylo cínařství a produkce porcelánu – Horní
Slavkov je sídlem nejstarší české porcelánky Haas
a Czjzek založené v roce 1792. Smutnou kapitolou
v dějinách města je jeho stavební vývoj od významného a výstavného horního renesančního města až
po rozsáhlou devastaci architektonických památek
v 50. letech 20. stol. Součástí expozice je unikátní
měšťanská černá kuchyně v přízemí domu a tři
výstavní sály na pořádání krátkodobých výstav.

KONTAKT

KONTAKT

Multimediální expozice věrohodně přibližuje
historii města. Cesta začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes
založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského
města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné
období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr
expozice je věnován dramatickému 20. století.
Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či
kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.

KONTAKT

přibližuje historii rodu Nostitzů – bývalých majitelů
zámku. Další část je věnována tvorbě malíře Davida
Friedmanna. Součástí muzea jsou výstavní sály
pro pořádání krátkodobých výstav.

Pluhova ul. 211, 35731 Horní Slavkov
 +420 606 566 436
 muzeum@mkshs.cz
www.mkshs.cz
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KONTAKT

Dlouhá 194/4, 35101 Františkovy Lázně
 +420 351 011 998
 info@muzeumfl.cz
www.muzeumfl.cz

KONTAKT

Kostel sv. Lukáše, skvost Karlových Varů, kulturní
památka s tajemným příběhem vás zve ke zcela
unikátní prohlídce původních vitráží a expozice
voskových figurín z rodiny Tussauds.
Nejstarší historické voskové figuríny na světě prostřednictvím Musea House of Wax vás doprovodí
mezi zástupce královských rodin, slavných návštěvníků Karlových Varů, ale také mezi prezidenty,
celebrity světového showbusinessu včetně dobových kostýmů. Magická zrcadla a další překvapení,
která zaujmou všechny věkové kategorie. Originální expozice historického vzpomínání pouze v Karlových Varech.
Zámecký vrch 4, 36001 Karlovy Vary
 +420 730 154 806
 info@houseofwax.cz
www.houseofwax.cz

Lázeňský pohárek je speciální nádoba určená
k pití lázeňské minerální vody – v této sbírce
výlučně k pití termálních pramenů z Karlových
Varů. Sbírka byla založena roku 1951 a jejím
zakladatelem byl MUDr. Jaroslav Dolina, který pracoval více jak 40 let jako lázeňský lékař
a primář v nejvýznamnějších sanatoriích v Karlových Varech. Sbírka je nepřetržitě je rozšiřována již více než 65 let a do sbírání se zapojily
již tři rodinné generace. V současnosti obsahuje více než 2300 kusů pohárků z období od 2.
poloviny 18. století do 80. let 20. století. Jedná
se o nejucelenější soubor lázeňských pohárků
na světě, které jsou určeny na pití karlovarské
minerální vody.

Muzeum Boží Dar

Muzeum Aš

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2/17
35002 Cheb

Muzeum iluzí FATAMORGANA
Františkovy Lázně

Muzeum vystavuje přes 70 exponátů, z nichž
některé jsou světové unikáty popř. jsou dochované jen v jediném kuse, namátkou můžeme
jmenovat např. motocykl Wagner 500 OHC,
čtyřválec FN z roku 1910, motocykl Čechie
a mnoho dalších. Expozice hraček se nachází
v prvním patře muzea, kde je vystaveno několik
stovek druhů různých hraček převážně tuzemských výrobců.

Mikulášská 3, 35201 Aš
 +420 354 525 195
 info@muzeum-as.cz
www.muzeum-as.cz

Muzeum Včerejší svět Loket

KONT:

Rooseveltova 173/1, 35733 Loket
www.vcerejsisvet.cz

Náměstí 5. května 2
36464, Bečov nad Teplou
 +420 606 737 041
 Moto-muzeum.Zdenek.Balek@seznam.cz
www.historicke-moto.cz

Největší muzeum hasičské techniky v Karlovarském kraji je jedinečné nejen rozsahem exponátů,
ale také umístěním. Nádherné prostory původně
románského hradu Vildštejn zaujaly místní Dobrovolný hasičský sbor, který hledal reprezentativní
prostory pro umístění stále se rozšiřující sbírky.
Setkal se nejen s pochopením vedení města, ale
i s velkorysou nabídkou majitele hradu a ke 140.
výročí založení, v roce 2010, bylo muzeum otevřeno
pro veřejnost.
Pod Hradem 81, 35134
 +420 354 594 930, +420 777 597 803
 vildstejn@vildstejn.cz
www.vildstejn.cz

Muzejní úzkorozchodná
dráha Kateřina

Úzkorozchodné dráhy v okolí Skalné mají velice
bohatou a zajímavou historii. Jejich existence se
datuje od přelomu 19. a 20. století, kdy byl zahájen
provoz na tzv. Halštrovské dráze, železnici z Tršnice do dnešních Lubů. A právě úzkorozchodné
drážky různých majitelů (a také různých rozchodů) sloužily k dopravě keramických jílů a dalších
surovin jak k překládce na „velkou“ železnici, tak
i do zpracovatelských provozů. V rámci soutěže
o nejkrásnější nádraží České republiky v roce 2015
získala stanice Kateřina titul „Pohádkové nádraží“.
Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina
 +420 602 203 548
 mudk@email.cz
www.draha-katerina.cz

Více informací:
Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z.s.
Závodní 379/84a
360 06 Karlovy Vary
 info@zivykraj.cz
www.zivykraj.cz

Tipy na výlety naleznete na blogu: blog.zivykraj.cz
nebo v pořadu Toulky Karlovarským krajem
na Stream.cz

Muzeum iluzí je muzeum, kde se můžete stát součástí expozice! Zažijte svět plný neuvěřitelných
optických iluzí! Co se takhle třeba proletět nad ulicemi Prahy? Nebo se utkat v boji s Jackie Chanem?
U nás zažijete mnoho zábavy!

KONTAKT

Kočárky, jízdní kola, dětská vozítka, všechny tyto
dopravní prostředky známe, jezdí kolem nás a jsou
pro nás samozřejmostí. Ale víte jak vypadal jejich
počátek? První kočárky s ojí, jízdní kolo na odstrkování nebo trakářek pro dvojčátka? V muzeu “Včerejší svět” uvidíte vývoj všech těchto věcí od roku 1820
až do nedaleké minulosti. Mezi nejstarší exponáty
patří dětskou drezínu z roku 1820. Jde o jedinečný kousek prvního dřevěného odstrkovadla vůbec.
Stejně tak i kočárek kolem roku 1800 ve tvaru kočáru taženého koňmi. Focení je zde dovoleno, vysoké
kolo a vybrané dětské vozítka možno i vyzkoušet.

T.G. Masaryka 77, 35733 Loket
 +420 603 148 531
 lojinova@volny.cz
www.hotel-loket.cz

Muzeum historických
motocyklů, expozice
hraček Bečov nad Teplou

KONTAKT

KONTAKT

Ašské muzeum bylo založeno roku 1892. Vystavována byla především keramika, nábytek, kroje, zbraně,
obrazy, knihy a sbírky věnované občany města, které byly neustále doplňovány dary místních měšťanů a továrníků. V roce 1986 byla otevřena moderně
uspořádaná textilní expozice dokumentující rozvoj
textilní výroby na Ašsku od nejstarších výrobních
postupů předení, tkaní, pletení, barvení a úpravy až
do poloviny dvacátého století. Vystavené tkalcovské
a pletařské stroje jsou udržovány v provozuschopném stavu.

Československý design z období 60. až 80. let
minulého století. Důležitou součástí expozic jsou
i obrazovky, na nichž běží amatérské fotografie zobrazující charakteristické události, které určovaly
podobu tehdejšího života.

KONTAKT

Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar
 +420 359 571 007

KONT:

KONT:

Expozice vlastivědného muzea Boží Daru pojednává o historii nejvýše položeného města ve střední Evropě. Mezi exponáty naleznete selskou jizbu
s předměty denní potřeby minulých století, krušnohorské minerály, model rozhledny na Klínovci a na
Fichtelbergu, věci potřebné k dolování nerostného
bohatství a těžbě rašeliny, vánoční betlémy a také
oblíbenou Ježíškovu poštu.

Náměstí 5.května 2
36461 Bečov nad Teplou
 +420 733 721 627
 muzeumbecov@seznam.cz
www. muzeumbecov.cz

Muzeum lázeňských
pohárků Loket

Retromuseum Cheb

Muzeum hasičské techniky na hradě Vildštejn
ve Skalné

KONTAKT

Muzeum Františkovy Lázně

Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské
sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými
občany historické předměty pro budoucí místní
muzeum. Po skončení první světové války se iniciativy ujal významný regionální badatel Alois John,
který ve třicátých letech získal výstavní prostory
a sbírku přeměnil na skutečné muzeum. Nachází
se zde rozsáhlá výstavní expozice dokumentujících
historii města a lázeňství, čítající kolem 7000 sbírkových předmětů.

žehlící pánvičky používané ve staré Číně, celokovové nahřívací žehličky, první plynové a benzínové žehličky. Nemohou chybět ani elektrické a elektrické napařovací žehličky. Expozici
doplňují mechanické dřevěné a kovové ruční
mandly, staré pračky, valchy, ruční pračky, prací mýdla, prášky apod. Asi jako jediní zde mají
ke shlédnutí toaletní mýdlo vyrobené přímo pro
Alici Masarykovou, dceru našeho prvního prezidenta kosmetickou firmou z New Yorku.

KONTAKT

KONTAKT

Goethovo náměstí 11
35301 Mariánské Lázně
 +420 354 622 740
 muzeum@muzeum-ml.cz
www.muzeum-ml.cz

Museum House of Wax

KONTAKT

Muzeum Mariánské Lázně

Muzeum je umístěno v nejstarším domě historické části města. Jedná se o významnou stavební
památku z počátku 19. století a je poslední zachovanou ukázkou podoby města v době jeho vzniku.
Dům byl postaven r. 1818 jako penzion pro lázeňské
hosty “Zlatý hrozen”. V r. 1823 v něm bydlel Johann
Wolfgang Goethe, jehož návštěvu připomíná reliéfní
bronzová pamětní deska (nad klenutým vchodem)
a nově otevřená přepracovaná a doplněná expozice
v 1. patře budovy. Byly zde soustředěny regionální muzejní sbírky Mariánskolázeňska. Expozice
muzea dále doplňuje expozice v přírodě “Geologický park”, vytvořené na ploše téměř 10 ha v těsném
sousedství budovy muzea.

Ruská 433/6, 35101 Františkovy Lázně
 +420 358 880 016
 info@fatamorgana-museum.cz
fatamorgana-museum.cz

Rodinné muzeum žehlení
a praní a expozice kasiček
Bečov nad Teplou

Expozice ukazuje průřez historií této ne příliš oblíbené domácí práce. Seznámíte se s počátky různých žehlicích praktik, prvními nástroji určenými
pro žehlení, resp. hlazení látek. Uvidíte první
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Oblastní muzeum
v Lounech
Muzeum najdete v centru historického jádra města Louny, v budovách
památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely.

Přičuchněte k pravěku
Mezinárodní den archeologie

Dne 20. 10. 2018 od 10:00 – 16:00 hodin se koná
v Archeoskanzenu Březno den archeologie, zažijete
dobu bronzovou, jak se tavil bronz nebo si vyzkoušíte
vyrobit vlastní kovové šperky. Jak se pohřbívalo ve starší době
bronzové? To se dozvíte na přednášce ve skanzenu.

28. 10. 2018 10–16 hod.
Živé obrazy PROBUZENÍ LVA
Netradiční prohlídka muzea navazující na výstavu Legionáři Lounska za
samostatnost Československa formou hraného
příběhu ve stylu Živých
obrazů. Prohlídka s příběhem o vzniku republiky každou půl hodinu.
Agentura Modua. Vstup
zdarma.

Žít pravěk:
Interaktivní edukační programy pro školy. Po
předchozí domluvě v úterý, středu nebo čtvrtek. Program přizpůsobíme vašim časovým
možnostem a věku, temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských škol po univerzitu třetího
věku. Doporučujeme upozornit předem děti,
že se pravděpodobně ve skanzenu umažou
a vhodně se proto oblékly a obuly.
Programy obsahují řadu pravěkých řemesel
a aktivit k vyzkoušení podle počasí, počtu dětí.
Například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování
kamene, lukostřelbu, společné bubnování,
pravěké vyrábění, oblékání... Činnosti se často
střídají.
Delší programy mohou po dohodě zahrnovat
vaření pravěkého oběda, a aktivity více časově
náročné (například výroba mazanice a hliněné
stavění, keramika, zpracování kovu, a mnohé
další). Děti mají možnost proniknout více do
hloubky problematiky a stihnou si něco zajímavého vytvořit (Vhodné pouze pro menší
skupiny)

KONTAKT

Otevírací doba:
ÚT–PÁ 9–17:00
SO–NE 10–17:00
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Pivovarská 28, Louny 440 01
 +420 415 652 456
 info@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz

Oblastní muzeum
v Chomutově
Most. Hlavním prvkem propojujícím společné
úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska.

Výstava „Velká válka a naše legie“
od 22. 9.–11. 11.
Pod patronací Ústeckého kraje propojuje v rámci
stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea. Ta se rozhodla událost
připomenout v rámci své výstavní činnosti. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jedná o české Louny,
německý Chomutov či národnostně smíšený

Výstava „OD PÁDU ORLA K ČESKÉMU LVU”
od 31. 8.–11. 11.
Výstava představuje návštěvníkům dva tehdejší
fiktivní obyvatele Chomutova – Franze Hoffmanna a Antonína Svobodu – a přibližuje způsob,
jak obyčejní lidé vnímali vznik republiky. Jeden
z nich je německé národnosti, druhý české. Návštěvník se seznámí s tím, jak v Chomutově tehdy
žili a jaké měli radosti i strasti, jak oba muži chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali občany
státu, který se nově objevil na mapě střední Evropy. K výstavě je připraven atraktivní program pro
školy i rodiny s dětmi.

Zámecká jízdárna byla postavena v poslední
čtvrtině 17. století italským architektem Antoniem Portou. Zaklenutý interiér budovy, již
v modernistickém duchu rekonstruoval architekt Pavel Mošťák, vytvořil působivé prostředí
pro stálou sbírku galerie. Za její „rodinné stříbro“ lze považovat soubor 60 obrazů Antonína Slavíčka ze sbírky roudnického mecenáše
a zakladatele galerie Augusta Švagrovského.
Vedle Antonína Slavíčka jsou v ní zastoupeni například i malíř Miloš Jiránek či Antonín
Hudeček. Díky Augustu Švagrovskému vznikla
třetí nejstarší galerie na našem území. Sbírka
dnes obsahuje více než 3.500 uměleckých děl.
Vstupní část stálé expozice soustřeďuje vybraná díla ze Švagrovského sbírky. Návštěvníci se
zde mohou seznámit také s díly významného
roudnického rodáka – malíře Otakara Nejedlého, který se proslavil sérií obrazů s exotickou tematikou z pobytu na Ceylonu a v Indii
v letech 1909 až 1911.
Velkorysý nástup moderní krajinomalby střídá
pohled do dalších období vývoje umění, v němž
se střídaly jednotlivé výtvarné směry a tendence od expresionismu a kubismu po surrealismus. Na tuto linii později navázaly aktuální
sběry umění ze šedesátých let. Jádro expozice
tak tvoří například výjimečná díla Emila Filly,
Jana Zrzavého, Františka Janouška, Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Kamila Lhotáka,
Mikuláše Medka či Jiřího Johna. Vedle stálé
expozice, která prochází občasnými proměnami tak, aby se postupně mohla prezentovat
i další výjimečná díla skrytá v depozitářích,
poskytuje galerie prostor i proměnným výstavám.

Otevírací doba:
Úterý – pátek 9–17 hodin
Sobota 13–17 hodin
Hvězdářská věž je přístupná po dohodě
s průvodcem.

KONTAKT

Archeozkanzen Březno u Loun
 +420 777 694 141
www.archeoskanzenbrezno.cz

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje, sídlící od roku 1965 v bývalé jízdárně
lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem.

K expozicím i výstavám muzeum chystá bohaté
doprovodné programy a zábavné pracovní listy
pro školy i školky, ale také pro rodiče a prarodiče
s dětmi.
Všechny informace naleznete na www.muzeumchomutov.cz nebo na .

Muzejní noviny TIM

Cena programů
60 Kč školní děti
40 Kč předškolní děti
pedagogický doprovod zdarma.

Galerie
moderního umění
v Roudnici nad Labem

Chomutovské muzeum vás překvapí rozmanitostí stálých expozic
i nabídkou atraktivních výstav. V historických prostorách na radnici
můžete poznat gotické sochařství i kamennou plastiku regionu.
Většina tuzemských muzeí letos žije „osmičkovými“ výročími. V Chomutově slavíme 100 let
od vzniku Československa velkými podzimními
výstavami.

Od října do května kvůli nejistému počasí pouze pro menší skupiny dětí (max. jedna třída)...
Program za chladného nebo deštivého počasí
probíhá uvnitř neolitického dlouhého domu,
kde děti stráví čas obklopeny pravěkem ze
všech stran. Rozdělají oheň, vyrobí mouku
a upečou placky nebo uvaří polévku, vyrobí si
kamenné šperky, nástroje nebo zbraně, ozdobí
se, společně si zabubnují.. I v chladném období roku u nás můžete se svou třídou prožít
zajímavý projektový den nebo uspořádat neobvyklé předvánoční posezení..

KONTAKT

25. 9. – 25. 11.2018
Výstava „LEGIONÁŘI LOUNSKA ZA SAMOSTATNOST ČESKOSLOVENSKA“

Ke stému výročí republiky si připomínáme hrdiny,
kteří neváhali nasadit život za vznik samostatného
státu. Výstava přibližuje osudy legionářů i jejich
fotografie, zbraně, uniformy a další předměty. Líčí
vyhlášení Československa v Lounech, vztah města k Masarykovi a činnost legionářů během první
republiky i nacistické okupace.

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Palackého 86, 430 01 Chomutov
 +420 474 651 251
Radnice, náměstí 1. máje 1
 +420 474 651 570
 sekretariat@muzeumchomutov.cz
www.muzeumchomutov.cz
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Výstavy:
20. září - 25. listopadu 2018
Antonín Heythum / scénograf, architekt a designér, Z CYKLU: Užité umění
20. září - 25. listopadu 2018
Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
Z CYKLU: Fotografie
20. září 2018 - 17. února 2019
Intervence Františka Skály / Kostel v domě
Pořádá: Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem a Společnost Jindřicha Chalupeckého:
Intervence #11 – František Skála
Otevírací doba:
út–ne: 10–17 hod., zavírací den: pondělí

KONTAKT

Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor,
jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický
arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá
gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě
stálé expozice s historickou a přírodovědnou
náplní.
Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří a středním Poohří. Nabídka je doplňována v průběhu roku řadou krátkodobých
výstav, prezentujících jednotlivé sbírky muzea.

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
 + 420 416 837 301
 galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz
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Zimní čas
v Ústeckých muzeích

Oblastní muzeum
v Mostě

Město Ústí nad Labem se může pochlubit řadou zajímavých muzeí.
Některá z nich chystají bohatý vánoční a předvánoční program.

Zaměření muzea je především regionální. Hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most a jeho okolí. Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři významné krajinné celky – Krušné
Hory, západní část Českého středohoří a Mosteckou pánev.

Muzeum města Ústí nad Labem

Městské muzeum chystá 8. 12. 2018 Adventní trhy plné originálních výrobků a inspirací
na dárky. Součástí trhů bude rovněž tvořivá
dílnička. Děti se mohou těšit na živého kapra i ozdobený stromeček. Samy si také budou
moci vyrobit vánoční ozdobičky. Kromě hravého
tvoření je rovněž připraveno povídání o vánočních zvycích. Více informací se dozvíte na www.
muzeumusti.cz.

zelnou krušnohorskou vánoční atmosféru s betlémy, kouřícími panáčky a pyramidami.
V pokladně lze zakoupit publikace s regionální
tématikou, pohlednice, turistické známky a nálepky, repliky historických skleněných nádob a řadu
dalších drobností.
Výstavy:
130 LET MUZEA V MOSTĚ do 31. 12.
Historie muzeí na Mostecku, nejzajímavější sbírkové předměty a jejich příběhy. Výstava je pravidelně
obměňována a doplňována.

Také v zubrnickém skanzenu na Vás dýchne
vánoční atmosféra. 8. a 9. 12. 2018 si můžete
připomenout adventní a vánoční zvyky, které
byly běžné na přelomu 19. a 20. století. Čerstvě
upečená vánočka v kachlovém sporáku provoní světničku a ochutnat můžete třeba pučálku.
Dětem zpestří prohlídku úkoly na vánoční stezce. Vánoční atmosféru navodí v sobotu vystoupení folklórního souboru DYKYTA z Krásné Lípy.
Více informací na www.skanzen-zubrnice.cz.

Ústecké podzemí – muzeum civilní
obrany

Akcí, která doslova hýbe městem, jsou Čerti
v Ústeckém podzemí. Každoroční akce, která se
letos koná 1. 12. 2018, upoutá především svým živým peklem a nadpozemským nebem umístěným
přímo v tunelech podzemí pod výletním zámečkem
Větruše. Na své si přijdou děti i rodiče a jelikož
k čertům neodmyslitelně patří i oheň, musí být
součástí i ohnivá show skupiny Vox Luminas. Více
informací na www.ustecke-podzemi.cz.

Mostecké muzeum sídlí v památkově chráněné
budově bývalého Státního reálného gymnázia
z roku 1913, jež původnímu účelu sloužila až do
roku 1945. Mezi lety 1945-1982 tento architektonický skvost využívala Střední průmyslová škola.
Počínaje rokem 1982 zde sídlí muzeum (od roku
2003 pod názvem „Oblastní“).
Nejrozsáhlejší expozice je věnována přírodě Mostecka. Seznamuje s bohatstvím přírody v regionu
a její nejzajímavější složkou jsou stylizované úseky
krajiny s preparáty a modely obratlovců. Druhá
část expozice dává nahlédnout do nejstarší historie
Země.
Zvláštní pozornost věnuje mostecké muzeum
památce baronky Ulriky von Levetzow, kterou si
básník Johann Wolfgang Goethe vyvolil za svou
poslední múzu. Její pozůstalost včetně repliky
Ulričina pokoje třebívlického zámku zpřístupňuje
další z expozic. Zatím nejnovější ze stálých výstav –
etnograﬁcká – se zabývá krušnohorskými řemesly
a životem horských obyvatel. Zařízené světnice a dílny představují všední život, domácí práce i typická
řemesla jako hornictví, punčochářství, krajkářství
či hračkářství. Expozice nabízí také pohled na kou-

KONTAKT

Pokud nestihnete vánoční akce, neváhejte na
jaře navštívit některé z dalších ústeckých muzeí.
Jejich přehled naleznete
na webových stránkách
města
www.usti-nadlabem.cz.

Více informací :
Informační středisko
města Ústí nad Labem
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

ŽILI MEZI NÁMI. ŽIDÉ NA MOSTECKU 3. 10.–31. 1.
Život židovské komunity, Křišťálová noc 1938, vzpomínka na zdejší židovské obyvatele, kteří téměř
všichni zahynuli během holocaustu.
ALFONS MUCHA – ALEGORIE BOHATSTVÍ od 17. 10.
Zpřístupnění obrazu, který byl umělcem vytvořen
pro budovu České záložny v Mostě v roce 1937.
MOSTECKO 1918. VZNIK ČSR A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN 19. 10.–31. 3.
Soužití Němců a Čechů v 19. století, průmyslový rozvoj Mostecka, 1. světová válka, vznik ČSR, dramatické okamžiky od poloviny listopadu 1918 do března
1919, další soužití českého a německého obyvatelstva na Mostecku až do roku 1938.
Otevírací doba:
út–pá: 12–18 hod., so, ne: 10–18 hod.

KONTAKT

Soubor lidové architektury Zubrnice

Oblastní muzeum v Mostě
Čsl. armady 1360/35, Most
 +420 476 442 111
 info@muzeum–most.cz
www.muzeummost.cz

Regionální muzeum
v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se
na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Sídlí
v budově zámku, který se nachází v nejstarší části lázeňského města
Teplice, obklopený rozsáhlým anglickým parkem. K návštěvě vybízí
nejen dochované zámecké interiéry, ale i řada stálých expozic
a krátkodobých výstav.

Oblastní muzeum
v Litoměřicích

prohlídku je třeba se předem objednat telefonicky 412 359 011 a 731 495 326 nebo mailem
ticha@muzeum-teplice.cz. Vstupné: 20 Kč / žák,
učitelský doprovod zdarma.

OBLASTNÍ
MUZEUM
 4a A

Litoměřické muzeum se nachází v budově bývalé městské radnice
ze 16. století. Jde o první renesanční stavbu v měšťanském prostředí
v severních Čechách. Zachovány jsou i některé prvky interiéru
– kamenné renesanční schodiště, a především zasedací síň městské
rady s původním kazetovým stropem a dřevěným ostěním zdobeným
mj. medailony českých králů.
Expozici muzea zahajuje geologická část
s ukázkami hornin, minerálů a paleontologických nálezů zdejšího kraje. Následuje oddělení archeologie seznamující nás s osídlením
Litoměřicka od prvních paleolitických lovců
až po raný středověk, tedy po vybudování litoměřického přemyslovského hradu. Prohlídka
dále směřuje po proudu času přes středověk
k období renesance, kterou uzavírá již zmiňovaná zasedací síň. Druhé patro expozice přibližuje období od třicetileté války do roku 1945.
Připomenuty jsou důležité historické momenty regionu. Pozornost je věnována také řemeslům a hospodářství typickým pro zdejší region
– levínské keramice, říčnímu rybářství, vinařství, ovocnářství, obilnářství a chmelařství.
K muzeu patří také Památník Karla Hynka Máchy. Prostor tzv. Máchovy světničky je
autentickým místem, kde známý básník prožil
závěrečnou část svého života.

Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 +420 412 359 000, 778 476 089
 info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz
 www.facebook.com/muzeum.teplice
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Kromě stálých expozic je možné v průběhu roku navštívit
i krátkodobé výstavy
a doprovodné akce pro
veřejnost.

Otevírací doba:
Celý týden (kromě pondělí) od 10 do 17 hodin.
Z důvodu úpravy části prostor muzea bude
od 3. 9. 2018 stálá expozice ve 2. patře pro
veřejnost uzavřena.

KONTAKT

Na konec roku jsme připravili dvě výstavy, které připomínají významná výročí roku 2018
spojená s českou státností. Až do 25. 2. 2019
můžete v Jízdárně teplického zámku navštívit
výstavu TEPLICE ZA PRVNÍ REPUBLIKY, která
prostřednictvím tematických celků seznamuje
s každodenním životem obyvatel Teplic mezi lety
1918-1938. Druhá výstava OSUDY KNIH – OSUDY LIDÍ potrvá do konce roku 2018 a vypráví
příběhy knih a knižních sbírek Teplicka dvacátého století, které korespondují a předznamenávají osudy jejich autorů či majitelů nebo které
byly napsány v důsledku událostí let 1918, 1938,
1948 i 1968. K oběma výstavám jsou připraveny
pracovní listy pro školy a další doprovodný program.
V případě zájmu o komentovanou prohlídku
výstavy nás neváhejte kontaktovat (fremlova@
muzeum-teplice.cz, tel. 412 359 014).
Těšíme se na vaši návštěvu.

KONTAKT

Muzeum nabízí tři druhy KOMENTOVANÝCH
PROHLÍDEK PRO ŠKOLY. První žáky provádí expozicí pravěku a středověku na Teplicku
a v Podkrušnohoří, druhá je zaměřená na mineralogii a paleontologii Teplicka a třetí vede po
stopách královny Judity a pozůstatcích románského kláštera v Teplicích. Návštěvu stálých
expozic, výstav a programů pro školy lze pro
skupiny objednat i v dopoledních hodinách. Na

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
 +420 775 868 539
 info@muzeumlitomerice.cz
www.muzeumlitomerice.cz
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Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci

Procházkou po expozici se návštěvník seznámí
s lodní dopravou od počátků až do současnosti. Nejstarším dochovaným lodním plavidlem je
monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ
plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany.
Mezi další zajímavosti patří modely řetězových
parníků, technická plavidla, původní kormidelní
kola, součásti lodních strojů, modely současných
modernějších typů lodí či rekonstrukce přehrady.

Křížova vila,
Zeyerova 344, Žatec,
pobočka muzea

Stálé expozice
V muzeu je možné zhlédnout i nově instalovanou
výstavu Gotické umění na Děčínsku. Stálá expozice zaniklého středověkého města Děčín „Město na
louce“ ukazuje jinde nedochované počátky českých
měst v jejich prvních letech existence. Přírodopis
v muzeu připomíná „Ptactvo Děčínska“. Součástí
muzea je i galerie s cyklem výtvarných výstav.

do 27. 10. 2018
Jan Růžička – snímky krajiny z let 1900
– 1937: Výstava přiblíží díla znovuobjeveného
regionálního fotografa Jana Růžičky.
do 27. 10. 2018
Patchwork Martiny Góčové: Představí se výrobky z dílny M. Góčové z Oplot.

18. 10. 2018, od 17. hodin
Žatecké osmičky II.: Přednáška Žatecké osmičky muzejní historičky Milady Krausové se zaměří
na významné žatecké osmičky 20. století. Připomeneme si dramatické události let 1918, 1938,
1948 a 1968. Chybět nebudou bohaté obrazové
materiály ze sbírek muzea.

Muzeum provozuje i prohlídky zadokolesového
remorkéru Beskydy, nejsilnějšího plavidla na
Labi z roku 1956, dnes už technické památky.
Obvyklý termín prohlídek, zveřejňovaný na internetových stránkách muzea, je poslední sobotu
v měsíci a to od jara do podzimu.

KONTAKT

Pobočka Stará papírna,
Volyňských Čechů 733,
Žatec
do 31. 12. 2020
Z historie žateckého průmyslu: Stálá expozice
o žateckém průmyslu.
do 27. 10. 2018

KONTAKT

4. 10. 2018
Jakoubek z Vřesovic a bitva u Želenic 1438:
Přednáška Mgr. Jiřího Šlajsny (Oblastní muzeum Most) se koná od 17.00 v Hlavní budově
Regionálního muzea v Žatci v Husově ulici. Bude
věnována osobnosti Jakoubka z Vřesovic, kterého František Palacký pokládal za třetího nejlepšího velitele husitských vojsk.

Remorkér Beskydy

Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV
 +420 412 531 549, 412 532 560
 info@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz

Muzeum Rumburk
Aktuální výstavy

Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
 rmz@muzeumzatec.cz
www.muzeumzatec.cz
https://www.facebook.com/regionalni.
muzeum.zatec

• Velká válka v korespondenci a artefaktech:
do 31. 10. 2018
Jak název samotný napovídá, líčí Velkou válku
prostřednictvím dochované korespondence a signifikantních předmětů. Nebylo rodiny, která by
zůstala válečného běsnění ušetřena. Počet obě-

tí byl nevídaný, znásobený epidemií španělské
chřipky, jejíž dozvuky trvaly v poválečných letech.
• A duha tančila po skle tancem sedmero múz:
do 31. 12. 2018
Další aktivitou rumburského muzea v rámci
oslav 100. výročí Rumburské vzpoury je výstava
rumburského rodáka akademického sochaře,
sklářského výtvarníka Pavla Homolky.
Další výstavy: Rumburská vzpoura, Betlémy,
Míšeňský porcelán, Cín, Střípky z historie Rumburska, Poklad ukrytý v rákosí.

KONTAKT

15. 9. – 30. 12. 2018
Uber plyn: Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. K vidění bude sbírka modelů aut a legendárních autíček Matchbox, tzv. angličáků, ze sbírky
Antonína Maciolka z Bělé pod Bezdězem.

Muzeum v Děčíně nabízí stálou expozici Vývoj lodní dopravy na Labi.
Město Děčín je od pradávna centrem labské lodní dopravy.

až do 24. 2. 2019
Konec pomníku Josefa II. v Žatci: Žatecké muzeum připomene ve své hlavní budově
v Husově ulice jeden ze zapomenutých příběhů
z doby vzniku samostatného Československa.
Seznámíte se s dramatickým osudem žateckého
pomníku Josefa II., který stával od roku 1882 do
roku 1919 v místech známé chmelničky. Podobně jako sochy Habsburků musel i on po vzniku
Československa pryč. Zničení sochy českými
vojáky v lednu 1919 vyvolalo v Žatci velké pobouření.

Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk 1
 +420 412 332 194, GSM: 723 484 863
www.muzeumdc.cz

Muzeum Varnsdorf

Muzeum je v současné době z důvodu rekonstrukce uzavřeno. Sídlo muzea je dočasně umístěno do
bývalých prostor dětského a hudebního oddělení
Městské knihovny Varnsdorf.

KONTAKT

Hlavní budova muzea,
Husova 678, Žatec

Oblastní muzeum
v Děčíně

Legií 2574, 407 47 Varnsdorf
 +420 412 334 107
varnsdorf@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
http://www.muzeum-varnsdorf.cz/

Interaktivní zážitky
v pevnosti
Objevte zapomenutou historii Terezína od Marie Terezie po Masaryka.
Navštivte jedinečnou barokní pevnost založenou císařem Josefem II.
Čeká vás nevšední zážitek.
Poznejte na vlastní kůži, jak se žilo v pevnosti. Projděte si interaktivní výstavu o historii
města, mohutné opevnění a spletité podzemí.
Zajděte si za zvířátky na vojenský dvorek na
Kavalíru 2. nebo zavítejte na některé z našich
akcí – Josefínské slavnosti, Terezínské hry,
Pirátské války a mnohé další. Objevte neznámé
a poznejte Terezín trochu z jiné stránky.
Nabízíme interaktivní prohlídky na míru, programy pro školy a skutečně nevšední zážitky.

Muzeum Terezína
Doporučujeme navštívit Muzeum Terezína, které vás provede historií pevnosti i města od jeho
založení až do počátků 20. století. Prohlédnete
si vojenskou výzbroj i výstroj od Marie Terezie
až po T. G. Masaryka.

KONTAKT

Otvírací doba:
Muzeum Terezína denně 9:00-17:00
Prohlídky podzemí a další expozice
úterý až neděle 10:00-16:00

Muzejní noviny TIM
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Návštěvnické centrum Retranchement 5
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín
 +420 775 711 881
 info@terezin.cz
www.terezin.cz
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Techmania Science Center Plzeň
Dotkněte se hvězd a podívejte se na zoubek světu kolem sebe. Rozkrývejte přírodní zákony, poznávejte vědu
a techniku. K tomu všemu vybízí Techmania Science Center v Plzni.

Expozice Vodní svět

Nachází se ve dvou historických halách plzeňské Škodovky a poskytuje chytrou zábavu na
celý den pro celou rodinu i školy všech stupňů. Najdete tu interaktivní expozice, skvěle
vybavené laboratoře biologie, chemie a fyziky,
dílny, 3D Cinema a jediné 3D planetárium
v republice. Hravě tu proniknete do tajů chemie, geologie, výživy či vesmíru. Pochopíte
ledacos z matematiky. Díky Virtuální realitě
vstoupíte do světa počítačové hry. Na gyroskopu si vyzkoušíte pocity kosmonautů při
výcviku. Science show vám s vtipem vysvětlí

třeba historii pokroku nebo princip fungování van de Graaffova generátoru. Planetárium
promítá filmy pro děti i dospělejší publikum
a mimořádnému zájmu se těší komentované
procházky, které diváky zavedou přes běžně
viditelná souhvězdí až do hlubin vesmíru. Pro
školy Techmanie připravuje speciální programy, díky nimž pedagogové návštěvu snadno
zařadí do své výuky.

Expozice Budoucnost na talíři

Malá věda

Otevírací doba:
Školní rok:
po–pá 8:30–17 hod.
so 10–19 hod.
ne + svátky 10–18 hod.
Celeorepublikové prázdniny: 10–18 hod.
Expozice Vesmír – Gyroskop

Západočeské muzeum
v Plzni, p. o.

ukázky lidových krojů a další exponáty. Zajímavým
doplňkem expozice je lékárna s pomůckami oficiální
medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí.
Závěr prohlídky tvoří předměty dokumentující lidové
zvyky a tradice.

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří
k největším muzejním ústavům v České republice.

MUZEUM LOUTEK PLZEŇ

Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky,
komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí
dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí
k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny
tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie,
Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk,
Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.
Součástí historické budovy muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou. Často vyhledávaným místem pro
různé společenské události je zdejší přednáškový sál.
Západočeské muzeum v Plzni se právem řadí mezi
úspěšné a vyhledávané instituce. Svědčí o tom jednak
zvyšující se zájem veřejnosti o dění v něm, ale i několik ocenění, která muzeum získalo v rámci prestižní
národní soutěže Gloria musaealis.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00
– 12:00 a 12:30 – 18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 13, Plzeň, tel: +420 378 370 200,
GPS: 49°44’41.782”N 13°22’45.436”E
Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Jak se
žilo na Plzeňsku“. Expozice je umístěna v prostorách
Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu
měšťanských interiérů z období gotiky, renesance,
baroka, empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Součástí expozice jsou dvě lidové světnice s malovaným
nábytkem, dvě černé kuchyně z počátku 19. století,

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00
– 18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 23, Plzeň, tel. +420 378 370 800,
GPS: 49°44’46.713”N 13°22’36.913”E
K vidění je stálá expozice „Příběh na niti“. První část
expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od
počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé
loutkové divadlo zvané Škodovo. Druhé patro je věnováno fenoménu tzv. rodinných divadélek. Významná
část expozice patří Loutkovému divadlu feriálních
osad, v němž působili umělci jako např. Karel Novák,
Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje
nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami
z původního fundusu. Ve třetím patře je představeno
současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky
z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Závěr
prohlídky patří amatérským souborům.

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00
– 18:00, www.zcm.cz , (Pouze sezónní provoz: duben
– říjen!)
Františkánská 11, Plzeň, tel. +420 378 370 900, GPS:
49°44’44.466”N, 13°22’41.380”E
Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Po
stopách víry františkánským klášterem“ a nachází
se v objektu původně minoritského a posléze františ-

otevřeno úterý–neděle 10:00–18:00, www.zcm.cz
Kopeckého sady 2, Plzeň, tel. +420 378 370 111, GPS:
49°44’41.782”N 13°22’45.436”E
Návštěvník zde může navštívit stálé expozice Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie a Historie, Plzeňská městská zbrojnice a expozici Umělecké řemeslo/Užité umění. Konají se zde stejně jako
v ostatních pobočkách také krátkodobé výstavy.

13

Techmania Science Center
U Planetária 1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 737 247 581
E-mail: info@techmania.cz
rezervace pro školy: +420 734 283 922
www.techmania.cz

kánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších
a nejstarších středověkých památek města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující
historické a svaté osoby, některé události ze života
svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna
Maria, apoštolové, světci i život Krista. Část expozice
je věnována plzeňské diecézi. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je
považována „klenotnice“ vystavující nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty
a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. V rámci prohlídky
je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní
knihovny.

MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA
V ROKYCANECH

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ
PLZEŇSKÉ DIECÉZE

Hlavní budova ZČM

KONTAKT

Edutorium

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 8:00
– 12:00 a 12:30 - 16:00, www.zcm.cz
Nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany
Muzeum nabízí prohlídky celoročně dostupných
expozic:
• Železářská výroba na
Rokycansku a Podbrdsku
• Bydlení na Rokycansku
• Příroda pro budoucnost
• Otisky času
• Měšťanská a šlechtická domácnost
• Rokycansko v minulosti

VODNÍ HAMR DOBŘÍV
(pobočka ZČM v Plzni) – z důvodu rekonstrukce v současné době pro veřejnost uzavřen
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KONTAKT

sbírkového fondu i partnerských institucí.

Ma-
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Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, p.o.
Hradiště 1, 336 01 Blovice
rodiny
ª ústředna: +420 371 522 208
 muzeum@muzeum-blovice.cz
@muzeumBlovice
www.muzeum-blovice.cz

Návštěvnické centrum Šumavy

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech

– Environmentální centrum
Železná Ruda

Dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech. Při vstupu do „brány Šumavy“ – města
Klatovy - vám nabízíme v hlavní budově muzea, v Hostašově ulici
č.1 ke shlédnutí stálou expozici i nejrozmanitější tématické akce.

u. Po
dský
kuloku
ožár.
Nová

ITC Města Železná Ruda
Centrum vzniklo v nově opravené budově bývalé ZŠ. V několika patrech
najdete celou řadu expozic: Historie lyžování, Bobr evropský, Jelen lesní,
Byliny a houby, Expozice šumavských lesů, Geologie a geomorfologie..
Součástí je též ITC, které krom propagačních materiálů zdarma nabízí
prodej různých map, pohlednic, publikací a suvenýrů. Nechybí ani místnost
s veřejným internetem, čítárna, přednáškový sál či 3D kino.
Rodiče jistě uvítají i malý dětský koutek.
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Otevírací doba ITC:

com

Po–Ne, 8–12.30 hod., 13–18 hod.

Otevírací doba EC:

Mimořádným místem pro návštěvníky Klatov
je dále Barokní lékárna U Bílého jednorožce
přímo na klatovském náměstí. Pro milovníky
Pošumaví je také přichystána expozice lidové architektury v nedalekých Chanovicích.
Podrobněji na našich webových stránkách
www.klatovynet.cz/muzeumkt.

Muzeum fotografie a MOM
v Jindřichově Hradci

ITC Železná Ruda
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
 +420 376 397 033
 itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

Muzeum kostky cukru
Dačice

11.10.2018 13:34:16

V dačickém muzeu se dozvíte, jak vypadaly první kostky cukru na
světě, jak se vyráběly, kdo stojí za jejich vynálezem a jak se malá
sladká věc dostala do světa.

Příznivci fotografie a obnovených historických objektů si
jistě nenechají ujít návštěvu Muzea fotografie a moderních
obrazových médií v Jindřichově Hradci, sídlícího v centru
města v bývalé jezuitské koleji z konce 16. století.

Prohlédnou si tu i zrestaurované nástropní
a nástěnné malby vysoké umělecké kvality a zajímavého obsahu. Záhadné vyobrazení pitvy v jižním křídle je dokonce nejstarší známou nástěnnou malbou s tímto tématem ve střední Evropě.
Výzdoba refektáře, bývalé jezuitské jídelny, znázorňující iluzivní architekturu, nese patrné vlivy
italského malířství. Cennými exponáty ze sbírek
Národního technického muzea (NTM), jako velkými ateliérovými fotoaparáty či filmovou technikou, zde upoutá expozice Moc médií o dějinách
fotografie a audiovizuálních médiích, jež vznikla
za přispění NTM. Letos přibude druhá expozice, vypovídající o životě zdejších jezuitů, včetně
Bohuslava Balbína, Jiřího Josefa Camela či jindřichohradeckého rodáka Adama Michny z Otradovic, autora slavné písně Chtíc, aby spal.

Muzejní noviny TIM

Další stálé expozice:
•Historie a národopis Dačicka
•Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
•Malíři Vysočiny František Bílkovský a Michael
Florian
•Svět písniček Vladimíra Fuky
•Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

Na dalších 1 500 m2 ve dvou podlažích návštěvníci
zhlédnou i letos četné sezonní výstavy, které představí mimo jiné fotografie aktu od Gabiny Fárové
nebo Jana Saudka, ale i obrazy Tomáše Císařovského. K vidění budou též snímky z prestižního
závodu Tour de France od Markéty Navrátilové,
jediné Češky a fotografky soutěže, tvorba významného fotoreportéra Karla Hájka, rodáka z Lásenice, u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí, jenž svého
času nafotografoval Norimberský proces, i tematické snímky zahraničních autorů.
Dále muzeum nabízí po celý rok komentované prohlídky, fotografické workshopy a soutěže pro různé
věkové kategorie, fotografování v historických kostýmech a koncerty. Poskytuje služby digitalizačního pracoviště, knihovny, muzejní prodejny, kavárny a cenově příznivé podnájmy reprezentativních
prostor. Letošní novinku tvoří „muzejní kufříky“
pro menší děti a muzejně-pedagogické programy
pro školní skupiny. Budova je vybavena bezbariérově, vedle ostatních turistů jsou vítáni i cyklisté.
Zakladatelem muzea je město Jindřichův Hradec,
které jej finančně podporuje. Více informací o programech, aktivitách a službách muzejní instituce
naleznou zájemci na www.mfmom.cz.

V expozici první kostky cukru na světě uvidíte
model cukrovaru, původní formy na homole
cukru, obrázek slavného Radova vynálezu lisu na výrobu kostek, první balení kostiček,
sbírku cukříků z domova i ciziny, interiér bytu
manželů Jakuba a Juliany Radových. Nejhezčí
je však stará cukrárna, která připomíná, že
u dačické rafinerie cukru byla v provozu i výroba
cukrovinek. V cukrárně najdete kromě vybavení
i ukázku cukroví a dortů. Návštěvník si odtud
může odnést i recepty na sladké dobroty či si
naštípat homoli cukru na speciálních kleštích.
Své znalosti o výrobě kostek cukru si může ověřit
malým kvízem či zhlédnutím doprovodného filmu.
Kdo má rád hlavolamy, může si složit kostku ne
z cukru, ale ze dřeva.

Akce muzea do konce roku:
21. 10.–25. 11. Co přineslo jedno století?
Výstava dobových fotografií a plakátů Dačic.
K 100. výročí vzniku Československa.
2. 12. Zvonkový průvod v 17 hod. a rozsvícení
vánočního stromu v Dačicích.
2.–30. 12.
Jednou v roce na Vánoce.
Tradiční vánoční výstava prací lidových tvůrců
z Dačicka.
9. 12. Vánoční jarmark, 10-16 hod. na nádvoří
zámku a ve všech prostorách muzea s ukázkami
řemesel a dílnami pro děti.

Otevírací doba:
celoročně, zavírací den pondělí
Duben-říjen: út-ne 9-12, 13-16
(červen-srpen do 17 hod.)
Listopad-březen: út-pá 9-12, 13-16
a ne 13-16 hod.

KONTAKT
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova ul. č. 1, 339 01 Klatovy IV.
ª +420 376 326 362, 737 061 235,
603 267 600
 info@muzeumklatovy.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

KONTAKT

KONTAKT

Po–Ne, 9–18 hod.
poslední vstup 17:30 hod.
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Městské muzeum a galerie Dačice
(jižní křídlo státního zámku)
Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
 muzeum@muzeumdacice.cz
www. muzeumdacice.cz
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Muzeum lega Tábor

Muzeum
Jindřichohradecka

Soukromé Muzeum LEGA Tábor naleznete v národní kulturní památce
na Špitálském náměstí 275 v Táboře. Na ploše více než 200m2 se
nachází expozice stavebnice LEGO rozdělená do několika tématických
okruhů, kde najdete stovky originálních modelů z celého světa.

Muzeum Jindřichohradecka nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých
exponátů už od roku 1927. Mezi nejnavštěvovanější patří Krýzovy
jesličky – největší lidový mechanický betlém na světě, zapsaný
v Guinnessově knize rekordů, unikátní barokní dřevořezba Strom života
či gotický kostel sv. Jana Křtitele.

= skvělý TIP na školní výlet

Mezi exponáty můžete shlédnout i Sochu Svobody, Eiffelovu věž či indický Taj Mahal. Celkový počet lego kostiček přesahuje 1,5 mil.
Součástí expozice je i kopie Benešovy vily,
postavená z více jak 20 tisíc lego kostiček,
nebo kopie táborské restaurace Střelnice,
která je postavena z více jak 100 tisíc lego
kostiček.
Novinkou roku 2018 je zcela nová interaktivní expozice na ploše více jak 6 m2, kdy celé
město je postaveno z více jak půl milionu lego
kostiček.

V expozici uvidíte i originální kousky dřevěných a plastových hraček vyráběných v 30.
a 40. letech minulého století, předchůdce současných lego kostiček.
Expozice je interaktivní, máte možnost shlédnout i příběh o historii LEGO. Výhodné skupinové slevy a slevy pro školní výlety.

KONTAKT

KONTAKT
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Muzeum lega Tábor
Špitálské náměstí 275, 390 01 Tábor
 +420 602 697 207
 info@muzeumlegatabor.cz
www.muzeumlegatabor.cz
 www.facebook.com/muzeumlegatabor.cz

Husitské muzeum
v Táboře

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
37701 Jindřichův Hradec
 +420 384 363 660
 muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

Dům gobelínů
v Jindřichově Hradci

• EXPOZICE HUSITÉ
• STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ
• UNIKÁTNÍ GOTICKÝ SÁL
• VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
• ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Dům gobelínů, o. p. s. – je moderní interaktivní muzeum věnované
tkalcovským řemeslům a unikátním technologiím.

Je libo výlet mezi boží
bojovníky? Co takhle
vyzkoušet si drátěnou
košili? Chcete zjistit,
jak záslužné je stavět
město? Proč byli husité
neporazitelní? Přijďte
s námi objevovat muzeum! Kromě klasických
a kostýmovaných prohlídek nabízí Husitské
muzeum v Táboře také
řadu lektorských programů pro školy.

Největším lákadlem jindřichohradeckého Domu
gobelínů je tzv. živá expozice. Za skleněnou stěnou
v pracovní dny uvidíte zkušené tkadleny a restaurátorky nad restaurováním historických tapiserií.
O víkendu se tu činí tkadleny, které vám umožní
nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském
stavu vyzkoušet svoji zručnost. Vítané jsou zde
především děti a žáci všech věkových kategorií,
kteří si vyzkouší tkaní na různých typech stavů. Menší děti se určitě rády zapojí do některého
z programů na interaktivní tabuli, kde pomocí světelného pera skládají puzzle představující vzácné
tapiserie. Součástí expozice je kinosál s krátkými
filmy s textilní tématikou či muzejní obchůdek
s textilními drobnostmi. Určitě vás zaujme někte-

Husitské muzeum v Táboře
Ředitelství:
Nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 252 242

rá z aktuálních výstav. O víkendech se můžete přihlásit do kurzů textilních technik.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Otevírací doba:
od 30. 3.–9. 12. 2018
od 10–12.00 a od 13–17.00

KONTAKT

KONTAKT

Lektorské programy je nutné objednat předem
na objednavky@husitskemuzeum.cz nebo na
tel. 734 570 334. Cena za jednoho žáka je 30 Kč.
Kompletní nabídku stálých i aktuálních lektorských programů najdete na www.husitskemuzeum.cz.

Stará radnice
Žižkovo nám. 1, 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 254 286
Kotnov, Bechyňská brána
Klokotská 127, 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 252 788 (květen – září)
www.husitskemuzeum.cz
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Dům gobelínů, kulturních tradic
a řemesel, o. p. s.
Dobrovského 202/I
377 01 Jindřichův Hradec
 +420 384 370 880, 881, 884, 885
 info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz
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Hotel pod Zámkom
Hostům je k dispozici 40 stylově zařízených 1 a 2lůžkových pokojů, 15 mezonetů,
4 rodinné pokoje a 3 podkrovní, pracovní
apartmán pro business klientelu, královský apartmán a romantický svatební
apartmán ve stylu Ludvíka XIV. Pokoje
jsou s pěknou koupelnou, vybavené televizí, minibarem, bezplatným internetem.

Bezvadné snídaně se podávají formou
bufetu, v hotelové restauraci si můžete
objednat pokrmy slovenské a mezinárodní
kuchyně, restaurace s trendem zážitkové
gastronomie a lokálních surovin. Pro hosty
je připravený také bar, kulečník a bowling.
www.hotelpodzamkom.sk

ZOO Bojnice

Národní zoologická zahrada Bojnice je nejstarší nejnavštěvovanější na Slovensku.
Pro veřejnost byla otevřena 1. dubna 1955
a v současnosti se rozkládá na ploše 41 hektarů, expoziční část tvoří 20 hektarů. Počet
druhů chovaných v ZOO Bojnice je největší
ze všech čtyř slovenských ZOO. Jako jediná
slovenská ZOO chová např. slony africké,
bongy lesní, horské zebry, orangutany bornejské a mnohé další druhy.
www.zoobojnice.sk

Výlety do okolí Bojnice
Výlety do okolí města a zámku Bojnice patří k tomu nejlepšímu, co může región Horní
Nitra  nabídnout jako super tip na prodloužený víkend.
odkud dohlédnete na celé široké okolí města.
Hrad se mnohokrát přestavoval, nejdříve byl
postaven dřevěný, později kamenný. Původní
gotický hrad byl přestavěn na renesanční a v 17.
století získal barokní podobu, která se pak již
v 18. a 19. století mnoho neměnila. Po delším
období úpadku získal hrad roku 1852 gróf Ján
František Pálfi, který se rozhodl ho přestavět na
romantický zámek. Vzorem mu byly francouzské hrady a zámky na Loiře. Poslední přestavba
trvala 22 let a vtiskla zámku neopakovatelného
ducha. Mě například okouzlila jemná kovářská
práce, která celou budovu zdobí nejen zvenku,
ale i uvnitř. Gróf Pálfi se sám již dokončení zámku nedožil. V roce 1939 koupila zámek a pozemky firma Baťa. Po válce, na základě Benešových
dekretů pak připadl zámek státu. Od roku 1950
je tady umístěno také muzeum, které je součástí Slovenského národního muzea.

Dopravní prostředek můžete samozřejmě zvolit
podle počtu osob. My jsme se vypravili autobusem, ale vyrazit můžete i vlakem. Do blízké Prievidze, kde je letiště, létají i menší osobní letadla.
Nejjednodušší možnost – vyrazit autem, cesta
z Prahy zabere asi 6 hodin. Naši moravští turisté to budou mít znatelně blíž, ale pokud máte
již rezervaci v některém z příjemných bojnických hotýlků, nemusíte po cestě tolik spěchat.
Občas zastavíte na kávičku, nebo malý zákusek
a navečer bez problémů dojedete. Novinářská
cesta, kterou jsme absolvovali, abychom vám
mohli takový prodloužený víkend lépe přiblížit,
měla zařízeno ubytování v podzámčí (Hotel pod
Zámkom) Bojnice, pohled na zámek vzdálený 5 minut chůze z náměstí je odtud opravdu
majestátní.
Prohlídkou zámku také doporučujeme začít váš
pobyt. Bojnický zámek patří k nejstarším a nejvýznamnějším na Slovensku. První písemná
zmínka o hradu je z roku 1113. Mým prvním

www.bojnicecastle.sk

dojmem při pohled na zámek, postaveným
na kamenném travertinovém podloží bylo, že
je obrovský. A to se také potvrdilo při prohlídce od podzemí, kde najdete hlubokou studnu
i vyvěrající jezírka přímo pod hradem až k věži,

Muzejní noviny TIM
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Když jste s prohlídkou hotoví a samozřejmě
i trochu zmožení, zámek je veliký a nohy
jenom jedny, můžete se občerstvit v přilehlém Bojnickém dvoře, kde najdete množství
obchůdků s řemeslnými výrobky, hračkami,
občerstvením a další spoustou zajímavostí
a suvenýrů, které turisté tak milují.
Pokud si rádi trochu protáhnete nožky v přírodě a bude vám přát i počasí, nad městem
vyrostla fungl nová stezka v korunách stromů, nazývaná zde Čajka v oblakoch. Dojde-
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Muzeum Pravěku

Muzeum Pravěku najdete v Preboštské jeskyni, kde je významné naleziště pravěkého
osídlení. Jeskyně má charakter skalního
převisu, šířka je asi 12 metrů a výška od
4,5 do 8 metrů. Bylo zde objeveno množství
kamenných nástrojů, (nože, škrabadla,
vrtidla), zvířecích kostí mamuta, nosorožce, jeskynního lva, zubra, prakoně i zbytky
ohnišť. Jeskyně byla objevena v roku 1926
proboštem Karlem Antonem Medveckým
a po něm dostala i svůj název.
www.muzeumpraveku.sk

te k ní krásným borovým lesem. Stezka
není příkrá, příjemnou chůzí se dostanete na vrchní terasu, která vás za trochu
námahy odmění překrásným výhledem
na okolní vrchy a zalesněné kopce. Tady
nahoře nemůžete opravdu říci, že jich
máte na obzoru málo. Na kopci se dál
intenzivně vylepšuje, chystá se i program
pro děti a my jsme měli tu čest vstoupit
na ještě teplý, asfaltový chodníček.
Hned pod konstrukcí jsme objevili italskou kávu, kterou jsme se po výkonu
museli odměnit. Chůze a vprohlídek bylo
již na jeden den dost, míříme se proto
vykoupat do místních lázních Bojni-

cedury, elektroléčba, akupunktura, kyslíková terapie a další procedury. V areálu
lázní, jsou kromě ubytovacích zařízení,
i dva venkovní a tři vnitřní bazény s teplou vodou, saunový svět, solná jeskyně
i fitness.

Hotel, kavárna  a restauraci
Belassi
Hotel, kavárnu a restauraci Belassi – najdeme asi 500m od bojnického zámku. Všechny pokoje mají vlastní klimatizaci a bezplatné připojení k internetu. Samozřejmostí je vlastní koupelna, satelitní televize,
vybavení k přípravě kávy i čaje. Restaurace
se specializuje na středomořskou a mezinárodní kuchyni s vlastními specialitami
a si velmi zakláda na sestavení kvalitního
menu. Čekejte gurmánský zážitek. Doporučujeme s radostí.
www.hotelbelassi.sk

Čičmany
Rázovitou obec najdeme v údolí Strážovských kopců, v Žilinském okrese. Charakteristické jsou pro ni malované dřevenice,
které vám budou připomínat perníkové
chaloupky. Obec je od r. 1977 památková
rezervace lidové architektury. První zmínka o obci je z roku 1272. Ornamentální
geometrická výzdoba dřevěnic se začala
používat přibližně před 200 lety. Vzory byly
jednoduché, častokrát se inspirovali místními kroji. V obci Čičmany je národopisná
expozíce.
www.cicmany.sk

ce a těšíme se nejen na venkovní bazén
s teplou minerální vodou, ale i na několik
vnitřních bazénů, z nichž je jeden dokonce i s vodou mořskou.
Lázně Bojnice jsou polohou, teplými léčivými prameny, klimatickými podmínkami a nádherným lázeňským parkem
předurčeny pro regeneraci a odpočinek,
léčení nervových onemocnění i pohybového ústrojí. Základem léčebných
procedur je voda s teplotou až do 52ºC.
K dispozici hostům je 7 hypertermálních
a isotermních bazénů, vodoléčebné pro-
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Třebechovické
muzeum betlémů
Třebechovické muzeum betlémů se specializuje na prezentaci
betlémů a betlémářství. Jeho sbírkový fond tvoří více než 500 betlémů
zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících z různých částí
České republiky i zahraničí. Nejcennějším exponátem je mechanický
Třebechovický Proboštův betlém, který byl v roce 1999 prohlášen
Národní kulturní památkou.
Vánoce a betlémy patří neodmyslitelně k sobě.
Tradičně jsme si pro Vás na konec roku připravili nové výstavy betlémů.

horách měli ke dřevu vždy blízko a za dlouhých
zim vytvářeli nejen výrobky pro denní potřebu,
ale i překrásné figurky do betlémů.

15. 11. 2018–3. 11. 2019
Betlémy z Orlických hor II.
Pokračování výstavy, která představí díla řezbářů z Orlických hor a jejich podhůří. Lidé na

Otevírací doba:
Celoroční provoz, pondělí zavřeno
Úterý – neděle 9,00 – 16,30 hodin
KONTAKT

15. 11. 2018–3. 2. 2019
Babiččiny betlémy
Maminky a babičky se každým rokem snaží
vytvořit pro své blízké krásné vánoční svátky.
Pečou cukroví, uklízí, zdobí byt a některé vytváří betlémy z nejrůznějších materiálů. Přijďte se
inspirovat a nasát vánoční atmosféru.
Pro školní výlety máme připravený krátký
doprovodný program o vánočních zvycích a děti
jistě ocení nový interaktivní koutek s množstvím
kvízů, her a hlavolamu.

Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
 +420 495 592 053
 info@betlem.cz
www.betlem.cz, www.itrebechovice.cz

Dlaskův statek
v Dolánkách u Turnova
Vánoční expozice Od Martina do Tří králů představí zvyky
nejkrásnějšího období v roce a uvede návštěvníky do příprav a oslav
vánočních svátků v selské usedlosti.
hlavní koledníci byli oblečení do královských úborů. Se zpěvem a dramatickými výstupy obcházeli
stavení, vykuřovali obydlí proti zlým silám a nad
dveře psali svěcenou křídou Kristovo požehnání
C+ M+ B+. Tímto svátkem končil v lidovém prostředí rok a lidé s napětím očekávali, co přinese
rok příští. Najděte v předvánočním čase chvilku
na návštěvu Dlaskova statku, načerpáte poklid
a sváteční atmosféru v jeho kouzelném prostředí.

Muzejní noviny TIM

„Nazdar lidi,
jmenuju se Lojza a jsem
jedno z mnoha děcek, které
navštívili toto muzeum.
Obrovskej barák narvajenej věcma o kterých
sem neměl ani páru,
k čemu sloužily.
Tři patra samejch, jak táta
říká, skvostů. Máma byla
unešená z obchodu a kloboučníka, tátovi se nejvíc líbily staré stroje a motorky. Já byl
vypláchnutej skoro ze všeho, protože jsem se
dozvěděl, jak vzniká bota, peče chleba a dělalo
mýdlo.
Musím říct učitelce, abysme sem zajely někdy
se školou, protože tady maj i starou školní třídu
a dva zábavný výukový programy. Jeden pro
prťata a druhej pro děcka jako jsem já (Bejby
a Teenager program).
Komu by to nebylo málo tak tady maj taky pilnici
se strojema, co řežou dřevo, kovárnu a soustruhy. Dál už pokračoval jenom táta, protože vozovnu a zemědělství už jsem fakt nedával (bolely
nohy). S mamkou jsme po menším odpočinku
navštívily ještě Retro expozici, kde jsem viděl
hračky a věci z maminčina mládí. Táta prej ješ-

7. 12. (14–18.00) a 8. 12. (9–18.00) / Muzeum
Českého ráje v Turnově
Vánoční řemeslná dílna pro veřejnost – Vánoční
zvoneček

Dlaskův statek
Dolánky 12, 511 01 Turnov
 +420 481 322 954
Muzeum Českého ráje
 +420 481 322 106
 mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz
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tě stihnul Ordinaci, kde viděl věci z nemocnice
a gynekologie za doby „krále Klacka”.
Když už jsem skoro šilhal hlady, tak naši zjistili,
že je tady ve stejné budově restaurace.
Prostě paráda.
Takže rodiče a děcka, pokud čtete tento můj
výplod, neváhejte a navštivte tohle muzeum. Je
to výlet pro celou rodinu. Dávám tomu 5 hvězdiček a taky lajk na facebooku.
Cuzz Lojza“

KONTAKT

Otevřeno:
listopad zavřeno, prosinec otevřeno denně
mimo pondělí (zavřeno 24.–25. 12. a 31. 12.)

KONTAKT

Expozice „Od Martina do Tří králů“ na Dlaskově
statku představí toto období, jak jej prožívali naši
předkové na venkově na počátku 19. století. V zimě se dostalo na činnosti, na které během roku
nebyl kvůli polním pracím čas. Ve stodole na
mlatu se mlátilo obilí, vázaly se došky a povřísla,
štípaly se šindele, z půdy se snesl i tkalcovský
stav. Dny byly krátké, počasí nevlídné, a tak se
lidé scházeli po večerech ke společným besedám,
kdy se povídalo, zpívalo, dralo peří nebo předlo na
kolovrátku. Doba od Martina do Tří králů kromě
každodenní práce přinášela řadu svátečních dnů.
Na sv. Martina se konala lidová slavnost spojená
se závěrem hospodářského roku s nezbytnou
husou, koláči a veselicí. V období adventu naplněném rozjímáním byly slaveny svátky Ondřeje,
Barbory, Mikuláše, Ambrože nebo Lucie. Postavy představující tyto světce obcházely za účelem
obdarování či vytrestání dětí v předvečer svého
svátku dům od domu. Advent byl obdobím věštění a hádání budoucnosti. Nejvíce zvyků a pověr
se tradičně vázalo ke Štědrému dni. Po celý den
byl dodržován přísný půst, který končil až s první
vycházející hvězdou, kdy začínala večeře. Vždy se
dbávalo, aby hostina o Štědrém dnu byla bohatá. Na svátek sv. Štěpána se propouštěla čeládka
s bohatou výslužkou ze služby. V tento den se chodilo koledovat. Na koledu se vydávali děti i dospělí,
duchovní s ministranty, učitelé a žáci nebo kostelníci. S koledou je spojen i svátek Tří králů, kde

Muzeum řemesel
v Letohradě
je úplně nejvíc cool

Muzeum řemesel Letohrad
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad
 +420 465 622 160
 letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz
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Muzeum papírových
modelů v Polici nad Metují

Muzeum domečků
v Litomyšli
Muzeum najdete v jednom z Měšťanských domů (kulturní památka)
v ulici Jiráskově č. 4 naproti Zámeckému pivovaru a bývalé jízdárně,
jako součást Zámeckého návrší zapsaného v památkách UNESCO.

Navštivte místo, kde papír ožívá. Unikátní muzeum, které baví
děti i dospělé. V Muzeu papírových modelů uvidíte celý svět. Stálá
expozice o rozloze 300 m² nabízí víc jak 2 000 exponátů a láká do
minulosti, současnosti i budoucnosti. Muzeum nabízí celoročně bohatý
doprovodný program pro děti, dospělé i kolektivy. Tisíce hodin lidské
práce, umu a trpělivosti, dokonalý svět iluzí.

Muzejní expozice – sbírka sběratelky MUDr.
Dobromily Filové – navazuje na úspěšné výstavy
konané na druhém okruhu litomyšlského zámku a je rozšířena o více jak 250 exponátů. Sbírka
zahrnuje exponáty od roku 1850 po současnost.
Na cca 250 metrech čtverečních je v šesti místnostech vše, co „maminky panenek“ potřebovaly
v jednotlivých obdobích ke hře. Návštěvníci uvidí
historické domečky a pokojíčky. Je zde bydlení
princezen, ale také venkovských lidí, obchůdky
nebo americké farmy. Expozice panenek začíná

je pokládána za jednu z nejcennějších vlastností
osobnosti. Všechny programy pro školní skupiny,
dílny a workshopy pořádané v Muzeu papírových
modelů se zaměřují právě na posílení tvořivého
myšlení a procvičování jemné motoriky. Bližší
informace o workshopech, akcích a novinkách naleznete na
našich
webových
stránkách a také
na Facebooku.

Otvírací doba:
duben: víkendy, svátky 10–17 hod.
květen–září: po–ne 10–17 hod.
říjen: víkendy, svátky 10–17 hod.
mimo sezonu po tel. dohodě: +420 734 802 946

Otevírací doba:
KVĚTEN - ZÁŘÍ denně od 9 do 17 hodin
ŘÍJEN- DUBEN všední dny od 9 do 15 hodin
víkendy, svátky a prázdniny od 9 do 17 hodin

Vstupné:
dospělí – 85 Kč; dítě, student, senior, ZTP – 45 Kč
rodinné – 240 Kč
Vstupné pro kolektivy: 10 a více dětí 35 Kč za osobu pedagogický doprovod zdarma

Vstupné:
děti do 6 zdarma, děti 40 Kč, dospělí 60 Kč,
rodina 160 Kč

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
E-mail: info@mpmpm.cz
 Mob.: +420 777 828 657
Tel.: +420 498 100 910
www.MPMPM.cz

KONTAKT

KONTAKT

Papír je materiál, který lidstvo provází celá staletí. Tvůrcům modelů z papíru nechybí tvořivost.
Přijďte si prohlédnout lidský um, zručnost, fantazii a trpělivost. V expozici najdete historii a vývoj
papírového modelářství od nejstarší známé
papírové vystřihovánky z 16. století, přes modely z časopisu ABC až po současnou tvorbu. Při
prohlídce papírovým světem uvidíte vypracované
zmenšeniny staveb z celého světa, k jejichž návštěvě ve skutečnosti by nestačilo několik dovolených. Uvidíte díla téměř 100 modelářů z České
republiky, z Polska, Slovenska i Německa. Svoji
šikovnost si můžete vyzkoušet přímo na místě
v interaktivní dílně. Muzeum zaujme návštěvníky
všech generací a zajímavý interaktivní program
láká i k opakované návštěvě. Přijďte se přesvědčit! Rozvíjet kreativitu u dětí je důležité. Kreativita

nejstarší panenkou oblečenou do litomyšlského kroje a končí panenkami Barbie, které se již
dnes stávají historií.
I páni kluci zde najdou předměty svého zájmu
– model železnice, autíčka, cirkus s maringotkami, nože, různé hry a jiné historické hračky.
Součástí expozice je autoopravna, opravna kol,
stará továrna a dětský koutek.

Muzeum domečků, panenek a hraček
Litomyšl
Jiráskova 4, 570 01 Litomyšl
 +420 734 802 946
 panenkylitomysl@seznam.cz
www.muzeum-domecku-panenek.cz

Pro širokou veřejnost 

Tři klíče k chrudimskému pokladu

2. Kacafírkovo dobrodružství
Během trasy si Vaši žáci osvojí pojmy legenda,
pověst, mýtus či historická událost. Za úkoly získají části renesančního textu, které v závěru poskládají. Skrytý příběh o Kacafírkovi zdramatizují.
Výstup: CD s dramatizací

V historickém centru Chrudimi naleznete tři
muzea: Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum
barokních soch, Muzeum loutkářských kultur a také
Turistické informační centrum města. Společně
nabízejí zvýhodněnou vstupenku a průvodce
hrou, určeného především pro rodiny s dětmi
s názvem,,Tři klíče k chrudimskému pokladu“.
Průvodce Vás po splnění všech úkolů dovede až
k tajemnému dominikánskému pokladu.
Pro školy vznikl edukační program ,,Poznáváme
Chrudim“ s dílčími programy „Za dominikánským
pokladem“, „Kacafírkovo dobrodružství“ a „Příběh
tesaný do kamene“.

Nabídka pro školy

– Poznáváme Chrudim
Cílem programu ,,Poznáváme Chrudim“ je
prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje

KONTAKT

Chrudim – město tří muzeí

3. Příběh tesaný do kamene
Indicie, které na trase získají, seznámí Vaše žáky
s prostředím barokní sochařské dílny. Porozumí
pojmům světec, patron, atribut, zázrak, poutě
nebo relikvie. Sami vytvoří živé sousoší a sepíší
legendu o jednotlivých postavách.
Výstup: fotografie, legendy
Doba: cca 4 hodiny, cena: 1 žák - 60 Kč

 +420469 620 330
 pedagog@muzeumcr.cz

Průvodce hrou získá každý
zdarma ke společné vstupence v Turistickém informačním centru nebo v jednom z muzeí. Účastník
postupuje podle mapy, plní
úkoly a po návštěvě každého muzea získává klíč.
Získá-li během dvou dnů účastník všechny klíče
a dojde do cíle své cesty, smí odemknout chrudimský poklad a odhalit jeho tajemství.
Dvoudenní společná vstupenka umožňuje za zvýhodněnou cenu jednotlivci, rodině či celé skupině
navštívit všechna chrudimská muzea: Regionální
muzeum v Chrudimi, Muzeum barokních soch
i Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.
Zvýhodněnou dvoudenní vstupenku do tří muzeí
včetně průvodce hrou s honbou za pokladem lze
zakoupit jen v letní sezóně od 1. června do 30. září.
Cena:
Jednotlivec: 120 Kč
Rodina – 4 osoby: 300 Kč
Skupina 4 a více osob: 75 Kč / osoba
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Studenti, ZTP, důchodci – 75 Kč/osoba

od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si
vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období.
1. Za dominikánským pokladem
Trasa zavede Vaše žáky do nejstarších dob osídlení Chrudimi. Díky mapě najdou cestu k dominikánskému pokladu. Zábavnou formou zjistí,
jak se žilo ve středověkém městě.
Výstup: třídní model města
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Vlastivědné
muzeum Jesenicka

Vlastivědné muzeum
v Šumperku

Regionální muzeum, které je zřízené a financované Olomouckým
krajem a spravuje dvě významné památky Jesenicka - Vodní tvrz
v Jeseníku a Rodný dům Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník.

Vše, co jste chtěli vědět o první republice, ale prarodiče Vám to neřekli.

nitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě.
Roku 2014 byl Priessnitzův odkaz přidán na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky.
Otevírací doba:
2. 1.–30. 6.: út–ne 9–17 hod.
1. 7.–31. 8.: po–ne 9–17 hod.
1. 9.–31. 12.: út–ne 9–17 hod.

Vodní tvrz v Jeseníku
Budova Vodní tvrze pochází ze 13. století, byla
několikrát přestavována z původní obranné
stavby na sídlo biskupských hejtmanů. V druhé polovině 18. století se stala dočasným domovem významného hudebního skladatele Karla
Ditterse z Dittersdorfu. Roku 1905 zde bylo
slavnostně otevřeno muzeum.
Expozice Rodný dům Vincenze Priessnitze
Expozice věnovaná jedné z nejvýznamějších
osobností kraje. Nachází se v rodném domě Vincence Priessnitze, otevřena v místě, kde Priess-

Geologická expozice Spirála času Země
Organizovaná prohlídka. Vstup možný vždy
v celou hodinu a 15 minut.
Ostatní expozice jsou volně přístupné, programy pro školy a komentované prohlídky lze
objednat předem.

KONTAKT

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí moderní stálé expozice: Stálá expozice Čarodějnické
procesy na Jesenicku v 17. století, geologická
expozice Spirála času Země, stálá expozice
Historie a archeologie Jesenicka, expozice
Fauna a Flóra Jesenicka a Muzeum Vincence
Priessnitze.
Významnou akcí, na jejíž organizaci se muzeum podílí, je Svatováclavské setkání. Jednou
z nejoblíbenějších pravidelných akcí muzea je
Vánoční Jarmark. Muzeum získalo významná
ocenění na celorepublikové úrovni.

Stálá expozice Čarodějnických procesů na
Jesenicku v 17. století
Doporučený počet osob ve skupině je 10, prohlídka začíná vždy v každou celou hodinu,
poslední prohlídka pak před koncem otevírací
doby. Dětem do 12ti let vstup nedoporučujeme.

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku velkoryse pojatou výstavu s názvem Šumpersko v období první republiky (1918–1938).
Výstava seznamuje s děním na Šumpersku
v daném období. Úvodní část připomíná konec
Velké války a události, které na Šumpersku
doprovázely vznik Československa. V dalších
částech výstava přibližuje každodenní život
českých i německých obyvatel, módu, společenský život a způsob trávení volného času,
neopomíjí ani uměleckou tvorbu, dotýká se
ale také otázky správy a péče o zdraví, školství
nebo hospodářství. Závěr patří mnichovským
událostem, které znamenaly konec první
republiky.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
Tel.(rezervace): +420 584 401 070
E-mail: muzeum.rezervace@jen.cz
www.muzeum.jesenik.net

KONTAKT

Na výstavě je představena celá řada zajímavých exponátů a je obtížné vybrat ty „nej“.
K vidění je např. vojenská výstroj, výbava
četníků nebo hasičů, ukázky výrobků místních podniků, sokolské kroje, oděvy a módní
doplňky. Jistě zaujmou nablýskané dobové
motocykly nebo promítací přístroj zábřežského kina z r. 1916. Velice atraktivní je pohled
do interiéru dobového obývacího pokoje nebo
venkovské světnice.
Doprovodné texty a vystavené předměty tak
umožňují detailně se seznámit s dobou, ve
které vyrůstali naši prarodiče a praprarodiče. Výstavu navíc oživují interaktivní prvky.
Můžete si třeba obléct kopie prvorepublikových oděvů a na závěr prohlídky se v nich
vyfotit v kulisách šumperské ulice za volantem makety automobilu.
Výstavu je možné navštívit v Muzeu Šumperk
do 27. ledna 2019. Po předchozím objednání nabízíme i její komentovanou prohlídku.
K výstavě byl také vydán atraktivní katalog.

Vlastivědné muzeum v Šumperku p. o.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
http://www.muzeum-sumperk.cz

Městské muzeum
Rýmařov
Podzimní a vánoční výstavy.

Po této akci se uskuteční další křest knihy, a to
Horské kroniky Franze Brixela, jež byla napsána
na konci 19. století a podává vesměs humorné historky o Rýmařovanech. Kniha se do dnešních dnů
dochovala pouze ve dvou exemplářích. V sobotu
8. prosince 2018 v 16 hodin pokřtíme vůbec první český překlad této unikátní knihy, jež vyjde
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v bilingvním vydání, a zahájíme komorní výstavu
o jejím autorovi, která bude k vidění do 27. ledna
2019. Akce se uskuteční za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a města Rýmařova.
Na sváteční období vánočních svátků rýmařovské muzeum ve své Galerii Octopus naplánovalo
výstavu Kouzlo starých hraček, a to v termínu
od 6. prosince 2018 do 27. ledna 2019. Exponáty
budou zapůjčeny z Muzea hraček v Rychnově nad
Kněžnou. Návštěvníci se dozvědí, s čím si děti hrály v období první republiky, zároveň budou moci
zavzpomínat na to, s čím si hráli oni sami před
rokem 1989. Výstava se uskuteční za laskavé
finanční podpory fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a města Rýmařova.

KONTAKT

V galerii Pranýř rýmařovského muzea bude od
11. října do 2. prosince 2018 k vidění výstava
Marie Kodovská – „Zakřikovaná“ básnířka. Vernisáž výstavy se uskuteční v rámci sobotního
pásma věnovaného autorce, které se uskuteční
27. října: v 16 hodin v Městském divadle Rýmařov
zahrají žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ
dramatickou pohádku Kodovské Námluvy u staré
čarodějnice. Na divadlo v 17 hodin naváže v rýmařovském muzeu vernisáž již zmíněné výstavy, po
které bude následovat přednáška a křest I. svazku
Výboru z básní Marie Kodovské – Pohádky. Marie
Kodovská, jež je známá zejména jako autorka osobitých maleb, kreseb a koláží, tak vůbec poprvé
bude představena jako básnířka. Básně totiž psala téměř po celý svůj život, publikovány však byly
jen zřídka. Na výstavě budou k vidění její kresby
s vepsanými básněmi zdobným písmem, ilustrace
a rukopisy a strojopisy svázaných básnických sbírek. Akce probíhá za laskavého finančního přispění Moravskoslezského kraje a města Rýmařova.

Městské muzeum Rýmařov, p.o.
nám. Míru 6, Rýmařov 79501
 +420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz
http://www.muzeumrymarov.cz
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Dům J.A. Schumpetera
v Třešti
První zmínka o stavbě na tomto místě pochází z roku 1728.
Po roce 1835 byla zbořena přední část domu a místo ní byl
vybudován honosný klasicistní palác, reprezentativní sídlo
významné místní rodiny Schumpeterů. Dnes patří městu a je
využíván jako sídlo turistického informačního centra, expozice
Muzea Vysočiny, stálé expozice Spolku přátel betlémů.

Muzeum Vysočiny
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov sídlí v zámku pánů z Říčan v historickém
centru malebného města Pelhřimova. Návštěvníkům jsou celoročně
otevřeny stálé expozice a krátkodobé výstavy. Nově teď nabízí také
prohlídky pro dětské návštěvníky a nové pracovní listy.
„S Mandelinou do šatlavy“
Tento program pro děti probíhá
v expozici vězeňství. Kaple, cela,
strážnice a temnice s mučírnou
skrývají mnohá tajemství ztraceného vězně. Prohlídka se odehrává v duchu detektivní hry.
Vstupné: 20 Kč
Délka: 45 min
Každý účastník si odnese také
originální pracovní list s atraktivním obsahem.

Programy pro děti:
(na objednávku min. 6 osob)

„S Fabiánem do zámku“
Expozice v Zámku pánů z Říčan
ukrývá
mnohá
tajemství.
Během prohlídky se děti stanou
badateli, kteří budou odhalovat
tajemství exponátů. U vybraných exponátů jsou zřízena tzv.
„badatelská stanoviště“ s interaktivními pomůckami.

Rodný dům J.A. Schumpetera
Rooseweltova 462/6, Třešť 589 01
 +420 567 234 567
E-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

KONTAKT

Třešťské betlémy můžete vidět také v třešťské
pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. Kromě expozice
o betlémářství si můžete prohlédnout, jak to vypadalo dříve na třešťském zámku, zajímat by Vás
mohla také expozice o zaniklém třešťském průmyslu a samozřejmě nechybí ani expozice věnovaná J. A Schumpetorovi.
Více informací na tel.: +420 739 480 839
muzeum.trest@centrum.cz, www.muzeum.ji.cz

Každoročně od 26. 12. do 2. 2. jsou obě expozice
v Schumpeterově domě součástí tzv. Betlémské
cesty, v rámci níž více jak 20 rodin vystavuje své
vlastní betlémy přímo u sebe doma.
Přijměte pozvání do Třeště – města betlémů.

KONTAKT

Expozice v Schumpeterově domě:
Expozice betlémů Spolku přátel betlémů:
Od 4. prosince 2017 do 2. února 2018 zde bude
probíhat tradiční vánoční výstava betlémů. Výstava bude přístupná denně v čase 9.30-16.30 hod.
V ostatní dny je expozice přístupná s průvodcem
z infocentra. Přijďte načerpat vánoční atmosféru
a prohlédnout si typické třešťské betlémy nejen
o Vánocích. Expozice je přístupná po celý rok.
Více informací na tel.: 567 234 567, info@trest.cz,
www.trest.cz

V expozici v Zámku pánů z Říčan nalezne návštěvník ty nejcennější předměty ze sbírek muzea
– Pelhřimovský graduál z konce 15. století, pozdně gotickou sochu Madony z Červené Řečice
nebo městskou pokladnici z konce 18. století.
Může si prohlédnout barokní freskový sál s nádhernou nástěnnou výzdobou. Část expozice je
věnována životu a dílu českého sochaře-medailéra Josefa Šejnosta a jeho syna akademického
sochaře Zdeňka Šejnosta. Atraktivní je expozice
vězeňství, v autentické budově městské šatlavy
se nacházejí prostory mučírny, vězeňské cely
a kaple.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
 +420 565 323 184
 muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz
 FB Muzeum Vysočiny Pelhřimov
www.muzeumpe.cz

Na podzim do Muzea Blanenska
za Igráčkem i do pravěku
Od 15. listopadu bude v muzeu otevřena výstava „Fenomén Igráček“ a potrvá do 25. ledna 2019. Legendární
figurka míří na blanenský zámek. Výstava pořádaná ve spolupráci s Inspirací Zlín a Technickým muzeem
v Brně umožní v Muzeu Blanenska návštěvníkům nahlédnout pod pokličku Igráčkova životního cyklu i jeho
podob. K výstavě bude připravena herna s tvořivou dílnou, výstava bude přístupná v otevírací době muzea.
Premiéru budou mít na výstavě dva
regionální Igráčci...uhádnete jací?

KONTAKT

V rámci nové expozice Cesta do pravěku Blanenska
je pro školy připraven nový vzdělávací program,
obohacený deskovou hrou. Rodiny s dětmi se mohou vydat s archeologem Pazourkem na cestu proti
proudu času. Pazourek objeví medvědí zub, který
ho přenese do minulosti. Dostane se zpět? S kým
vším se po cestě potká? Děti projdou expozici
s komiksovým průvodcem v ruce, posbírají razítka a dostanou malou odměnu. Školní skupiny na
jejich cestě do pravěku doprovodí kostýmovaný
průvodce a setkají se tak třeba se ženou z doby
halštatské, neandrtálským lovcem nebo bojovníkem z doby bronzové. Pro menší děti je k expozici
připravena také interaktivní archeologická herna,
kde mohou hledat historické artefakty, zahrát si
hry s historií a pobavit se u virtuální převlékárny.
V průběhu října a prosince je k expozici připraven
také pestrý program pro dospělé zaměřený na archeologii ve formě přednášek i workshopů.

Celou zimu budou přístupné také stálé expozice muzea, s výjimkou expozice blanenské litiny,
která je od října v rekonstrukci. Je tedy možné
navštívit historické místnosti zámku s bohatě
vyřezávaným dřevěným obložením a pokoje, zařízené v duchu přelomu 19. a 20. století v rámci
expozice „Bydlení na blanenském zámku“. Dále
budou mít návštěvníci možnost seznámit se s
„Objeviteli Moravského krasu“, prohlédnout si
modely „Hradů na Blanensku“ a vydat se na
„Cestu do pravěku Blanenska“ s fiktivní postavou archeologa Karla Pazourka. K využití je také
zábavně-vzdělávací pážecí cesta pro děti, u níž
se seznámí s význačnými osobnostmi, spjatými
s blanenským zámkem.
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Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
ª +420 516 417 221, 725 952 592
info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz
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Jihomoravské
muzeum ve Znojmě
Navštivte stálé expozice a výstavy Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Během podzimu a zimy 2018 jsou veřejnosti přístupné dva objekty,
k jejichž návštěvě vás srdečně zveme.

Dům umění

V jednom z nejkrásnějších renesančních paláců
v centru Znojma můžete obdivovat cenné architektonické prvky převážně z 16. století, z nichž
vyniká zejména diamantová klenba v domácí kapli
a podklenutá arkádová pavlač na vnitřním nádvoří,
na kterém s oblibou vystupují divadélka pro děti
a hudebníci.

Stálé expozice:
Staré umění Znojemska, Jan Tomáš Fischer –
medailérská tvorba, Mince zemí koruny české.

Historie této význačné budovy na Znojemském
předhradí se datuje až do 13. století, kdy původně dvojitý klášter minoritů a klarisek U Matky
Boží na předhradí znojemského hradu založil
Přemysl Otakar II. Dnes je minoritský klášter
centrem muzejních expozic a výstav.

Stálé expozice:
Živá příroda Znojemska, Neživá příroda Znojemska, Černé řemeslo, expozice archeologie
- Pravěcí zemědělci a Zbraně Orientu – prezentující ve střední Evropě unikátní sbírku militarií.

Sezónní výstavy:
Sezónní výstavy:
7. 9. – 16. 11. 2018
1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké
války a vznik Československa
Výstava připomíná klíčové události dvou závěrečných let Velké války v Evropě a na Znojemsku a je
doplněná edukačním programem pro školy a cyklem tematických odborných přednášek.
23. 11. 2018 – 1. 2. 2019
Létající drahokamy
Fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu,
nerostů a hornin. Výstava je koncipována jako
srovnání barevných vzorů a kombinací na tělech
exotického hmyzu a na horninách či minerálech.

21. 9. – 25. 11. 2018
Sbírky promlouvají / 140 let znojemského muzea
Výstava představí průřez všemi oborovými částmi
muzejní sbírky. Vystavené sbírkové předměty jsou
pozoruhodné nejen svojí výpovědní hodnotou,
ale zároveň také spojené s nějakým “příběhem“.
K výstavě je pro žáky připraven program Popiš,
zařaď, ukazuj!, kde se dozví, co vše předchází tomu,
než se předmět stane exponátem, na který se chodíme dívat do muzea.
Živé houby v muzeu
12. 10. – 17. 10. výstava živých hub, která pokračuje do 11. 11. 2018 výstavou fotografií a zajímavostí
ze světa hub.

Muzeum Vyškovska

Jaro klepe na dveře
Už jste zaslechli ptačí zpěv a nevíte, kdo to oznamoval příchod jara? Chcete znát názvy prvních jarních
květů? Víte co je to svatební šat a jak probíhají jarní
námluvy? Přijďte do expozice Příroda Vyškovska
a seznamte se s flórou a faunou jarní přírody.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
příspěvková organizace
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo,
 +420 515 282 211
 info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Pro větší děti a dospělé návštěvníky našeho
muzea máme tip na výstavu Historie zámku ve
Vyškově, kterou můžete navštívit od 23. 11. 2018
až do konce příštího roku. Na výstavě najdete
bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci, ale také trojrozměrné modely, kresebné
rekonstrukce, archeologické nálezy a sbírkové
předměty vztahující se k historii vyškovského
zámku.

Bude zima, bude mráz
Zajímá Vás, jak přezimují rostliny a jak přečkávají
zimu zvířata? Přijďte do naší expozice zjistit, kam
se v zimě všichni schovávají, kdo odcestuje, kdo spí
a kdo si na zimu zásobí spižírnu. Naučíte se poznávat stopy zvířat i správně naplnit krmítko.

Muzejní noviny TIM

Více informací získáte na www.muzeumznojmo.cz.

Historie zámku ve Vyškově

U nás v muzeu nezapomínáme ani na nejmenší
návštěvníky, proto bychom tentokrát chtěli pozvat
především děti z mateřských škol a žáky 1. stupně
základních škol na nové animační programy, které
pro ně připravil náš přírodovědec a muzejní pedagožka ke stálé expozici Příroda Vyškovska.

Je liška chytrá? Unese ježek jablíčko? Má krtek
v přírodě opravdu spoustu kamarádů? Přijďte do
expozice Příroda Vyškovska a zjistěte, jak žijí zvířata
z pohádek a písniček ve skutečnosti. Tento program
je určen speciálně dětem z MŠ.

Pro školy i individuální návštěvníky nabízíme oživení expozic a výstav formou edukačních programů.
Stálou nabídku 36 programů doplní například
komentované procházky světem hub s Houbařským košíkem, na které si prostřednictvím zábavy
a her děti připomenou základní houbařská pravidla
a druhy hub v rámci výstavy Živé houby v muzeu.
Také zveme zájemce na tradiční vánoční tvořivé
dílničky Půjdem spolu do Betléma. Novinkou letošního školního roku je Kufřík skřítka Muzejníčka
určený nejmenším dětem v mateřských školách.
Kufřík si učitelé mohou zapůjčit, v prostředí školky děti seznámit s replikami muzejních exponátů
a připravit je na vlastní návštěvu muzea.

V naší nabídce najdete animační programy
i z dalších oblastí – Putování muzeem, Dotkni
se pravěku, Středověk hravě a Život ve středověku. Podrobné informace o programech najdete
na našich stránkách.

Naše muzeum se nachází v historickém objektu vyškovského zámku,
kam vás zveme na prohlídku stálých expozic a výstav, poslechnout si
zajímavou přednášku, na pravidelné tvořivé dílny pro veřejnost či školní
kolektivy a další kulturní akce konané po celý rok.

Za zvířátky z pohádky

30. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Vánoční výstava historických betlémů
Vánoční výstava představí unikátní vyřezávané
a ručně malované betlémy z let 1840–1940, litografické betlémy na reliéfním papíře i skládací nebo
vystřihovací reklamní betlémy z období první Československé republiky.
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Minoritský klášter

Výstava nabídne vhled pod pokličku regionálního
houbaření a tentokrát budou kromě tradičních
živých exponátů k vidění barevné fotografie hub
s doprovodnými texty, vycházející z publikace Houbařský rok na Znojemsku, vydané muzeem.

KONTAKT

do 31. 12. 2018
Když se rozbuší kovadlina
Volně navazující výstava na stálou muzejní expozici černého řemesla představuje drobné kovářské
práce, vývěsní cedule a štíty, krásu zámečnictví, ale
také lékařské nástroje.

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
náměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov
 +420 517 348 040
 mv@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz
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Muzeum Napajedla
Areál Nového Kláštera v Napajedlích zve děti i dospělé do Hřiště
hraček a historických expozic.

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska bylo založeno skupinou patriotů, mezi něž patřili
učitel a správce muzea Alois Jašek a předseda muzejního spolku
Karel Dolina. Muzeum si vytklo za cíl dokumentovat život na bývalém
světlovském panství, v soudním okrese Bojkovice a také ve svébytné
oblasti Moravských Kopanic.
Řemesla a živnosti – zařízení ze soukenické
dílny, plně funkční soukenický a tkalcovský
stav, perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství,
hrnčířství a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, zvon
umíráček ze staré radnice, připomínka okresního soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice historie lidového bydlení na konci 19. stol doplněná
hospodářským zázemím
Umění a duchovní život- expozice ve stylu kaple s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy
s náboženskou tématikou a gotické madony.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje,
fenomén žítkovských bohyní
Školní třída – expozice obecné školy s kompletním vybavením.

Otevírací doba:
úterý 9 – 12, 13 – 17 hod.
čtvrtek 9 – 12, 13 – 17 hod.
sobota 9 – 12, 13 – 17 hod. (červen – září)
neděle 14 – 16 hod.
(návštěva po domluvě i mimo otevírací dobu)

KONTAKT

Muzeum Bojkovska, příspěvková organizace
Palackého 172-173, Bojkovice
 +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz
www.muzeumbojkovska.cz
 Muzeum Bojkovska

120. narozeniny Muzea
Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě!
V těchto dnech je tomu právě 120 let od otevření
jednoho nejstarších muzeí na jihovýchodní Moravě,
muzea, které v průběhu svého vývoje přijalo jméno
jedné z nejznámějších postav české historie – rodáka
z Uherskobrodska, a stalo se postupně jedním
z nejvýznamnějších muzeí u nás. Co Vám nabídne,
navštívíte-li jej?
Dominantou muzea je expozice Komenský lidstvu,
instalovaná v budově muzea v Uherském Brodě.
Její původní verze byla otevřena prezidentem Václavem Havlem (1992), dnes však prochází průběžnou transformací a očekává se její znovuotevření
v roce 2022. Dělí se na dvě tematické části. Do
první – Komenský a jeho doba – vstoupíme přes
Bránu věcí. Jde o úvodní audiovizuální programy
a dotykové čtecí válce, jejichž cílem je nastínit úvod
do jeho života, díla a doby. V tomto sále je umístěn i největší muzejní exponát – barvířský mandl (1848) přestavěný na „kolo štěstěny“. Dalším
audiovizuálním programem je Studnice poznání
– voda zde sice vyschla, avšak studna zůstala,
a když se dnes nakloníte přes její okraj, uvidíte na
pomyslné hladině obraz doby, v níž ještě sloužila.
Svět uvržený do chaosu se mění v labyrint, jímž
bloudí na útěku i J. A. Komenský. Na stěně pak

- výstavbu areálu, přehled výrobků, moderní edici
nafukovacích hraček i sestřih originálních filmových záběrů z výroby. Hřiště hraček přibližuje
legendární produkci hraček Fatra z dílny designérů Libuše Niklové a Alfreda Kluga přímo na herní
desce „Člověče, nezlob se!“. Moderní audiovizuální sál je prostorem pro krátkodobé výstavy historického i uměleckého charakteru.

proti vchodu do Knihovny vidíme řady knih pocházejících z doby Komenského. Se životem Komenského v exilu nás nakonec seznamuje tematický
oddíl symbolicky nazvaný Labyrinty. Druhá část
expozice Odkaz Komenského současnosti vrcholí
audiovizuálním projektem Cesta světla, vycházejícím z Komenského díla Obecná porada o nápravě
věcí lidských (barokní sloupový sál). Toto souborné
sochařské a filmové dílo se pokouší nalézt novou
dimenzi uměleckého díla.
Expozice Stará škola (2017) je postavena na záměru přiblížit návštěvníkům historii a vývoj v oblasti
školní výuky na základě myšlenek Jana Amose
Komenského. Centrální část expozice zaujímá
mobiliář staré školy zahrnující školní lavice z období 2. poloviny 19. století až 1. poloviny 20. století,
jehož součástí je také katedra a kabinetní skříň,
v níž jsou uloženy fyzikální výukové školní pomůc-
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ky z téhož časového období. Po obvodu školní třídy
je umístěno šest vitrín v podobě oken, v nichž je
představena série vyobrazení a k nim náležejících textů z Komenského jazykové učebnice Orbis
sensualium pictus. Celý prostor je pojat jako
moderní výukový prostor, kde jsou formou her
a výkladů pořádány výukové programy, přednášky,
videoprojekce.
Expozice Starožitnosti Uherskobrodska přibli-žuje
návštěvníkům zaniklý způsob života měšťanských
vrstev v Uherském Brodě i vesnický život v okolí
města v období od 17. do 20. století. Tato výstava
představuje výběr z nejzajímavějších sbírkových
předmětů Muzea J. A. Komenského nashromážděných v jeho sbírkách za více jak sto let existence této
instituce. Expozice je členěna na militaria, cínové
předměty, výrobky ze skla, měšťanská domácnost,
uherskobrodské cechy, technicky zajímavé předměty, kroje, řemesla, umělecké a hudební sbírky
ad. Podkrovní prostor expozice rády navštěvují
školní třídy, pro něž jsou zde připraveny doprovodné programy Kroj na Uherskobrodsku, Archeologie
pro děti a Středověké město.

Muzeum Napajedla Nový Klášter
Komenského 304, 763 61 Napajedla
 +420 733 182 240
 muzeum@napajedla.cz
 www.facebook.com/muzeumnapajedla
www.muzeum.napajedla.cz

Expozice Rolnický dům a hospodářství čp. 57
v nedaleké obci Vlčnov reprezentuje poslední
typické stavení s patrovou komorou, černou
kuchyní a doškovou střechou, jak bylo užíváno
na Moravském Slovácku ještě na přelomu 19.
a 20. století. Tento poslední cenný doklad slováckého stavení v původním prostředí přibližuje návštěvníkům nejen dnes již zaniklý způsob
života vesnického obyvatelstva na Moravském
Slovácku, ale také sváteční a běžné činnosti
spjaté s hospodářským provozem zemědělské
usedlosti.
Třetím místem, kde se můžeme setkat s expozicemi muzea je nizozemský Naarden. Zde,
v Comenius Museum je instalována expozice
Vivat Comenius prezentující Komenského pro
mezinárodní publikum. Smyslem expozice je
ukázat osobnost Komenského z netradičního
úhlu pohledu a vzbudit zájem široké veřejnosti o jeho rozsáhlé a zajímavé dílo a především
o jeho jedinečné nadčasové myšlenky.
V současné době připravuje muzeum oslavu
svých narozenin na termín spojený také se
100. výročím republiky. Na pátek 26. října 2018
odborní pracovníci muzea připravují, společně
se známou sběratelkou Vlaďkou Dobiášovou
otevření výstavy prvorepublikových oděvů slavných osobností Šaty dělají člověka. Pro výstavu
byl vytvořen nový výstavní sál, v němž nadále muzeum hodlá instalovat další krátkodobé
výstavy (nejdříve pak ve spolupráci se Slezským
zemským muzeem Opava výstavu zoologických
sbírek Vzácné kočkovité šelmy, 17. 5. – 15. 9.
2018). Muzeum v současné době rozvíjí bohatý program muzejní pedagogiky Muzeum školám 2018, který neprobíhá jen za zdmi muzea,
ale také v přírodě a krajině Uherskobrodska
a nedalekých Kopanic.

KONTAKT

KONTAKT

Muzeum se nachází v centru Bojkovic na ulici
Palackého, v budově bývalého okresního soudu
z roku 1904 a v budově obecké školy.
Vedle klasické prohlídky expozic si mohou
školní exkurze zvolit také z široké nabídky výukových programů, jež jsou k dispozici na internetových stránkách. V případě těchto programů
se často využívá expozice staré školní
třídy.
Zájemcům
o studium historie
je k dispozici badatelna a také muzejní knihovna.

Muzeum Napajedla sídlí v někdejším klášteře
Milosrdných sester sv. Kříže, který sloužil jako
renomovaný vychovávací ústav pro dívky a později coby sídlo různých školských zařízení. Po
rekonstrukci v letech 2011-2013 zde bylo umístěno bezbariérově přístupné informační centrum,
knihovna a městské muzeum.
Nádvoří Nového Kláštera se stává dějištěm kulturních akcí muzea, městských slavností, koncertů i letního kina. Nabízí příjemné posezení na
zahrádce kavárny Café Klášter a zároveň poskytuje prostor k pikniku na trávníku pro rodiny i školní skupiny.
Stálé expozice se věnují historii Napajedel, vývoji
osídlení v místech současného města i zajímavostem z různých odvětví. Slavia bratří Paříků
vypráví více než stoletý příběh strojírenské firmy,
doplněný řadou originálních motorů včetně venkovní expozice mlátiček. Fatra v čase představuje
80letou historii baťovské firmy v nápadité kostce

Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě
ul. Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
 +420 572 632 288
 muzeum@mjakub.cz, mjakub.cz
 @muzeumjakuherskybrod
 @ProgramMJAKUB, kanál YouTube
http://www.mjakub.cz/
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Pro bystré hlavy

Návod k luštìní: Pozornì proèti celý text a postupnì z nìho vyber písmena, která se do
nìkterých slov vloudila nedopatøením. Tak se dozvíš dokonèení pozvánky.

Šotek øádil

1HSRFK\EXMHPHåHYDãHKODYLþN\MVRXE\VWUpDåHYiPWRSURVWČ
SiOt3RNXGSRþDVtQHQt]URYQDQHMOHSãtDYiPVHQHFKFHY\Op]DW
GR ]LP\ ]DSRMWH VH GR QDãt VRXWČåH R ]DMtPDYp FHQ\ 6ORVRYiQt
SUREČKQHSRVOHGQtWêGHQYSURVLQFL6ORVXMHPHYêKHUFH9êVOHGN\
SURVtP]DVtOHMWHQDDGUHVXUHGDNFH0DJD]tQ7,0.%RWLþL
3UDKDQHERHPDLOHPQDLQIR#F]HFKWLPF]

0iãUiGKLVWRULL"3RNXGMVLQDWXKOHRWi]NXRGSRYČGČONODGQČSDNSUiYČ
WREČE\VHPRKO]DPORXYDWYêOHWQD]iSDGýHFKNRQNUpWQČGRNDUORYDUVNpKR
PX]HD1DVYpVLWDPSĜLMGHãXåYãHGHViWLViOHFKYSUYQtPSDWĜHNWHUpMVRX
YČQRYiQ\GČMLQiPPČVWD$NG\åSDNSĤMGHãGiOQDUD]tãQDGDOãtRMHGLQČOp
H[SRQiW\0H]LW\SDWĜtWĜHEDREUi]N\'DOLERUD1HVQtGDOD
NWHUpQDEt]t WDMHQND

Návod k luštìní: Poskládej jednotlivé díly
do sebe tak, aby vznikl ètverec. Písmena
Moravská galerie v Brnì má ètená po øádcích ti prozradí tajenku. A jistì
to zvládneš i bez nùžek a støíhání.
neuvìøitelnì široký zábìr
témat. Na své si tady pøijdou nejen dìti, ale urèitì také
organizované skupiny, kterým se ukáže . . . (viz tajenka)

Návod k luštìní: Projdi bubliny na celém lanì a pokud narazíš na správnì spoèítaný
pøíklad, napiš si následující písmeno. Pokud je ale pøíklad špatnì, písmeno vynech.

Brnìnské lákadlo

Co dìlat v Ostravì?
Zajímavým tipem je tamní
... (tajenka) muzeum
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Znojemské poklady

L
E
Víš co všechno se skrývá za zdmi Jihomoravského muzea ve Znojmì, nacházejícího se v tìsné blízkosti známé národní
kulturní památky Rotundy svaté Kateøiny?
Je to mimo jiné Muzejní knihovna mající ve
svých fondech uloženy také ... (tajenka)
z kláštera v Louce.
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Tip na výlet do Uherského Hradištì
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Návod k luštìní: Pojmenuj správnì obrázek a z každého si vyzobni
právì tolikáté písmeno, které naznaèuje èíslice v rámeèku. Tajenku
pøeèteš po øádcích.
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(Viz tajenka) ... je dominantou dnešní Otakarovy ulice a blízkého okolí.
Barokní architektura se vyjímá v prostoru, kterým v minulosti vedlo
opevnìní mìsta. Teprve v pozdìjších letech tuto budovu, v níž sídlí
uherskohradiš�ské muzeum, obklopila novodobá výstavba.
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vèelí spoleèenství 11-12-13; opak dne 14-12-16; kulka 5-8-10-12-13;
surovina na svíèky 1-2-6-7; ne dovnitø 1-4-5; povìsti 10-8-3-17;
žádná vìc 14-15-16; ozdoba nevìsty 9-8-1-2-3;
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Hudebníci, hurá do Litovle

N CH A M E L E O N Á U G E L D Zamìøením ojedinìlé je muzeum
A N E Y H C N A T CH A L O I O v Litovli, které nadchne nejen hudeb-
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níky. Èekají tam na tebe rùzné typy
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C E D V K E K K G Ì akordeonù, heligonek a harmonik.
Š K A V Ž T R A O N Á R Je to parádní podívaná – ... (viz tajenka).
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ALIGÁTOR, ALPAKA, ANTILOPA, BARAKUDA, BARIBAL, BAŽANT, BERNARDÝN,
CIBETKA, CVRÈEK, DELFÍN, DIKOBRAZ,
DINGO, FRETKA, GAZELA, GRIZZLY,
HLEMÝŽÏ, HROZNÝŠ, HYENA,
CHAMELEON, CHØESTÝŠ, JEŠTÌRKA,
JEZEVEC, KALOUS, KLOKAN, KOBYLKA,
KOZA, KROKODÝL, LACHTAN, LAMA,
LASICE, LEDÒÁÈEK, LEGUÁN, LIŠKA,
MRAVENEC, NETOPÝR, NOSOROŽEC,
OCELOT, OREL, ROPUCHA, SOKOL,
ŠNEK, TRESKA, ZUBR.

