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Často o připravovaných výstavách a work-shopech píšeme, a sami se samozřejmě také
účastníme. Můžeme zodpovědně potvrdit, že
programy muzeí a galerií nejen pro školy ale
i pro rodiče s dětmi již dávno nejsou statickou
výstavou, ale přinášejí neustále nové zajímavé podněty. Interaktivní programy, dílničky,
workshopy. Můžete si sami vyzkoušet výrobu
(keramiku, sklo, výrobu gobelínů, vytváření
čokoládových dobrot, provaznické či soukenické řemeslo, výrobky z kůže i kovu). Můžete
se poučit na výstavě hraček, loutek, betlémů,
kdy se tradice výroby v rodinách dokonce
dědila. Nezapomínejme také na nejrůznější
skanzeny, techno a iqparky, kde také můžete
potrápit svou představivost a tvůrčího ducha.
Přinášíme pro letošní začátek roku nové výzvy a možnosti poučení i zábavy. Vybrat je jen
na vás. Těšíme se na vaše příspěvky.
Vaše redakce.
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Muzejní noviny TIM

Muzejní noviny pro školy i rodiny

Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy

– kočárky, víno i zábava pro děti…

Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata nabízí
v letošním roce velkou dávku výstav a akcí se zaměřením na
archeologii, antickou kulturu a umění. Muzeum také provozuje
od dubna do října tři historické štoly, ve kterých se v minulosti
těžilo zlato. Po celý rok muzeum nabízí také rozmanité
vzdělávací programy pro školy:

Expozice historických kočárků mapuje vývoj
výroby dětských kočárků v Čechách. Od nejstarších princezek a trakářků až po kukaň či
osmipérák…každý si tady najde ten svůj kočárek, ve kterém se vozil. V jedné místnosti najdete také Dobové hračky 1930 – 1980 s modelem
kolejiště a jezdícím historickým vláčkem. Jako
novinka byla v minulém roce otevřena výstava
dětských houpadel a plyšových medvědů. Děti
si mohou na začátku prohlídky vybrat jednoho
z medvídků jako svého
průvodce a pohoupat se
na koníkovi, kocourovi či
berušce.

Na jeden den jílovníkem
Program je realizován přímo v rozsáhlé expozici
zlata, žáci se seznámí s historií těžby a zpracováním drahého kovu
a pochopí, jak bylo jeho
získávání
významné.
Mohou si vlastnoručně vyrazit repliku keltské mince - „duhovky“
a osvojí si techniku rýžování. Pokud se jim podaří nějakou tu zlatinku
vyrýžovat, zůstane jim
na památku.

Akce:
3. 3. Mělnický masopust
5. 4.–9. 6. Nespoutaná řeka – výstava seznámí
návštěvníky s přírodou zachovalé říční krajiny
zejména v okolí Labe, představí vodní faunu
i floru, nebudou chybět interaktivní aktivity
a živá zvířátka…

Na jeden den archeologem
Žák si prakticky vyzkouší práci archeologa
a dokáže porozumět tomu, jaký má poznání minulosti člověka přínos současné společnosti. Ocitne
se na improvizovaném archeologickém výzkumu,
kde bude muset odkrýt bohaté naleziště a osvojí si
základy archeologické dokumentace včetně kreslení kostrového hrobu. Také si procvičí analytické
dovednosti při rekonstrukci keramické nádoby.
Bude-li úspěšný, odnese si Diplom mladého archeologa podepsaný od skutečného archeologa.

7. 4. Vynášení Morany
13. 4. Velikonoční jarmark – s ukázkou řemesel a dílničkami pro děti

KONTAKT

Druhá stálá expozice je věnována regionální
historii a přírodě Mělnicka a CHKO Kokořínska.
Menší část zobrazuje historii českého vinařství.
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.
Pobočkou Regionálního muzea Mělník je skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka, které je zachováno tak, jak zde žila poslední obyvatelka ještě
v roce 1980.

Otevřeno:
celoročně út–ne 9–12:00 a 12:30–17:00
Kavárna otevřena: út–pá 9–17:00,
so–ne 9–12:30 a 13–17:00
Skalní obydlí Lhotka otevřeno: vždy od května
do září - čtvrtek–neděle a svátky: 10–12:00
a 13–17:00

Pravěké umění
Vypravíme se za uměním do dob nejstarších dějin
člověka. Podle předlohy se žák pokusí kolektivně
vytvořit galerii pravěkých maleb na „skalní“ stěnu
a repliku pravěké plastiky. Pochopí, jaký je význam
v poznání těchto uměleckých děl a jaké poselství
přináší současnému světu. Pravěké výtvory si
bude moci odnést s sebou.

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
www.muzeum-melnik.cz

Ora et labora
– Svět středověké práce
a vzdělanosti
Cílem programu je interaktivně seznámit účastníky se
způsobem středověkého života v prostorách expozice se
zaměřením na Ostrovský klášter. Žáci budou mít
možnost vyrobit reliéfní dlaždice, vyzkouší si dovednost psaní na voskové tabulky měděným stylem
a následně si osvojí psaní brkem a inkoustem se
snahou vytvořit část iluminovaného rukopisu. Další část programu se bude věnovat textilním technikám ve středověku, kde žáci mají možnost vyzkoušet si třeba spřádáni ovčí vlny na vřetánku, tkaní
na destičkových stávcích, ale i obléci si repliku středověkého oděvu. Získají tak povědomí o náročnosti
výroby oblečení primitivními technikami.
Uvedené programy se budou moci kombinovat dle
přání a potřeb školních skupin. Seznam vzdělávacích programů bude v průběhu celého roku doplňován dle aktuálních výstav.
Otevřeno: celoročně (mimo pondělí)
Září–květen: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Červen–srpen: 9:00–17:00

KONTAKT

Regionální muzeum Mělník Vás srdečně zve do stálých
expozic i na výstavy a akce, které pořádá celoročně:

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
 +420 241 950 791
 info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz

Oddělení komunikace s veřejností,
muzejní edukátorka: Mgr. Dana Chmelíková
 chmelikova@muzeumjilove.cz

Středověký stříbrný důl a další zajímavosti

České muzeum stříbra
v Kutné Hoře

České muzeum stříbra patří mezi nejstarší, a podle
počtu exponátů, mezi nejbohatší muzea v České republice. Stálé expozice i dočasné výstavy najdete ve třech
objektech: na Hrádku, v Kamenném a v Tylově domě.

Muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství
a města Dobrovice

17. května – 15. Muzejní noc
22.–23. června – 28. Královské stříbření Kutné
Hory, historické centrum Kutné Hory
Muzeum je spolupořadatelem tradiční historické
slavnosti, připomínající slavné tradice královského
horního města. Více na webu a Facebooku.

Unikátní expozice spojující tradiční česká průmyslová odvětví
naleznete v malém středočeském městě Dobrovice nedaleko
Mladé Boleslavi. Toto místo je právem nazýváno kolébkou
českého cukrovarnictví. Stojí zde totiž nejstarší nepřetržitě
fungující cukrovar v Evropě, jehož činnost započala již roku 1831.

červenec– srpen – Kutnohorské léto
Hrádek a Kamenný dům – netradiční prázdninové
prohlídky
7.–8. září – Dny evropského kulturního dědictví
28. října – Den Středočeského kraje

Kamenný dům, Václavské náměstí 183:
dva stálé okruhy: Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.–19. století a Lapidárium
– unikátní kamenické prvky z významných kutnohorských památek v původním dvoupatrovém
sklepě
Tylův dům, Tylova 507:
dvě stálé expozice: J. K. Tyl a Kutnohorské podzemí
a jeho průzkum

Akce
11.–12. dubna – Den historických sídel
10. května – Noc literatury, Hrádek; tradiční čtení
současné světové literatury v podání předních českých umělců, vstupné dobrovolné

Muzejní noviny TIM

Dobrovická muzea nabízejí tři prohlídkové
okruhy:
I. Historie a současnost cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství,
II. Technika a technologie
III. Muzeum města Dobrovice.

Hrádek:
Barborská 28, Kutná Hora, tel.: 327 512 159,
otevřeno 1. 4.–30. 11. každý den kromě
pondělí
Kamenný dům:
Václavské náměstí 183, tel.: 327 512 821,
otevřeno 1. 4.–30. 11. každý den kromě
pondělí

Návštěvníci se v expozicích postupně seznámí
s pěstováním a šlechtěním cukrové řepy, historickým vývojem i moderními postupy výroby cukru
a lihu. Dále mají možnost vidět model řepného
pole, dobové zemědělské stroje, zařízení z výrobních technologií či nahlédnout do nejstarších
časů města a jeho nejbližšího okolí.
Vidět na vlastní oči výrobu cukru v největším cukrovaru v České republice umožňují sezónní prohlídkové okruhy – exkurze do provozu cukrovaru
a lihovaru společnosti Tereos TTD, a. s. Je to velmi zajímavý zážitek a lákadlo pro malé i velké.
Školní a zájmové skupiny mohou využít také
nabídku stálých tematických výukových programů.

Tylův dům:
Tylova 504, tel.: 327 511 504,
otevřeno 1. 4.–28. 10. každý den
kromě pondělí a neděle
České muzeum stříbra, p.o.
 +420 327 512 159
 info@cms-kh.cz
 objednavky@cms-kh.cz
www.facebook.com/muzeumkh
www.cms-kh.cz



Otevřeno: celoročně
po–ne 9:00–12:00, 13:00–17:00

KONTAKT

Hrádek, Barborská 28:
dva stálé okruhy: Město stříbra a Cesta stříbra
– s návštěvou původního středověkého stříbrného
dolu (nutno se předem objednat)

KONTAKT

7. prosince – Advent na Hrádku, Hrádek

Dobrovická muzea, o.p.s.
Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
 +420 326 374 211, +420 725 871 072
 muzeum@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz

MUZEJNÍnoviny
NOVINYpro
PROškoly
ŠKOLYi Irodiny
RODINY
Muzejní

Archeologem rychle a snadno. Během programu
se děti dozví, v čem spočívá práce archeologa. Samy
se stanou archeology, kteří vykopou a určí vlastní
nálezy.
Nosil pračlověk košili? Archeologická textilní dílna dětem přiblíží, jak si lidé v pravěku zhotovovali
oblečení. Některé z těchto technik si budou moci
samy vyzkoušet.

Hornické
PX]HXP3ĢtEUDP

Hry a hračky. Seznámení se s historickými hračkami a hrami v prostředí hornického domku. Hračky
si vyzkoušíme, pohrajeme si a zkusíme o nich co
nejvíce zjistit.

+RUQLFNpPX]HXP3ĢtEUDPMHPtVWRNGHMGHSR]QiQtUXNXYUXFH
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REMHGQDWQDY]GďOiYDFtSURJUDP\YHGHQpRGERUQìPLSUDFRYQtN\ĀL
OHNWRU\

KONTAKT

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.

Polabské muzeum, p.o.

Muzeum Podblanicka

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

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.

KONTAKT

KONTAKT

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.

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
 +420 737 539 375
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod.

Muzeum Podblanicka, p. o.,
Zámek Vlašim
Zámek č. 1, Vlašim 258 01
+420 317 842 927
 info@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz
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.

Muzeum Podblanicka, p. o.,
Muzejní dům Benešov
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
 +420 317 723 419
 benesov@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

KONTAKT

KONTAKT

Otevřeno:
březen–prosinec: Út až Ne (9–12 a 13–16)
červenec–srpen: každý den (9–12 a 13–17)

Palackého 68, 290 55 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

Otevřeno:
březen–prosinec: Út až Ne (9–12 a 13 –16)

Muzeum Podblanicka, p. o.,
Zámek Růžkovy Lhotice
Zámek 1, Růžkovy Lhotice,
257 65 Čechtice
+420 317 842 927
Lhotice@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

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

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.
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–so 9:00–17:00 hod.

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
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.

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

KONTAKT

Montánní průzkum dolu Vojtěch. Zážitková prohlídka podzemí dolu Vojtěch. Děti se seznámí nejen

s prací horníků pod povrchem, ale i se současnou
podobou podzemí.

KONTAKT

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.

Na programy je nutné se předem objednat
u muzejního pedagoga Pavly Trantinové:
ª601 571 915
trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Otevřeno:
duben–září: Út až So (9–12 a 13–16)
říjen: Út až Pá (9–12 a 13–16)
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Muzeum hlavního
PďVWD3UDK\

Plynárenské muzeum

V historii první muzeum plynárenského oboru v České republice
bylo v areálu Pražské plynárenské, a. s., v Praze 4-Michli
otevřeno v roce 1999. Návštěvník se seznámí s historií a vývojem
světového a českého plynárenství od samých jeho počátků až
po současnost. Dozví se vše o historii a užití plynu, prohlédne si
historické plynové spotřebiče, modely plynárenských výrobních
zařízení a plynojemů. Zrekonstruovaný model plynárny Michle
ukazuje, jak vypadala plynárna v roce 1937.

]YHåNROQtD]iMPRYpGďWVNpVNXSLQ\DOHLURGLĀHVGďWPL
QDSURJUDP\DQRYpYìVWDY\
V dubnu a v květnu otevíráme tyto výstavy:
Chudá Praha / Lidé – místa – instituce (17811948); 50 let s Čtyřlístkem; Pro kamna ke
Špačkovi / Kachle a kamnářství v renesanční
Praze; Praha 1606.

mohou vyzkoušet středověké oblékání, tržiště,
písařskou dílnu či stavební huť.

Odborný výklad je poskytován nejen v češtině, ale
i v němčině a angličtině. Díky bezbariérovému přístupu nemusí s návštěvou váhat ani vozíčkáři. Termín návštěvy muzea je třeba předem dohodnout.

PLYNÁRENSKÉ MUZEUM
Vás zve na Pražskou muzejní noc 2019

8. 6. 2019 | 19 - 01 hod
Hlavní budova na Florenci 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. Programy pro žáky
2. stupně a středoškoláky pracují s virtuálním
modelem Prahy v tabletech a zaměřují se na dějiny 19. století.
Dům U Zlatého prstenu nabízí školám i rodinám dětské muzeum Po stopách Karla IV., které je připraveno jako interaktivní dílna. Děti si

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. Všechny
(Staroměstská, Malostranská věž, Svatomikulášská městská zvonice, Prašná brána, Petřínská rozhledna a Novomlýnská vodárenská věž)
spojuje zábavně-naučná hra pro rodiny s dětmi
Klíče od pražských věží.

K zajímavostem a raritám muzea patří oválný
plynovod z Karlova mostu z roku 1878, jeden
z prvních plynových motorů z 19. století, zámecká plynová kamna Villeroy & Boch v novorokokovém stylu z roku 1870, plynová promítačka filmů
Bavaria, plynový diaprojektor „Laterna Magica“,
dále mincový plynoměr, automatická pračka
Moretta s plynovým ohřevem vody, secesní plynový lustr, plynový mandl, lednička, pražička
kávy nebo řada historických plynových žehliček
a kadeřítek vlasů.

1. část – „Národní” znázorňuje pomocí chronologického přehledu důležitých dat, obrazových
panelů, map, schémat, dokumentů a modelů
plynárenských staveb ve zkrácené formě historii
českého plynárenství.
2. část – „Technická” má mezinárodní charakter
a mapuje vývoj technické stránky plynárenství
(výroba a těžba plynu, uskladňování plynu, doprava, rozvod a regulace tlaku plynu, měření, plynové
spotřebiče).

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6, Praha 1
Podskalská celnice na Výtoni
Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2
www. muzeumprahy.cz

www.ppas.cz
www.prazskamuzejninoc.cz

KONTAKT

KONTAKT

Stálá expozice

Plynárenské muzeum
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 – Michle
 267 175 143,  jan.zakovec@ppas.cz
www.plynarenskémuzeum.cz
(areál Pražské plynárenské, a. s.)
Spojení: Tramvaj č. 11 a 14 nebo
bus č. 150 a 188, zastávka Plynárna Michle

Muzeum Apple Praha

Muzeum Apple Praha láká nejen milovníky ikonických
„jablíčkových“ produktů, ale také všechny nadšence moderních
technologií. Projděte se vývojem a příběhem úspěšné firmy
v historii lidstva.
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.

Muzeum komunismu

Muzeum představuje éru komunismu se zaměřením na
Československo v mnoha sférách a z různých pohledů. Na ploše
téměř 1500 m2 návštěvník pocítí autentickou atmosféru doby,
kterou podtrhují krátká videa, plakáty a originální exponáty.
V muzeu naleznete obchod, který nabízí obsáhlý
sortiment zboží. Součástí muzea je kavárna, kde
můžete načerpat síly před návštěvou promítací
místnosti.

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.

Zažijte neobyčejný životní příběh výjimečného
Steva Jobse, prohlédněte si produkty a artefakty
geniálního visionáře. Čekají tu na vás jedinečné
exponáty značky, která se z provizorních garážových podmínek vypracovala na pozici nejziskovější a největší společnosti na celé planetě. Celkem
472 originálních výrobků Apple, Next a Pixar
najdete na výstavní ploše 767 m2.
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.

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

KONTAKT

Cena vstupného pro žáky a studenty
je 40 Kč včetně studijních materiálů.

Muzejní noviny TIM

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

Neobyčejný příběh dvou géniů

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

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

4

KONTAKT

K expozici patři zajímavě zpracované instalace,
díky nimž lze projit 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.
Expozice muzea zachycuje, jaký vliv měla totalita
na politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání,
umění (konkrétně Socialistický 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.

Steven’s Food, kavárna a bistro
v Jobsově stylu

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

Praha
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Muzeum Policie ČR
Výběr z nabídky výstav:

do 30. 6.
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. Výstava byla pro velký
úspěch prodloužena.
do 31. 8.
Knoflíková krása, aneb 250 let historie výroby
uniformových knoflíků – výstava firmy TYSSA
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

KONTAKT

1. 2. – 31. 3.
Příroda na prodej?
Výstava je zaměřena na nelegální obchod
s ohroženými druhy živočichů a rostlin, a to
jak ve formě organizovaného zločinu, tak
v bagatelní rovině případů, kdy si turisté
mnohdy nevědomky vozí z dovolené suvenýry,
jejichž produkce ohrožuje biodiverzitu.

8. 6.
Pražská muzejní noc - již tradičně druhá červnová sobota patří v Praze muzeím a galeriím.
Naše muzeum připravuje bohatý doprovodný
program, sobota od 19.00 do 01.00 hod., vstup
zdarma.

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

kanonii. Vše bylo tajné a následně zmrazeno
v době „normalizace“.
Po listopadu 1989 se obnovuje komunita premonstrátů, která pak prvním říjnem roku 2001
získala statut Řeholního domu. Klášter se svojí komunitou přečkal přes řadu dramatických
situací až do dnešní doby.

Expozice Milevského kláštera:
Dva prohlídkové okruhy jsou nejen procházkou
dějinami architektury, ale dávají nahlédnout
i do života řádových bratří. Vedle románské
baziliky Navštívení Panny Marie, gotické opatské kaple a kostela sv. Jiljí shlédne návštěvník
interiéry bývalé prelatury a Latinské školy.

Otevírací doba:
květen, červen a září:
pátek–neděle od 10 do 17 hodin
o prázdninách denně od 10 do 17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin.

www.klastermilevsko.cz

Místo s tisíciletou
sakrální tradicí

Téhož léta, co se to stalo, tj. léta Páně 1187, já Jarloch přijal
jsem místo toto a název opata, v němž až po dnes pracuji
v mnohých protivenstvích a téměř žádném zdaru, smilování
boží očekávaje.
Těmito slovy dokládá Jarloch, první opat
milevský, pokračovatel Kosmovy kroniky, uvedení prvních premonstrátských řeholníků na
založení, které připravoval již od roku 1184 Jiří
z Milevska.
Komunita synů sv. Norberta přichází ze Želiva a začínají se psát dějiny premonstrátského
kláštera v Milevsku.
Nejstarší a nejrozsáhlejší klášter a jediná
románská bazilika Jižních Čech, řadící se
mezi Národní kulturní památky a nejcennější
románské klášterní stavby v České republice,
leží v malebném prostředí asi 20 km východně
od Vltavy a 25 km na západ od města Tábor.
Archeologické výzkumy zde odhalily středově-

kou stavební huť, v níž se vyráběly dlaždice se
vzory, které nemají v křesťanském umění Evropy té doby konkurenci.
Je domovem společenství bratří z řádu premonstrátů a je součástí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Představuje duchovní
a kulturní centrum Milevska a přidružených
farností.
Rozmach kláštera a jeho úroveň dosvědčuje
i skutečnost, že v polovině 13. století je bratřím
svěřen patronát nad dosud žijícím klášterem
nedaleko Lince v Rakousku –Schläglem.
Roku 1420 husité klášter vypálili, ale premonstrátský duch nepohasl. Poslední opat Matyáš
umírá roku1596 jako soběslavský děkan.

Avšak strahovský opat Questenberk roku 1623
ustanovuje doksanského probošta Kryšpína
Fuka titulárním milevským opatem. Milevský
konvent byl roku 1683 obnoven, ale již jako převorství podřízené Strahovu. Roku 1785 Josef II.
milevské převorství ruší a řeholníci zde zůstávají pouze v duchovní správě.
Padesátá léta 20. století zastavila na čas premonstrátský život v Milevsku, ovšem již v sedmdesátých létech se stal klášter centrem duchovní formace nových povolání pro strahovskou
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Muzea Karlovarského kraje

Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Od 27. 10. 2018 do 31. 12. 2019 je možné v galerii
navštívit unikátní projekt “100 let – 100 děl / 100
umělců – 100 osudů”. Výstavní projekt ke 100.
výročí založení Československa představuje 100 děl
českých a slovenských umělců z bohatých sbírkových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017
prezentuje dílo vztahující se k danému datu (vročením, narozením, úmrtím autora). Nová stálá expozice
nabídne nečekané umělecké konfrontace autorů i děl
generačně i morfologicky vzdálených.

KONTAKT

Otevírací doba
út–ne 10.00–17.00 hodin
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
 +420 353 224 387
 info@galeriekvary.cz
www.galeriekvary.cz

Galerie výtvarného umění v Chebu,

KONTAKT

Otevírací doba:
út–ne 10–17 hodin
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb
+420 354 422 450
 info@gavu.cz
www.gavu.cz
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KONTAKT

příspěvková organizace Karlovarského kraje
Galerie výtvarného umění
v Chebu (GAVU Cheb) je
muzeum umění, orientované jednak na umění
19. a 20. století, jednak
na gotické umění z historického regionu Chebska. V galerii se nachází
několik výstavních prostorů: v druhém patře je
to stálá expozice gotického sochařství, dále Velká
galerie. V prvním patře se
nachází stálá expozice českého umění 19. a 20. století; a konečně v přízemí je umístěna Malá galerie,
zaměřená na díla umělců nejmladší a střední generace a museum café s prostorem pro výstavy moderní
české ilustrace a přednáškovým sálem.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
 +420 354 224 111, 606 928 844
 info@galeriekvary.cz
galerijní pedagog (edukátorka)
734 788 029, vargova@galeriekvary.cz
www.becherovavila.cz
 Interaktivní galerie Becherova vila

Královská mincovna Jáchymov,
pobočka Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje
Dějiny města, geologie, mineralogie a svítící kameny
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý
model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století
(knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia
Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia
a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje,
nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba,
lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice. Nová část expozice
přibližuje hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Tématické sekce prezentují kolem stovky zají-

KONTAKT

pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje

Sokolov je poprvé
písemně připomínán
roku 1279. Původní
kruhová tvrz s palácem uprostřed byla
kolem roku 1480 zcela přestavěna na pozdně gotický hrad téměř
čtvercového půdorysu s nárožními věžemi. V pol. 16.
století byl hrad přestavěn na renesanční zámek, který
byl těžce poničen požáry za 30leté války. V roce 1622
získal zámek rod Nosticů, který držel Sokolov až do
roku 1945. Roku 1663 byl objekt barokizován a v roce
1805 přestavěn v klasicistním stylu. Muzeum je specializované na hornictví a návazné výroby. V expozici
je prezentována příroda, dějiny regionu a historie rudného a uhelného hornictví. Jsou zde k vidění nerosty
z regionu, ukázky flóry a fauny, vývoj řemesel, produkce porcelánu, krajek, hudebních nástrojů, apod.
Součástí muzea jsou rozsáhlé výstavní sály pro pořádání krátkodobých výstav.
Otevírací doba:
leden–prosinec st–ne 9–12, 13–17 hodin

Budova Letohrádku je historickou památkou, jednou
z nejlépe zachovaných v Ostrově, součástí velkého
barokního areálu /zámek, palác princů, bývalý piaristický klášter se třemi kaplemi, zámecký park/, kterým původní, středověké jádro města obohatilo 17.
a počátek 18. století. Od roku 1625 patřilo ostrovské
panství vévodům sasko-lauenburským, původem ze
severního Německa, kteří patřili k okruhu cizí, pobělohorské šlechty. Jejich stavební činnost v Ostrově
směřovala k zřízení reprezentativní rodové rezidence.
Přestavbu a přístavbu starého zámku hrabat Šliků
/1434-1585/ provázelo založení velkoryse koncipované zámecké zahrady, po roce l666 následoval areál
piaristické koleje, letohrádek a palác princů.
V letohrádku nalezne návštěvník nejen stálou expozici, ale i spoustu nabídek pro školy. Jedná se o výtvarné dílny, doprovodné akce k jednotlivým výstavám
a jiné.
Otevírací doba:
út–ne 10.00–17.00 hodin
Otevřeno sezónně květen–říjen.
Hromadné návštěvy možné i mimo sezónu po předchozí telefonické domluvě na č.
353 842 883 nebo 737 072 522 v době od 8–15 hodin.

pobočka Galerie umění Karlovy, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje
Interaktivní galerie Becherova vila připravuje 6
výstav ročně zaměřených zejména na současné české
výtvarné umění a tvorbu regionálních autorů. Specifikem jsou výstavy určené dětem, například Kouzelné
světy Karla Zemana, Stanislav Holý / Krajinou pana
Pipa ze Studia Kamarád, Čapek & Čapek / Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla, Známé i neznámé
podoby Radka Pilaře. Ke všem výstavám edukátorka
Becherovy vily připravuje galerijní animace určené
mateřským, základním i středním školám. Tento
naučný program postavený ze dvou částí (interaktivní
prohlídka výstavy a výtvarná dílna v ateliéru) pomáhá
dětem orientovat se ve výtvarném umění, umožňuje
jim pochopit a zažít tvorbu prezentovaného autora
a zároveň obohacuje jejich emocionální svět a smysl
pro krásu. Veřejnosti i školám nabízíme tematicky
orientované výtvarné dílny v souvislosti s významnými dny v roce, tradicemi a zvyky, točení na hrnčířském kruhu, komentované prohlídky budovy postavené v roce 1914 pro Gustava Bechera, s pozoruhodným architektonickým řešením, freskami a dalšími
unikátními umělecko-řemeslnými prvky.
Otevírací doba:
Denně kromě pondělí od 10.00 hodin do 17.00 hodin

Muzeum Sokolov,

Zámecký park 226
363 01 Ostrov
 +420 353 842 883, 737 072 522
www.letohradekostrov.cz
 Letohrádek Ostrov
 letohradek@galeriekvary.cz

Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

KONTAKT

Interaktivní galerie Becherova vila,

Nová louka 578/23
360 01 Karlovy Vary
 +420 736 650 047
 novalouka@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zámecká 1, 356 01 Sokolov
 +420 352 623 930
www.muzeum-sokolov.cz

Retromuseum Cheb,
pobočka Galerie výtvarného umění Cheb, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje
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.
Otevírací doba: út–ne 10.00–17.00

KONTAKT

čp. 13 Podstrání – Rovná
  +420 736 202 710
  muzeum@muzeum-sokolov.cz
www.muzeum-sokolov.cz

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

náměstí Republiky 37
362 51 Jáchymov
 +420 736 754 831
 mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

tzv. nudle, která se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku třicátých let 20. století.
Otevírací doba
květen–září út–ne 10–18 hodin,
říjen–duben st–ne 10–17 hodin

Letohrádek Ostrov,

KONTAKT

KONTAKT

Otevírací doba
květen –15. září st–ne
v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin

Otevírací doba
březen–listopad st–ne: 9:00–12:00 a 13:00–17:00,
prosinec–únor zavřeno

KONTAKT

Národní kulturní památka Důl Jeroným je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich
předchůdců. Cínový důl Jeroným u zaniklé obce
Čistá eviduje báňský úřad již v roce 1548. Roku 1551
propůjčuje král Ferdinand I. Čisté horní právo a privilegia královského města, která byla dalšími panovníky potvrzena a rozšířena. Město mělo vlastní cínovou
váhu, cínovou huť a právo volné těžby dříví v královských lesích. Přes velmi rychlý rozvoj těžby byly na
počátku 17. století doly ztrátové a udržovaly se jen
proto, aby Čistá nepřišla o statut horního města.
Podle odhadů poskytl důl Jeroným za celou historii
asi 500–700 tun cínu. Nebyl proto nikdy tak bohatý
a věhlasný jako jiná díla v okolí, ale zato se zachoval
v původní podobě. V centrální části dolu se nacházejí
impozantní komory z 16. století. V řadě prostor jsou
stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se usadily při sázení ohně. Stěny jsou zbrázděny rýhami po
želízkách a špičácích tehdejších havířů.

Muzeum se rozkládá v prostoru historického cínového dolu Vilém, kde jsou zachovány těžní věž a šachetní
budova, strojovna, budova dílen, vrátnice a trafostanice. V bývalé úpravně cínových rud je umístěn těžní
parní stroj z dolu Marie z roku 1897 z Královského
Poříčí. Je zde prezentována historie těžby rud a uhlí,
mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký
důl Jeroným v Čisté apod. Ve strojovně dolu Vilém je
původní elektrický těžní stroj firmy Siemens z roku
1942. Lze zde navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy, výstavu báňského záchranářství a jednu
z nejstarších důlních trafostanic u nás. V areálu jsou
instalovány ukázky kolejové dopravy rozchodu 900
mm užívané na povrchových dolech sokolovské pánve a rozchodu 600 mm užívané v podzemí slavkovského revíru. Od května do října je v provozu důlní
drážka o rozchodu 600 mm.

mavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy a umělecká i lidová ztvárnění hudebního
života.
Otevírací doba:
květen–září út–ne 10–18 hodin,
říjen–duben st–ne 10–17 hodin

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2/17
35002 Cheb
 +420 354 422 450
+420 725 431 300
 info@gavu.cz
www.retromuseum.cz

Štola č.1 Jáchymov,
Expozice připravená k 150. výročí existence muzea
v Karlových Varech Vás provede historií města, která
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu.
Pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby
až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města
a k historii mezinárodního filmového festivalu. Následuje příroda regionu a historie 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. Exponáty doplňují multimediální prvky - projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, můžete si vyzkoušet exponáty vlastníma rukama a pokochat se odlehčeným pojetím dějin
prostřednictvím humorného komixu na obrázcích
Dalibora Nesnídala.
Ve dnech 3. 3.–28. 4. můžete v muzeu shlédnout
interaktivní výstavu Pat a Mat, která zavede návštěvníky poutavou formou do světa dvou neohrabaných
postaviček věčných kutilů.
Od 8. 5.–16. 6. přivítá návštěvníky výstava Ohře +
archeologie. Výstava seznámí veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců
a sběračů. V posledních letech prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových
poznatků a objevů, které zde budou expoziční formou prezentovány. Z nejvýznamnějších lokalit výstava představí například Tašovice.
Od 26. 6.–1. 9. hostí muzeum výstavu Český filmový plakát 1931–1948. Na výstavě naleznete ucelený
výběr zhruba osmdesáti filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hlavního města Prahy. Návštěvník
se seznámí s klasickou formou filmového plakátu,



pobočka Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Štola č. 1 byla ražena v rámci
rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1. 7. 1952, čelby
štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo
dne 1. 9. 1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca 50 m, která
zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby
dobývání barevných kovů. Ve vzdálenosti cca 190 m
od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní
chodby bylo dosaženo dne 1. 12. 1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce. Historické objekty zabezpečení štoly proti útěku politických vězňů jsou
reprezentovány dvojicí ocelových uzavíracích mříží
– katrů – v úvodní části štoly. Za katrem z kolejnic je
pohled do opuštěné štoly, v pozadí původní výdřeva
z 50. let. Ve štole je nainstalována nová kolejová důlní
dráha o rozchodu 600 mm, ukázka důlní dopravy (důlní elektrický vrátek, výklopný vůz pro převoz vytěženého materiálu, osobní vůz pro přepravu pracovníků
zvaný „Pullman“ pro 12 horníků a klanicový vůz pro
přepravu delších předmětů). Ve štole jsou instalovány
ukázky různých typů důlní výztuže, která slouží pro
zabezpečení pracoviště v nezpevněné hornině nebo
v kritických místech.
Otevírací doba: květen–říjen st–ne prohlídky
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,16:00,
listopad–duben zavřeno

KONTAKT

Hornické muzeum Krásno,
pobočka Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

KONTAKT

Důl Jeroným,
pobočka Muzea Sokolov, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje

U Svornosti, Jáchymov
 +420 601 289 121
www.muzeum-sokolov.cz
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programy Tour de Lázně a Na klíč. Na výtvarné
experimenty dojde v programu Figurální trhanec.
Tematický program s názvem Velikonoční ornamentu-um patří mezi nejnavštěvovanější doprovodné programy, kde si přijdou na své především
nejmenší návštěvníci, Téma je jasné: Velikonoce.
Lektorské centrum pořádá pravidelně v měsíčních intervalech také sobotní dílny pro rodiče
s dětmi.

Otevřeno: denně mimo pondělí
od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin.
Každý čtvrtek vstup zdarma!
KONTAKT

Liberecká galerie je pátá největší v Česku a jediná
v Libereckém kraji. Od roku 2014 vystavuje v nádherné budově bývalých Lázní, na které veřejnost
oceňuje zdařilou rekonstrukci s detaily moderní
architektury. A nejenom to! Bohaté sbírky evropského umění od 16. století po současnost, atraktivní výstavy, doprovodné programy, ale také galerijní kavárna lákají k návštěvě.
Leden v galerii odstartoval výstavou grafika Jana
Měřičky. V březnu galerie představí současné české sochařky na výstavě Krása a půvab. A konečně od května se podlaha jednoho výstavního sálu
promění ve zvlněnou vodní hladinu, aby se stala
součástí výstavy Mystika – Hygiena.
Lektorské centrum nabízí k výstavám inspirativní volnočasové a vzdělávací aktivity pro školní
a předškolní děti. Jmenujme programy Galerie
a JÁ, nebo Výstava ve zkratce, který ukáže žákům základních škol jak se připravuje výstava.
Pro gymnázia a střední školy jsou k dispozici

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 14, Liberec
ª+420 485 106 325
www.ogl.cz

drobně se budeme věnovat skálovému lezení ve
zdejších skalních městech a lidem, kteří neustále
posouvali hranice toho, co je ještě možné, až jim
nakonec skály nestačily a oni se vydali dál do velehor. Budete si moci vyzkoušet, jak uvázat uzly, které jistí lezce vysoko nad zemí, zjistíte, za co vlastně horolezci na skále visí. Budete dokonce moci
sledovat horolezce přímo při výstupu – bude sice
jen promítaný formou videomappingu, ale představu o tom, co jeho výkon obnáší, si jistě uděláte.
A pokud vás to vše zaujme, nabídne vám expozice
i řadu podrobných informací o konkrétních osobnostech a umožní vám seznámit
se celým tímto
sportovním odvětvím více do
hloubky. Nebo do
výšky?

Předpokládaný termín otevření horolezecké
expozice je červenec 2019.
Po zahájení otevřeno denně
mimo pondělí 9.00–16.00 hod.
KONTAKT

A protože je Turnov srdcem Českého ráje, v jeho
nejtěsnější blízkosti se nachází Hruboskalské
skalní město a nedaleko mnoho dalších větších
či menších skalních měst (Drábské světničky,
Suché Skály, Prachovské skály a další), věnovat
se budeme především horolezectví skalnímu,
o kterém jste možná ani nevěděli, že existuje. Pro
expozici jsme vystavěli novou krásnou budovu,
jejíž interiér je horolezectvím, skalami a přírodou
výrazně inspirován.
Pokud vás zajímá sport, nebo jste přímo fanoušci
horolezectví, či jste milovníky přírody, nebo „jen“
máte rádi moderní architekturu, prostě pokud
rádi poznáváte nové věci, určitě neváhejte a v létě
se k nám vydejte (přesné datum otevření ještě neznáme, ale včas ho zveřejníme například na našich webových stránkách).
Co u nás uvidíte? Nejprve krásnou moderní budovu, která vyrostla za hlavní budovou muzea. Ona
vlastně nevyrostla úplně na zelené louce, na stejném místě před ní stála budova muzejní galerie,
která mj. hostila náš významný exponát – obraz
Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, jeden z největších evropských obrazů. Nová expozice vznikla
zásadní přestavbou staré galerie, ovšem obraz zůstal na svém místě (a to i po dobu stavby zabedněný ve zvláštní schránce) a stal se záměrnou součástí expozice horolezectví – přeci jen Sasíci s Čechy bojovali přímo uprostřed Hruboskalského
skalního města! Až se pokocháte novou budovou
a posedíte si na nově upraveném nádvoří, vstupte
do expozice. Tam vás čeká horolezectví, a to nejen
pasivně! Seznámíte se se základními typy horolezeckého sportu, zjistíte, jak se horolezci dokážou
udržet na skalách a jak se pohybují ve vysokých
horách. Zjistíte, kdo byli první lidé, kteří se pohybovali ve vysokých a těžko přístupných horách,
a kdy se do stejných míst dostávali první horolezci. Jistě vás zaujmou informace, kdy vlastně
horolezectví jako sportovní odvětví vzniklo. Jsou
to podle vás stovky let, nebo třeba jen desítky? Po-

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov
ª+420 481 322 106
www.muzeum-turnov.cz
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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. Přírodovědná část expozice ukazuje geologickou
minulost, živočichy i rostliny regionu. Knihovna
českolipského muzea a galerie soustřeďuje kromě
odborné literatury sbírkové knihy, mapy, hudebniny, textilní vzorníky a rukopisy. Exotické přírodovědné expozice v přízemí kláštera představuji 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 Vladimira Menšíka. Loretánskou kapli
ze 17. století obklopuje ambit se Svatými schody
a Kapli Nejsvětější Trojice. Dnes tyto prostory slouží k pořádání koncertů, svateb, ale hlavně výstav.
Mezi ty letošní celoroční patří výstava s tématikou
lukostřelců a ostrostřelců v České Lípě nebo výstava o brusírnách a mačkárnách skla. Nabídneme
také ilustrace z knihy Ezopových bajek či dětských
knih Andrey Popprové. Na své si přijdou také příznivci entomologie, fotografie nebo dřevomaleb.
Za návštěvu stoji i naše 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

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

navštívit další z poboček muzea, Památník K. H.
Machy. Expozice je věnována tomuto básníkovi,
ale také vývoji rybnikářství a rybářství na Českolipsku. Archeologické muzeum „Šatlava“ v České Lípě
se nachází v objektu bývalého městského vězeni,
kde je instalována expozice jeskynní archeologie
a expozice o archeologii města Česká Lípa a historii
českolipského hrdelního práva.

Vlastivědné muzeum a galerie
Nám. Osvobozeni 297/1
470 01 Česka Lípa
ª +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

Nabídka vzdělávacích a rukodělných programů pro rok 2019:
Krátkodobé programy:
Velikonoční program pro školy a skupiny
12. 3.–17. 4. 2019 / ateliér muzea
Tvůrčí dílna s velikonoční tematikou, seznámení s méně známými zvyky a tradicemi spojenými
s Velikonocemi – pro I. a II. stupeň ZŠ výroba barevného růžence a škapulíře a pro MŠ tvorba jednoduchých vitráží ve tvaru vejce, zajíčka a ptáčka z folií.

Sklářská osada Kristiánov: červen–září
O skláři Lišákovi – pro žáky I. stupně ZŠ
Osadníci z Kristiánova – pro žáky II. stupně ZŠ

Venkovní prostor doplňuje bylinná zahrada
a opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která
stávala na Písečném mostě. Raritou je umrlčí
komora zachovalá v původním stavu. V prvním
patře a v podkroví muzea se pak střídají různé
tematické výstavy.
V budově Městského muzea se také nachází
Turistické informační centrum, kde si návštěvníci mohou zakoupit různé upomínkové či sběratelské předměty a dostanou tipy na výlety do
okolí.
V těsné blízkosti muzea se pak nachází areál
Kaple Božího hrobu, který je pro návštěvníky
otevřen od června do září, a to vždy o víkendech za doprovodu průvodce. Návštěvu lze ale
po předchozí domluvě zorganizovat v průběhu
celého roku.

Sametová třicítka
(12. 9.–20. 12. 2019)
K oslavám výročí 30. let Sametové revoluce. Program je určen pro I. a II. stupeň základních škol
a navazuje tvůrčí dílnou v ateliéru muzea.
Vánoční dílničky pro školy a skupiny
12. 11. – 20. 12. 2019 / ateliér muzea
Netradiční výroba vánočních ozdob z knoflíků
a korálků propojená s výstavou současných
vánočních ozdob. Tvůrčí dílna v ateliéru muzea
vhodná jak pro I. i II. stupeň ZŠ, tak pro MŠ.

Do konce roku se můžete těšit na tyto výstavy:

KONTAKT

Na všechny programy je třeba se předem objednat.

9. 3.–22. 4. – „Výstava kraslic“ – uvidíte nejrůznější druhy kraslic, rozmanité nejen technikami, ale i materiály a oblastmi, odkud pocházejí. Ve výstavě nebudou chybět ani rozmanité
velikonoční dekorace, či soubor lidových krojů
a krojovaných panenek.
V rámci této výstavy proběhne v sobotu 20. 4.
2019 celodenní velikonoční program v areálu
Městského muzea a kaple Božího hrobu.

Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
Kontaktní osoba:
Bc. Milena Zachařová
muzejní pedagog
 +420 778 702 892
 milena.zacharova@msb-jablonec.cz

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

Edukativní programy Regionálního muzea v Teplicích vycházejí primárně ze stálých expozic, které
vytvářejí jakousi základnu artefaktů a poznatků.
Prostřednictvím edukace jsou na této základně
rozvíjeny nejrůznější kompetence, tedy dovednosti,
schopnosti, vědomosti, a to v souladu s rámcovými
vzdělávacími programy. Muzejní pedagogika pracuje se zážitkem, díky němuž jsou rozvíjeny interpersonální i intrapersonální vazby.

Výstavy, akce:

Teplické muzeum nabízí vedle programů
k výstavám, nově tyto programy pro školy
v expozicích:

21. 2.–5. 5. Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole z cyklu: Osobnosti
21. 2.–28. 4. Ondřej Vicena / Ateliér duše
z cyklu: Nová jména

Básník a jeho múza
V rámci programu
se vypravíme na prohlídku dvou zámeckých pokojů, v nichž
je již od 80. let minulého století prezentována tzv. Sbírka
Puškinových přátel z Teplic, dokládající propojení
Teplic a rodiny Clary-Aldringenů s význačným
ruským básníkem Alexandrem Sergejevičem Puškinem. Jak psal tento básník a jak zní jeho poezie?
Kdo byl jeho múzou? Jaká žena byla předobrazem
jeho literárních hrdinek? Komentovaná prohlídka
pracuje prostřednictví dramatické etudy s četbou
úryvků z Eugena Oněgina a s poslechem části opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin.

Otevírací doba:
út–ne: 10–17 hod., zavírací den: pondělí
Vstupné: plné: 60 Kč (dospělí),
snížené: 30 Kč (děti, studenti, důchodci)
Vstup zdarma:
každou 1. neděli a každý 2. čtvrtek v měsíci

KONTAKT

13. 10.–10. 11. – Výstava filmové techniky
23. 11.–31. 12. – „Za dlouhých zimních večerů“
– interaktivní rodinná výstava představuje řemesla
a činnosti, kterým se lidé v zimě věnovali, jako např.
výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní peří.
Návštěvníci se zde seznámí se starými zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti a dospělí bavili.

Městské muzeum Mimoň
V Lukách 101, Mimoň
 +420 725 854 377
www.muzeummimon.cz

Snahou a posláním muzejní pedagogiky je zpřístupnění
sbírkových předmětů a expozic dynamickou a aktivní formou.
Muzeum v dnešní době není a nemá být nedostupným „chrámem
múz“, ale především živým místem, půdou neformálního
vzdělávání, které může rozšířit obzory dětem i dospělým.

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.
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7. 9.–6. 10. – Eduard Milka – Obrazy, výstava
akvarelů

Muzejní pedagogika
na teplickém zámku

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.

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.
Novinku ve stále expozici představuje nové dílo
s názvem „Studie k obrazu” z roku 1902, jež je
umístěno v části prezentující počátky českého
moderního umění. Podobizna Augusta Švagrovského je nyní z obou stran obklopena mořskými
scenériemi malíře Antonína Hudečka. Novinku
nám dočasně zapůjčila ze svých sbírek Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně

28. 4.–26. 5. – Výstava absolventů ZUŠ V. Snítila v Mimoni

KONTAKT

Tvary – pro děti od 4 let; poznávání různých
tvarů a těles pomocí sbírkových předmětů přímo v expozici muzea.
Barvy – pro děti od 7 let; poznávání barev
pomocí sbírkových předmětů.
Rostliny – pro děti od 9 let; poznávání rostlinných motivů pomocí sbírkových předmětů.
Zvířata – pro děti od 12 let; k poznávání zvířecích motivů pomocí sbírkových předmětů.
Co je to sklo? – pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a SŠ; provází příběh českého skla a bižuterie s využitím
muzejních exponátů.

Městské muzeum se nachází v zrekonstruované
historické budově původního špitálu, kde je pro
návštěvníky připravena stálá expozice, zaměřená na historii
a přírodu Mimoně a jejího okolí.

Cesta do Indie
21. 5.–20. 10. 2019
V rámci unikátní výstavy Cesta do Indie, využívající tzv. muzejního kufříku. Muzejní kufřík obsahuje předměty, které žáky vždy nasměrují do expozic
a zábavnou formou přiblíží historii jabloneckého
sklářství. Program je určen žákům I. i II. stupně
ZŠ a je zakončený tematickou tvůrčí dílnou s výrobou náramkových produktů (banglí) a rudraksha
náramků.

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

Když se řekne gotika
Program prostřednictvím interaktivní komentované prohlídky představuje hlavní rysy gotického
umění, které jsou demonstrovány přímo v Expozici
malířství a plastiky 14. – 18. století. Muzejní pedagožka využívá pracovního listu k seznámení s tímto



„krásným slohem“, jenž získal hanlivý název, protože nečerpal z antické tradice, ale byl dílem „severských barbarů“ – Gótů.
O měření času
V předsálí tzv. Rokového sálu teplického zámku je
umístěna expozice historických hodin. Nejrůznější
formy hodin, včetně celodřevěných s jednou ručičkou, vybízejí k úvahám o tom, co vedlo k měření
času, jaké byly první časové jednotky, jaké mechanismy se pro měření času využívaly a jaké typy
hodin známe? To vše se žáci a studenti dozvědí
pomocí metody hands on a muzejního kufříku,
program zahrnuje též experimentální úkoly a práci
s pracovním listem.
O modrém ptáčku
Program je objevnou cestou do zámeckých komnat,
kde lze v Modrém salonku zahlédnout modrého
ptáčka. V následující výtvarné dílně si pak vytvořit
vlastní modrý vzor připomínající dekor míšeňského porcelánu a pár malých ptáčků do něj ukrýt.
Bližší informace, zejména pro koho je edukativní program vhodný, najdete na webových stránkách muzea:
www.muzeum-teplice.cz/muzejní-pedagogika
Programy zpravidla trvají 45 minut a lze je přizpůsobit věku a kompetencím žáků a studentů.
Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
fremlova@muzeum-teplice.cz, tel.: 412 359 048.

KONTAKT

Stálé programy:

Městské muzeum Mimoň

Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
 + 420 412 359 000
 info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz.
www.facebook.com/muzeum.teplice
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Objekty Památníku Terezín
přístupné návštěvníkům

• Malá pevnost a Národní hřbitov
• Muzeum ghetta
• Bývalá Magdeburská kasárna
• Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy
• Židovský hřbitov s krematoriem
• Ruský hřbitov
• Hřbitov sovětských vojáků
• Pamětní deska u železniční vlečky
• Pietní místo u Ohře
• Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti
a ústřední márnice ghetta
• Bývalá podzemní továrna Richard v Litoměřicích
• Krematorium
koncentračního
tábora
v Litoměřicích

V objektu krematoria na Židovském hřbitově:
• Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu
V bývalé Ústřední márnici ghetta
• Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu

Stálé expozice Památníku Terezín

V areálu Malé pevnosti:
• Terezín 1780–1939
• Malá pevnost Terezín 1940–1945
• Výtvarná expozice Památníku Terezín
• Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
• Milada Horáková 1901–1950
• Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945–
1948
V Muzeu ghetta:
• Terezín v „konečném řešení židovské otázky“
1941–1945

Památník Terezín,

národní kulturní památka

V bývalých Magdeburských kasárnách:
• Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta
• Hudba v terezínském ghettu
• Výtvarné umění v terezínském ghettu
• Literární tvorba v terezínském ghettu
• Divadlo v terezínském ghettu

státní příspěvková organizace

V České republice je jedinou institucí svého
druhu. Jeho posláním je uchovávat památku
obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou
a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa
spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí
vlády násilí.
V posledních letech se Památník stal významným
badatelským a dokumentačním pracovištěm,
kde jsou soustřeďovány písemné a fotografické

Malá pevnost:
Zimní čas – 1.11.–31.3.: denně 8:00–16:30
Letní čas –1.4.–31.10.: denně 8:00–18:00
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna:
Zimní čas –1.11.–31.3.: denně 9:00–17:30
Letní čas –1.4.–31.10.: denně 9:00–18:00
Krematorium:
v sobotu zavřeno
Zimní čas –1.11. – 31.3.: 10:00 – 16:00
Letní čas –1.4. – 31.10.: 10:00 – 18:00
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
Zimní čas –1.11.–31.3.: denně 9:00–17:00
Letní čas –1.4.–31.10.: denně 9:00–18:00
Modlitebna a replika mansardy
z doby terezínského ghetta:
Zimní čas –1.11.–31.3.: denně 9:00–17:30
Letní čas –1.4.–31.10.: denně 9:00–18:00
Zavřeno: 24.12.–26.12. a 1.1.
Otevírací doba se mění na letní a zimní
v den následující po změně času na letní a zpět
(říjen a březen). Data 31.10./1.11. a 31.3./1.4. jsou
tedy pouze orientační!

KONTAKT

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí
původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy
vlády znovu obnoveného Československa.

Otevírací doba

dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech vězňů Malé pevnosti, terezínského
ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích,
ale i dalších věznic a koncentračních táborů
v českých zemích i v zahraničí.
Památník Terezín je rovněž střediskem
setkávání mládeže, pro které vzdělávací oddělení
připravuje semináře a vzdělávací programy.
Toto středisko je navštěvováno jak českými, tak
i zahraničními studenty a pedagogy.

Památník Terezín
národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55 Terezín
GPS: 50°30‘49.775“N, 14°9‘52.954“E
 +420-416782225
 pamatnik@pamatnik-terezin.cz
 TerezinMemorial
 pamatnikterezin
 pamatnikterezin
www.pamatnik-terezin.cz

Oblastní muzeum
v Lounech

Muzeum najdete v centru historického jádra města Louny,
v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro
muzejní účely.

Archeoskanzen
Březno u Loun
„zabydlet se v pravěku“
REKONSTRUKCE SLOVANSKÉHO
DOMU

Obnova experimentálně archeologických
objektů v Archeoskanzenu Březno pokračuje.
Po loňské přestavbě „dlouhého domu“, který
není ještě zcela dokončen, ale přesto již
dobře zabydlen, následuje slovanská chýše
z devátého století n.l., postavená na základě
místního archeologického nálezu. Rekonstrukce začne v druhé polovině února. Hrubou
stavbu provede replikami dobových nástrojů
tesař Ondřej Protiva. Dokončení stavby bude
probíhat formou workshopů během celé
sezóny. Jste srdečně zváni!

7. 5.–7. 7. 2019
Výstava Jan Růžička
– snímky krajiny z let
1900–1937
Výstava přiblíží díla
znovuobjeveného
regionálního
fotografa,
jehož snímky jsou žádaným sběratelským artiklem a dokumentačním zdrojem s jedinečnou
výpovědní hodnotou. Vernisáže se v úterý
7. května od 17 hodin zúčastní i potomci J.
Růžičky.

„žít pravěk“
PROGRAMY PRO ŠKOLKY, ŠKOLY,
GYMNÁZIA i SENIORY

Interaktivní programy pro školní skupiny, se
spoustou ukázek, pravěkých řemesel a aktivit, probíhají po předchozí domluvě v úterý,
středu nebo čtvrtek. Kapacita programu je do
40-ti dětí. Do konce dubna kvůli nejistému
počasí pouze pro menší skupiny (max. jedna
třída). Za nepříznivého počasí probíhá program uvnitř neolitického „dlouhého domu“.
Volnočasové organizace a malé skupinky mohou po domluvě přijet i v jiné dny. Program
přizpůsobíme vašim časovým možnostem

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



a věku, temperamentu a zvídavosti dětí od
mateřských škol po univerzitu třetího věku.
Cena programů: 60,- od 6 let, 40,- do 6 let, pedagogický doprovod zdarma.

„sobotní pravěk“

AKCE
23. 3. JARILO – oslava jarní rovnodennosti
a zahájení nové sezóny
18. 5. BELTINE s Kelty
1. 6. DUCH HLÍNY – výroba a výpal keramiky...
v ruce, na kruhu, v ohni a v peci
22. 6. PIKTOO pravěké tetování, zdobení těla,
malování, paleoArt, hudba a oslava letního
slunovratu
31. 8. LABUTÍ PÍSEŇ PRÁZDNIN – s hudbou
a pravěkými společenskými hrami
21. 9. PODZIMNÍ KVAŠ – oslava konce léta
a sklizně s jídlem a pitím
19. 10. NAKÁMEN – MDA (mezinárodní den
archeologie), výroba štípaných a broušených
kamenných nástrojů
21. 12. SLUNCOVRAT – oslava zimního slunovratu a zakončení sezóny

KONTAKT

9. 4.–30. 6. 2019
Výstava Louny na starých pohlednicích – co se
do knihy nevešlo
Koncem loňského roku vyšla kniha Louny na
starých pohlednicích, která měla zejména mezi
lounskými patrioty velký ohlas. Proto jsme se rozhodli představit pohlednice od různých sběratelů
i v originální podobě. Můžete se těšit na stovky dosud nepublikovaných či málo známých snímků
ze všech koutů našeho města.

17. 5. 2019
IX. Lounská muzejní noc
Tradiční festival muzejních nocí bude navazovat
na výstavu a zaměří se proto na Louny na starých
pohlednicích. Největším lákadlem budou komentované prohlídky muzeem i výstavou pod širým
nebem Bylo tu, není tu…, která v autentickém
prostředí představí bohužel již zbořené Žatecké
předměstí. Po celý večer se budou ve sklepě muzea promítat staré filmy o Lounech.

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 Stepi Lounského středohoří.
Nabídka je doplňována v průběhu roku řadou
krátkodobých výstav, prezentujících jednotlivé
sbírky muzea.

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

Akce:
13. 4.
Pohádky v pevnosti
17. 8.
Poslední pirátské války
5.–6. 10. Josefínské slavnosti
26. 10. Dušičkový speciál

Nevšední zážitky
v pevnosti Terezín
Projděte si interaktivní výstavu o historii
města, mohutné opevnění a spletité podzemí
a poznejte na vlastní kůži, jak se žilo v pevnosti. Zajděte si za zvířátky na vojenský dvorek na
Kavalíru 2, nebo zavítejte na některé z našich
akcí – Josefínské slavnosti, Terezínské hry,
Pirátské války a další. Objevte neznámé, poznejte Terezín trochu z jiné stránky. Nabízíme interaktivní prohlídky na míru, programy pro
školy a nevšední zážitky.

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

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

Chomutovské muzeum vás překvapí rozmanitostí stálých expozic
i nabídkou atraktivních výstav. V historických prostorách na
radnici můžete poznat gotické sochařství i kamennou plastiku
regionu.

Aktuální výstavy
a přednášky

KONTAKT

20. 2.–31. 5.
6 vizí skla - mezinárodní
umělecká výstava

Muzejní noviny TIM

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

Výstava HRY A KLAMY
1. 6.–28. 7.
Výstava zapůjčená ze známého IQParku v Liberci
bude probíhat v hlavní budově muzea a v chomutovské knihovně. Hravou formou představí fascinující svět vědy a techniky. Zaručeně pobaví celou
rodinu!

Aktuální výstavy

1. 3. – 27. 3. Příběhy nevidomých
Výstava uměleckých fotografií spolu s životními
příběhy nevidomých a zrakově postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.

KONTAKT

8. 6.
MUZEJNÍ NOC VĚDY A KOUZEL
Interaktivní program návštěvníky zapojí do divadelního vystoupení a prohlídek expozic (divadlo
NAOKO) a do jedinečného workshopu UV luminiscence pro rodiny s dětmi. Vrcholem programu
bude světelná UV show na téma alchymie (Ohnivé
divadlo IGNIS).

Muzeum Rumburk
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.

29. 6.–29. 9.
NUMISMATIKA – 50. výročí České numismatické společnosti a Zmatené peníze
Poutavá a zábavná výstava jistě zaujme odborníky, ale také návštěvníky bez odborných znalostí.
V regionální části představí významné nálezy na
území Chomutovska a místní historická nouzová platidla a účelové známky. Druhou část
expozice zaplní výstava Zmatené peníze. Věnuje
se zmatkům ve financích států zapojených do
první světové války. Doplní ji oblíbený program
– výtvarná dílna, magnetické skládačky, převlékání do kostýmů i originální společenské hry.
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 FB.

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

KONTAKT

V muzeu je možné zhlédnout i stálé expozice
věnované historii města Děčína. Jedna z výstav
nazvaná Město na louce mapuje nejstarší historii města. Novější historii dokumentuje expozice Procházka starým Děčínem. Ani přírodopis
místního kraje není v muzeu opomenut v expozici Ptactvo Děčínska.
Jedna ze stěžejních stálých expozic muzea
Gotické umění na Děčínsku byla po celkové
rekonstrukci slavnostně otevřena. Nejstarší
děčínské umění se návštěvníkům představí
v kompletně novém moderním výtvarném zpracování. S otevřením výstavy byl zahájen i prodej
katalogu s barevnými vyobrazeními všech gotických plastik s podrobným popisem, na jehož
obsahu se podílel kolektiv předních českých
odborníků v oblasti gotického umění.

Prohlídky historického centra
Součástí stálé nabídky muzea se staly prohlídky
historického centra ve třech variantách. Návštěvníci si mohou vybrat krátký hodinový okruh, delší okruh s výstupem na Hvězdářskou věž muzea
nebo dvouhodinovou prohlídku města včetně
zmíněné věže a expozice muzea na radnici.

Muzeum Rumburk

KONTAKT

Stálé expozice

Návštěvnické centrum Retranchement 5
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín
 +420 775 711 881
 info@terezin.cz
 www.facebook.com/TerezinMestoZmeny/
www.terezin.cz

Oblastní muzeum
v Chomutově

Oblastní muzeum v Děčíně

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.

KONTAKT

Navštivte jedinečnou barokní pevnost založenou císařem Josefem
II. Čeká vás nevšední zážitek. Objevte zapomenutou historii
Terezína od Marie Terezie po Masaryka.

Muzeum Varnsdorf
Legií 2574, 407 47 Varnsdorf
 + 420 412 334 107
 varnsdorf@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
www.muzeumvarnsdorf.cz

10

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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Muzejní Ústecko

Oblastní muzeum v Mostě

Muzeum v přírodě Zubrnice
Muzeum v přírodě Zubrnice si pro vás připravilo
tradiční velikonoční akci s názvem Velikonoce
na vsi ve dnech 13.–14. 4.
Akce přibližuje některé zvyky
našich předků, jako je zdobení kraslic, pletení pomlázek
nebo pečení mazanců.
Další tradiční akcí je Zubrnický májový jarmark,
který proběhne ve dnech 11.–
12. 5. Vedle předvádění výro-

Hlavní sběrnou a badatelskou oblastí muzea je
území bývalého okresu Most a jeho regionu. Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři
významné krajinné celky – Krušné Hory, západní
část Českého středohoří a Mosteckou pánev.
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.
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.
V pokladně lze zakoupit publikace, pohlednice,
turistické známky a nálepky, repliky historických
skleněných nádob a řadu dalších drobností.

V Ústeckém podzemí otevírají novou
štolu
Unikátní štola byla objevena v roce 2016. Vidět
zde můžete expozici ukázky způsobu ražby
této štoly, trvalou výstavu minerálů, které
můžete nalézt v různých koutech Ústeckého
kraje a přesné vyobrazení úkrytu pro občany
z doby bombardování města Ústí nad Labem
17. a 19. 4. 1945. Můžete tak na vlastní kůži
pocítit, co prožívali lidé, kterým se podařilo
do skály pod Větruší doběhnout.

Výstavy:
24. 1.–8. 5.
Architektura ve službách první republiky
Výstava představuje na třiceti vybraných stavbách
z Ústeckého kraje vývoj a směřování meziválečné
architektury.

Informační středisko
města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
 info.stredisko@mag-ul.cz
 +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz

10. 1.–28. 4.
Současná česká mozaika
Výstava se koná ve výstavních prostorách kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci

OBLASTNÍ
MUZEUM
 4a A

10. 1.–3. 3.
Příběh Mattioliho herbáře
Herbáře ze soukromé sbírky. Výstava je doplněna
poznáváním stromů a bylinek.

9.–14. 4. – velikonoční týden: zdobení
kraslic, jarmark, zdobení vajíčkového stromu,
velikonoční floristika ad.
11. 4. Vynášení Morany
4. 4.–30. 6.
Neuvěřitelný svět prvních
zemědělců mezi Ohří a Berounkou
Interaktivní výstava o životě lidí před více než
7000 lety, seznámení s nálezy z mladší doby
kamenné a tehdejšími znalostmi a technikami, jako bylo např. štípání nástrojů, řezání,
broušení, předení, tkaní apod.
17. 5.–29. 12. Když v Žatci hráli Ackermanna
aneb Tradice Jana ze Žatce
Výstava fotografií z divadelních představení
v roce 1940 a knižních vydání díla Oráč a Smrt.

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

Výstavy:
17. 1.–24. 3.
Za orchidejemi Českého středohoří
České středohoří je jednou z botanicky
nejbohatších oblastí České republiky. Kromě
mnoha jiných druhů rostlin se vyznačuje výskytem orchidejí.

9. 5.–28. 7. Je libo kousek máslíčka?
Výstava máslových formiček a máselnic,
přibližující historii a výrobu másla.
23.–24. 5. a 5.–6. 6. Doprovodná akce: výroba
másla
Pobočka
Stará papírna,
Volyňských Čechů 733,
Žatec

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, chmelařství,
ovocnářství a obilnářství.
K muzeu patří také Památník Karla Hynka
Máchy. Prostor tzv. Máchovy světničky je autentickým místem, kde známý básník prožil
závěrečnou část svého života.
Kromě stálých expozic je možné v průběhu
roku navštívit i krátkodobé výstavy a doprovodné akce pro veřejnost.

24. 1.–30. 3. Netopýři tajemní a zranitelní
Výstava představuje rozmanitost druhů
netopýrů vyskytujících se v ČR i způsob jejich
života.
9.–13. 4. Velikonoční jarmark
25. 4.–29. 6. Ilustrace a fotografie Radky Jacob
Fotografie starých hraček, ilustrace domů a míst
plných fantazie z dílny Radky Jacob.
Další akce:
17. 5. Muzejní noc XIII
15. 6. Muzejní pochod po hranici Sudet
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci
 rmz@muzeumzatec.cz
www.muzeumzatec.cz
https://www.facebook.com/regionalni.muzeum.zatec

KONTAKT

14. 3.–28. 4. Klekání zvoníme, Jidáše honíme
Výstava nových přírůstků kraslic ve sbírce RM
Žatec.

Otevírací doba:
úterý–pátek: 12–18 hod.,
sobota, neděle: 10–18 hod.
Výpravy nad 10 účastníků po předchozím
objednání lze také
v úterý až pátek od 8 do 12 hod.
Zavřeno: v pondělí; dále 24. 12, 31. 12. a 1. 1.

Oblastní muzeum
v Litoměřicích

14. 3.–28. 4. Podoby českých Velikonoc
Velikonoční zvyky od Aše po Humpolec a od Velenic po Šluknov do roku 1948.

17. 1.–24. 3. Šrouby, hřebíky, dráty…
Výstava o historii dnes již neexistujícího
žateckého podniku Šroubárna.

do 30. 6.
Obraz Alfonse Muchy
Srdečně vás zveme na zpřístupněný obraz Alfonse
Muchy, který byl umělcem vytvořen pro budovu
České záložny v Mostě v roce 1937.

Litoměřické muzeum se nachází v budově bývalé městské
radnice ze 16. století, která je významnou renesanční stavbou
severních Čech. Zachovány jsou kamenné renesanční schodiště,
zasedací síň městské rady s původním kazetovým stropem
a dřevěným ostěním zdobeným medailony českých králů.

Křížova vila,
Zeyerova 344, Žatec,
pobočka muzea

Hlavní budova muzea,
Husova 678, Žatec

Výstava, která je připravena akademickou
sochařkou a restaurátorkou Magdalenou Kracík
Štorkánovou, ukazuje, že mozaika není (jen)
„socialistickým uměním“ a že výtvarná díla
provedená technikou mozaiky jsou významnou
součástí naší vizuální kultury.
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11. 4.–1. 9.
Thonetky – svět ohýbaného nábytku
Výstava představí vznik a rozvoj průmyslové
výroby ohýbaného nábytku, který byl v době Rakousko-Uherska celosvětovým fenoménem.
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

Až do 30. 6. máte možnost navštívit unikátní
výstavu dvou desítek velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti, které nechali
k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad Labem Georg
a Heinrich Schichtovi. Totálně zapomenutá
a z části ztracená „Schichtova epopej“ se dočkala
znovuobjevení ke stému jubileu republiky.
Den plný velikonočního tvoření všeho druhu pro
malé i větší děti si můžete užít v sobotu 13. 4. Ve
velikonoční dílně nebude chybět zdobení vajíček,
výroba dekorací, pletení pomlázek a mnohé další
originální aktivity. K jaru a velikonocím patří i roztomilá živá zvířátka, která na vás budou čekat ve
Smetanových sadech před budovou muzea.
Od 1. 3. do 11. 8. bude k vidění nová výstava
s názvem Trpaslíci. Základem ústeckého zájmu
o trpaslíky je historický fakt, že první tovární
výrobu trpaslíků na světě spustila firma rodiny
Mareschů, která byla činná v Ústí nad Labem
od roku 1841. Víte co měli trpaslíci společného
s příchodem Čechů na Říp? Tušíte co měli ústečtí
trpaslíci společného se skupinou Beatles? To vše
se dozvíte na chystané výstavě. Samozřejmě zde
nebudou chybět ani další informace o výskytu
trpaslíků na Ústecku, na hradech Střekov nebo
Blansko, nebo v hlubinách Mariánské skály.

by a prodeje řemeslných výrobků účinkují folklórní soubory, pouliční divadla, kejklíři i hudební
skupiny. Nebudou chybět ani dílny pro děti či
pouťové atrakce kousek za návsí.
Jako novinka se v loňském roce objevil Myslivecký
den. V letošním roce proběhne 27. 4. Součástí dne
je svod psů, vystoupení trubačů a seznámení dětí
s lesem a životem v něm při hrách a soutěžích.

KONTAKT

Muzeum města Ústí nad Labem zve nejen na Schichtovu epopej

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 a 1982 tento architektonický skvost
využívala Střední průmyslová škola. Počínaje rokem 1982 zde
sídlí muzeum.

KONTAKT

Ústí nad Labem a jeho okolí se může pyšnit řadou
zajímavých muzeí. Některá z nich si pro vás na
první polovinu roku připravila zajímavý a poutavý program.

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
 +420 775 868 539
 info@muzeumlitomerice.cz
www.muzeumlitomerice.cz
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Muzeum středního Pootaví
Strakonice

Vodní mlýn
Hoslovice

Muzeum středního Pootaví momentálně prochází rozsáhlou
rekonstrukcí všech expozic. Od dubna do října mohou
návštěvníci navštívit tzv. černou kuchyni, kde probíhají
nejrůznější výstavy nebo vystoupat na vyhlídkovou věž
Rumpál a pohlédnout z výšky na město ležící na soutoku řek
Otavy a Volyňky.

14. 3.–16. 6.
Strakonicko a vznik Protektorátu Čechy
a Morava
18. 6.–15. 9.
Tipy na výlety po okolí

27. 11.–26. 12.
Vánoční výstava

1. 10.–1. 12.
Rekonstrukce muzea v obrazech

Muzeum středního Pootaví
Zámek 1, 386 01 Strakonice
 + 420 380 422 608
 informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
GPS 49.2583742N, 13.9012308E

KONTAKT

3.–22. 4.
Velikonoční výstava

13. 4.
18. 5.
15. 6.
13. 7.
24. 8.
14. 9.
19. 10.

11. 9.–17. 11.
Sametová revoluce na Strakonicku

KONTAKT

Výstavy v černé kuchyni a na nádvoří
hradu:

Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý
více než 400 let. Součástí mlýna je stálá expozice „Ze života
šumavského Podlesí“.
Řemeslné akce během sezóny:
Velikonoce na Podlesí
Den otevřených dveří
Sekáči na mlýně
Dětský den
Vlna a mléko…
Keramický den
Posvícení

Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36, 387 19 Čestice
 +420 731 907 308
 mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
GPS 49.1855419N, 13.7705250E

Letecké
muzeum
Deštná

Expozice je zaměřena na naše
letce na frontách 2. světové
války a letectví na jihu Čech.
V leteckém kině můžete
shlédnout dokumenty. V pietní
místnosti jsou shromážděny
prstě z hrobů našich válečných
letců v zahraničí. Autorem
expozice je Klub historie
letectví J. Hradec.
Otevírací doba
úterý–neděle:
Červenec a srpen: 9:30–17:00
Květen, červen, září: 11:00–17:00
Říjen–duben: dle dohody
Autobusové výpravy na objednávku i mimo
vymezenou pracovní dobu v koordinaci s plánem
výletu. Zvýhodněná cena vstupného pro školní
výpravy. Bez průvodce. Tematické dokumenty.

Provaznické
muzeum
Karla Klika
Deštná

Muzeum lega Tábor
= skvělý TIP na školní výlet

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.

Expozice představuje historii
provaznického řemesla
i provaznických rodů.
Uvidíte praktické ukázky
provaznické výroby na
stále funkčních dobových
strojích. Muzeum otevřel
poslední potomek místního
provaznického rodu Kliků.

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.
Zcela nová interaktivní expozice s mašinkami,
je postavena z více jak půl milionu lego
kostiček.

Otevírací doba
úterý–neděle:
Červenec a srpen: 9:30–16:30
Květen, červen, září: 11:00–15:30
Říjen–duben: dle dohody

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.

Provaznické muzeum
náměstí Míru 95, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377
 provaznickemuzeum@destna.cz
www.provaznickemuzeum.destna.cz

KONTAKT

Letecké muzeum Deštná
náměstí Míru 61, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377
 leteckemuzeum@destna.cz
www.leteckemuzeum.destna.cz

KONTAKT

KONTAKT

Autobusové výpravy na objednávku i mimo vymezenou pracovní dobu v koordinaci
s plánem výletu. Zvýhodněná cena vstupného
pro školní výpravy. S průvodcem a výkladem.

Provozovatelem a majitelem obou muzeí je Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okres
Jindřichův Hradec. www.destna.cz

Muzejní noviny TIM
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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

Muzejní noviny pro školy i rodiny

Dům gobelínů
v Jindřichově Hradci

Dům gobelínů, o. p. s. – je moderní interaktivní
muzeum, přívětivé dětem, věnované tkalcovským
řemeslům a unikátním technologiím.
školy lze objednat interaktivní prohlídku s kvízem
odpovídajícím věkové kategorii žáků.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Muzeum
Jindřichohradecka

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.

Otevírací doba:

od 2. 4. – 8. 12. 2019
od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00

CZ
NJ
EN

KONTAKT

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

Muzeum kostky cukru
Dačice

Město Třeboň a jeho okolí je nejen rájem cyklistů,
turistů, vodáků, rybářů, houbařů a všech milovníků čisté
neporušené přírody. Spoustu jedinečných zážitků nabízí také
v následujících expozicích.

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.

Dům Štěpánka Netolického

Další stálé expozice:

Dům je mimořádným příkladem
zachovalé renesanční architektury. Svůj název získal po slavném
majiteli, rybníkáři a staviteli Zlaté
stoky Štěpánku Netolickém. Dnes je
zde zřízeno Centrum Třeboňského
rybníkářského dědictví. V interaktivně vzdělávací
expozici můžete odhalit tajemství stavby
rybničních soustav a umu starých rožmberských
rybníkářů. Kinosál nabízí krátký film o Zlaté stoce,
další sály pak funkční modely, dotykové obrazovky
a hry a hříčky pro malé i velké. Jedinečné galerijní
prostory se využívají ke konání zajímavých výstav,
přednášek, tvůrčích dílen a kulturních akcí.

•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

Krátkodobé výtvarné a muzejní výstavy
během roku.
21. 6.–1. 9. Velká letní výstava: „Ten sbírá to a ten
zas tohle počtvrté“
Prodej publikací, pohledů, suvenýrů, kostek
cukru, homolí …
Celoročně u nás probíhá malá burza cukříků, ale
i kalendáříků, pivních tácků, obalů od žvýkaček
a jiných sběratelských drobností. Můžete získat
zdarma či donést materiál na výměnu.

Centrum Třeboňského rybníkářského
dědictví v domě Štěpánka Netolického
Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň
 +420 380 130 004
 dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz

Dům přírody Třeboňska

Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblasti
a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje informace o přírodě, naučných stezkách a turistických zajímavostech. Stálá expozice „Krajina a lidé“
seznamuje s dílem renesančních rybníkářů,
s příběhem léčivé slatiny a třeboňského lázeňství
a především s výjimečným přírodním bohatstvím
Třeboňska. Ve videosále můžete zhlédnout filmy
Rok v krajině mokřadů a Rybářův den a každá
z místností expozice má také vlastní videokiosek.

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

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.

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

Tři perly Třeboně

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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Expozice nabízí i zábavně-naučné aktivity pro
návštěvníky všech věkových kategorií. Na děti se
těší maskot a průvodce – dubový skřítek Milda
Dubulík.

Dům přírody Třeboňska
Zámek 110, 379 01 Třeboň
 +420 384 724 912 / 601 330 960
 dum.prirody@mesto-trebon.cz
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

Galerie buddhistického
umění ve vodárenské
věži

Autorská replika vodárenské věže významného
českého architekta Jana
Kotěry na pražské Zelené lišce byla v Třeboni
postavena roku 1909.
V současnosti se zde nachází Galerie buddhistického
umění se stálou expozicí tradičního malířství
Mongolska, Tibetu a Číny. Věž vysoká 32 metrů
je jednou z dominant města a poskytuje také
daleké výhledy do kraje. Volně přístupná je „Zahrada soucitu“ se sochou ženského bódhisattvy uzdravení a soucitu Kuan-jin a památníkem
věnovaným obětem 2. světové války.

KONTAKT

KONTAKT

Největším lákadlem Domu gobelínů je tzv. živá
expozice. V pracovní dny zde uvidíte zkušené restaurátorky při restaurování historických tapiserií,
ty vám přiblíží všechny taje tkalcovského řemesla.
Návštěvníci si při prohlídce mohou vyzkoušet svoji
zručnost při tkaní na různých typech stavů. Muzeum vítá děti všech věkových kategorií. V dětském
koutku si vyzkoušejí tkaní na kolíkovém stavu,
brčkovém stavu či na rámečku, menší děti zabaví
program na interaktivní tabuli. Součástí expozice
je kinosál s krátkými filmy s textilní tématikou.
V muzejním obchůdku lze zakoupit drobné textilní suvenýry. Návštěvníci uvidí aktuální výstavy.
Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky kurzů
zaměřených na textilní techniky. Speciálně pro

Galerie buddhistického umění
Na Kopečku, 379 01 Třeboň
Prohlídky zajišťuje:
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 379 01 Třeboň
 +420 384 721 169,
 info@itrebon.cz
www.itrebon.cz
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tování Panny Marie s ambitem s freskovou výzdobou a barokní zahradou. Moderní expozice
jsou doplněné dotykovými displeji a promítací
technikou s bohatým výběrem obrazové dokumentace.

Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích sídlí v objektu
pseudogotického
zámku Hradiště. Interiér zámku se pyšní
kaplí svatého Ondřeje,
postavenou v 2. polovině 19. století Hanušem
Kolovratem, majitelem někdejšího hradišťského panství.
Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglickém
stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. Stálé
expozice mapují region jižního Plzeňska a jsou
pravidelně doplňovány výstavami z vlastního
sbírkového fondu i partnerských institucí.

KONTAKT

KONTAKT

0X]HXPMLçQtKR
3O]HěVNDY%ORYLFtFK
0X]HXPDJDOHULH
VHYHUQtKR3O]HěVND
Y0DULiQVNp7ìQLFL
Mariánská Týnice se nachází 35 km severně
od Plzně, patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bylo
postavené v letech 1711–1777 podle plánů J. B.
Santiniho. Dominantou areálu je kostel Zvěs-

Otevírací doba:
duben, září, říjen:
denně mimo pondělí 9.00 – 17.00
květen – srpen:
denně mimo pondělí 9.00 – 18.00
listopad – březen:
po – pá 9.00 – 15.00

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice
ª +420373 396 410
info@marianskatynice.cz
www.facebook.com/marianskatynice/
www.marianskatynice.cz

9ODVWLYďGQpPX]HXP
'U+RVWDåHY.ODWRYHFK

Muzeum Chodska
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ské knihovně a od počátku 30. let pak i muzeu. Po
krátké pauze během II. světové války, byl Chodský
hrad-jak zní tradiční název navrácen svému kulturnímu poslání. Po započatých opravách roku
1992 však v dubnu 1995 - zachvátil objekt požár.
Následná obnova skončila v červnu 1998. Nová
expozice je zpřístupněna od května 1999.

Muzejní noviny TIM

Galerie bratří Špillarů, jako odloučené pracoviště Muzea Chodska, byla slavnostně otevřena dne
10. května 1970 v prostorách 1. patra trhanovského zámku. V červnu 1994 byl provoz obrazárny
dočasně přerušen v důsledku naléhavých stavebních oprav. Galerie byla otevřena 15. dubna
1996 za mimořádného zájmu veřejnosti. Činnost
galerie byla mnohostranná: pořádání dočasných
výstav, organizace vernisáží, propagace v tisku
a rozhlase, spolupráce se školami, spolupráce
s místní knihovnou při pořádání přednášek,
autorská čtení. Nyní se galerie stěhovala potřetí,
tentokrát do budovy Muzea Jindřicha Jindřicha.
K dispozici pro stálou expozici i dočasné výstavy
je celé přízemí, depozitář obrazů je v nově zřízeném depozitním prostoru. Muzeum Jindřicha
Jindřicha. Nová muzejní expozice představuje
část „ etnografické sbírky „ J. Jindřicha, která čítá
na 9.000 předmětů. Prezentovány jsou podmalby
na skle, kroj, keramika, lidový nábytek, atd.
www.muzeum-chodska.com

KONTAKT

Od počátku byla stavba určena jako sídlo královských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů
- svobodných sedláků, střežících hraniční pomezí.
Chodský hrad často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny. Funkci správního sídla plnil hrad až do počátku 16. století, kdy byl poničen
ohněm. Zkázu stavby dovršil velký požár Domažlic r. 1592. V letech 1726 - 28 byla na místě trosek
vystavěna solnice s věží, kterou měl projektovat
proslulý architekt Kilián Ignác Diezenhofer. Solnice sloužila svému účelu až do počátku 19. století,
do prostor objektu byl pak umístěn městský úřad,
po opravách v roce 1850 i škola. Po uvolnění stavby byly prázdné prostory předány nejprve měst-

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

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.
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Muzeum Šumavy Sušice
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace, je
komplexem tří původně městských muzeí v Sušici,
Kašperských Horách a Železné Rudě, spojených roku
1967 do jednoho celku. Od ledna 2015 je jeho součástí
i Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.

Sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti v klášterním refektáři

0X]HXPÿHVNpKROHVD
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Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Sídlí v jednom z domů na náměstí a je zde
umístěno historické a přírodovědné pracoviště
muzea.
Expozice: příroda na Šumavě – zoologie, botanika, geologie a mineralogie, ochrana přírody,
zemědělství, myslivost a těžba zlata, dále
sklářství, lidové umění, gotické a barokní plastiky, kolekce regionálního výtvarného umění se
šumavskými motivy.

KONTAKT

Otevřeno:
leden–březen:
út– so 10–12°°, 14–16.30, po, ne zavřeno
duben: zavřeno
květen–říjen: út–so 9–17°°, ne 9–12°°,
polední přestávka 12–12.45, po zavřeno
listopad: zavřeno
prosinec:
út–so 10– 12°°, 14–16.30, ne 10–12°°, po zavřeno

Muzeum Šumavy Sušice, p. o.
nám. Svobody 40
342 01 Sušice
 +420 376 528 850, 376 511 459
 muzeum.susice@tiscali.cz
www.muzeum.susice.net

Otevřeno:
květen–říjen út–so 9–17°°, ne 9–12°°
(červenec–srpen: ne 9–17°°)
polední přestávka 12–12.45, pondělí zavřeno

Západočeské muzeum
v Plzni, p. o.

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

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.

Hlavní budova ZČM

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.
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Sídlíme v bývalém františkánském klášteře.
Navštivte expozice historie, národopisu a přírody. V refektáři spatříte gotické sbírky a sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti.
V muzeu lze hledat poklad i dotýkat se vybraných exponátů. Nabízíme řadu programů pro
školy i pro veřejnost. Výstavy, přednášky, divadlo, koncerty. V létě 2018 uvádíme výstavu
loutek s herním koutkem. K relaxaci lze také
využít muzejní zahradu s ruskými kuželkami
a dalšími herními prvky.

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

Tip pro veřejnost: Barokní slavnost 13. 7.

Návštěvní doba
Po-Út, Čt-Pá: 09.00 - 16.00
St: 9.00 - 17.00
So, Ne: 10.00 - 16.00
červenec–srpen:
Po-Pá 9 - 17.00; So-Ne 10 - 16.00

KONTAKT

Muzeum Šumavy Sušice bylo založeno roku
1880 a bylo prvním muzeem v Pošumaví. Sídlí
dnes v Sušici na náměstí v jednom z nejkrásnějších domů, který je jedinečnou ukázkou
gotického a renesančního stavitelství.
Stálá expozice: regionální dějiny, archeologie,
sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka skla B. Schreibera, kapucínská knihovna,
sušické sirkařství, sušický mechanický betlém.

Muzeum Českého lesa v Tachově p.o.
Třída Míru 447
34701 Tachov
ª +420 374722171-2
 info@muzeumtachov.cz
www.muzeumtachov.cz

19. století, 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.

MUZEUM LOUTEK PLZEŇ

(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.

a posléze františkánského 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

(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
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(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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Návštěvnické centrum Šumavy

Environmentální centrum Železná Ruda
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.
Pozvánka na akce
• 1. 12.	Adventní koncert v kostele v Hojsově
Stráži
• 2. 12. Pohádkové pivo – pivovar Belveder
• 3. 12.	Rozsvícení Vánočního stromu v Železné
Rudě + zvonkový průvod k hotelu Belveder
( koledy, svařáček,..)
• 30. 12. Sjezd z Pancíře na historických lyžích
• 31. 12.	Silvestrovský sjezd s pochodněmi na
Šancích SA Špičák
Otevírací doba ITC:
Po–Ne, 8–12.30 hod., 13–18 hod.

Otevírací doba EC:

KONTAKT

Po–Ne, 9–18 hod.
poslední vstup 17:30 hod.

ITC Železná Ruda
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
Tel./fax: +420 376 397 033
E-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

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

Muzejní noviny TIM
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KONTAKT

Edutorium

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
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Muzeum
papírových modelů
v Polici nad Metují

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
Papír je materiál, který využívá a používá lidstvo
už staletí. A tak byla jen otázka času, kdy si někdo
všimne, že i papír lze tvarovat a vyrábět z něj exponáty v 3D. Tvůrcům papírových modelů neschází
um, kreativita a zručnost. V expozici najdete historii a vývoj papírového modelářství v Čechách
a Československu od První republiky po dnešek.
A samostatnou kapitolou je přihlédnutí k existenci legendárního časopisu ABC, který je v Čechách
vnímán jako vlajková loď papírového modelářství.
V nově otevřeném Sálu architektury uvidíte vývoj
architektury od nejstarších památek po současnost, geograficky od sakrálních staveb v Indonésii, přes známé i méně známé stavby z Evropy po
Českou republiku. A protože se muzeum nachází
v Polici nad Metují, tak jedním z prvních modelů,
který návštěvník v expozici uvidí, je radnice Police nad Metují a historická budova Staré školy tzv.
„Dřevěnky“. A hned vedle je možné si prohlédnout model rodného domku spisovatele Aloise
Jiráska a tato vystřihovánka byla vydána v roce
1930.
Technické sekci dominuje model rakety Saturn
V z mise Apollo 11. Instalací tohoto monumentálního modelu, který měří téměř dva metry a čtyřicet centimetrů, muzeum připomíná 50. výročí
prvního přistání člověka na Měsíci. I prohlídka
expozice muzea může být pro návštěvníka malým
krokem, ale zároveň ohromným skokem v poznání fantastického světa papírových modelů.
V muzeu na ploše více než 400 m2 prezentuje
svoji práci téměř 100 modelářů z České republiky, Slovenska a Polska.

Jde o unikátním způsobem rozpohybovaný betlém ze třicátých
a čtyřicátých let 20. století. Délka betlému je 5 metrů a hloubka
2 metry.
Budete nadšeni dokonalým zpracováním
dřevěných figur, tím, jak se pohybují, budete
obdivovat technický i umělecký talent tvůrce
betlému i jeho trpělivost. Součástí prohlídky
je i krátký dokument o mechanice betlému.
V muzeu uvidíte nábytek, nářadí nebo nádobí
většinou z 19. století, staré fotografie a dozvíte
se něco ze zajímavé historie Olešnice v Orlických horách. Pokud tento kout naší země ještě neznáte, je nejvyšší čas to napravit. Najde-

te tu sjezdovky i běžecké trasy, cyklostezky
i značené turistické cesty, krásnou přírodu
i mnoho zajímavých míst v okolí.
Celoroční provoz:
každý den od 9 do 16 hodin,
mimo letní sezonu v sobotu a neděli
na telefonické objednání.
Na telefonu 732 928 374 si domluvíte
návštěvu na jakýkoli termín.

KONTAKT

Vstupné:
Dospělí 30 Kč,
senioři a studenti 20 Kč,
děti nad 5 let 10 Kč.

Muzeum Olešnice v Orlických horách
Olešnice v Orlických horách 8
517 83 Olešnice v Orlických horách
 +420 732 928 374
 infocentrum@olesnice.net
www.olesnice.net

Muzeum
v průběhu
roku pořádá mnoho
doprovodných akcí. Ať
už se odehrávají přímo v budově Muzea,
kde jsou realizovány workshopy, dílny,
komentované prohlídky a programy pro
školní skupiny; nebo
Radnice Police nad Metují
v přilehlé Výstavní síni
„Zelený domeček“, kde se pořádají výtvarné výstavy ať už místních autorů, nebo profesionálních
výtvarníků. A v plenéru před Muzeem se konají
koncerty a promítání filmů pod širým nebem.
Bližší informace o novinkách, pořádaných akcích
nebo doprovodném programu najdete na našem
webu nebo facebooku.
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:
děti do 6 zdarma, děti 40 Kč, dospělí 60 Kč,
rodina 160 Kč

KONTAKT

Utzův mechanický betlém
a muzeum Olešnice
v Orlických horách

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

vyzvedněte si v Informačním centru pracovní
listy a zapojte se do zajímavé turistické hry Po
třebechovických stopách. Můžete si vybrat ze
dvou okruhů. Malý okruh (3 km) vás provede
památkami města a představí vám místa, kde
vznikal Třebechovický betlém. Velký okruh
(7 km) vám ukáže okolí města a zavede vás do
Podorlického skanzenu v Krňovicích.

Třebechovické
muzeum betlémů

Výstavy v muzeu:
15. 11. 2018–3. 11. 2019
Betlémy z Orlických hor II.

Nejznámějším exponátem muzea je
Třebechovický Proboštův betlém. Zaujme
nejen svojí velikostí, ale především
pohybem dokonale vyřezaných figurek.

22. 2.–12. 5.
Zdeněk Krejza – kovář tělem i duší
17. 5.–29. 9.
Marie Fischerová Kvěchová

Vzniku a historii tohoto světového unikátu je
věnovaná nová expozice Příběh Třebechovického betlému. Představí další řezby autorů
betléma Josefa Probošta a Josefa Kapuciána např. hrad Potštejn, vrch Oreb, Beránka Božího
a další. Novinkou jsou kopie dvou figurek z Třebechovického betléma, které může návštěvník
uvést do pohybu pomocí kliky a navíc si může
prohlédnout i důmyslný mechanismus tohoto
řezbářského skvostu. A aby byl zážitek co nejdokonalejší, bude si moci, zásluhou rozpohybovaných figurek představujících autory betlémů,
jejich práci alespoň trochu přiblížit.

KONTAKT

Otevírací doba
(celoroční provoz):
Úterý–Neděle 9.00– 16.30 hodin,
Pondělí zavřeno.

Po třebechovických
stopách
Pokud si chcete prohlédnout
město Třebechovice pod Orebem
a dozvědět se více o jeho historii,

17

Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
 +420 495 592 053,
 +420 702 175 450
 info@betlem.cz
www.betlem.cz
www.itrebechovice.cz
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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.

Městské muzeum Hostinné

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

Městské muzeum Hostinné sídlí v areálu bývalého
františkánského kláštera. Jedná se o raně barokní stavbu z let
1677-1684 postavenou Wolfgangem Dientzenhoferem podle plánu
pražského stavitele Martina Reinera.
Františka ve městě, prezentace unikátního souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu z roku
1688 a kolekce vyřezávaných figurálních včelích
úlů z konce 18. století.
Součástí areálu je také klášterní zahrada, která
byla františkánům především zdrojem obživy.
Mniši pěstovali ovoce, zeleninu, z vypěstovaných
bylin vyráběli léčivé masti a čaje, v úlech chovali
včely. Dnes zahrada návštěvníkům nabízí místo oddechu a odpočinku. V blízkosti původního
zahradního domku se nachází interaktivní expozice věnovaná včelařství.
O nadcházejících akcích se dozvíte na:
www.klasterhostinne.cz

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.
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:
říjen–duben:
Út–So 10:00–12:00, 13:00–17:00
květen–září:
Út–So 10:00–12:00, 13:00–17:00
Ne 13:00–17:00

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

Františkánský klášter Hostinné
Nádražní 119, Hostinné 543 71
Objednávky prohlídek:
 + 420 499 524 239
 klaster@kthostinne.cz
 klasterhostinne

KONTAKT

KONTAKT

Klášter sloužil františkánům do
roku 1950, kdy byl příslušníky
tehdejší státní bezpečnosti vyklizen
a řádoví bratři uvězněni v internačním táboře. Do nedávné minulosti klášter chátral. Avšak v letech
2009–2011 proběhla rekonstrukce
a klášter byl následně oceněn titulem Stavba roku 2012. Františkánský klášter je dnes sídlem městského muzea, Galerie antického umění a městské
knihovny. Stal se však také místem, které hostí
kulturní a společenské akce, koncerty, výstavy,
přednášky, workshopy a další zajímavé události. Výstavou si letos mimo jiné připomeneme sté
výročí založení české menšinové školy v Hostinném. Její existence byla v prostředí pohraničí
s převládající německou většinou pro Čechy velmi významná.
Expozice městského muzea představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší je nainstalována ve františkánských celách
z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi počátkem
13. století, založení města Hostinného, všechny
významné historické události až po rozhodné okamžiky, které bezprostředně navázaly na výsledky
II. světové války. Součástí výstavních prostor je
i část věnovaná působení příslušníků řádu sv.

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

Městské muzeum
v Žamberku

Výběr toho nejzajímavějšího ze sbírek může návštěvník
zhlédnout ve stálé expozici věnované historii města, lidovým
a uměleckým řemeslům na Žambersku a významným
žamberským rodákům a osobnostem, jakými byli například
zakladatel moderní chirurgie Dr. Eduard Albert nebo skladatel
vážné hudby Petr Eben.

Městské muzeum Loreta
v Chlumci nad Cidlinou

leký Domek Prokopa Diviše s maketou bleskosvodu a expozicí popisující životní osudy a cestu
za vzděláním tohoto českého vědce, vynálezce
bleskosvodu a premonstrátského kněze.

Muzeum každoročně pořádá tradiční akci
„Dožínky v Loretě“ a pravidelné výstavy. Komentované prohlídky jsou vždy přizpůsobeny věku
návštěvníků.
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Z konkrétních exponátů lze jmenovat Erxlébenovu novogotickou lékárnu, která byla zhotovena v 90. letech 19. století vídeňskou firmou
Carla Frankeho pro lanškrounského lékárníka Eduarda Erxlébena. Expozice je doplněna o dobové lékárenské příslušenství a také
o repliky původních porcelánových stojatek se
znakem rodiny Erxlébenů.
Dále může návštěvník vidět mechanický betlém,
loutkové divadlo, řezbářské práce a plastiky od
rodiny Rousů, cyklus obrazů majitelů panství
z rodu Parishů, nebo funkční orchestrion.
Muzeum dále zabezpečuje průvodcovské služby
na sousedním židovském hřbitově, kde je umístěna nová expozice o historii židovské komunity
v Žamberku.
U pokladny si můžete zakoupit publikace,
pohlednice, turistické známky a jiné upomínkové předměty. Městské muzeum pořádá pravidelné tematické výstavy, besedy a podílí se na kulturním dění ve městě.
Jako součást Městského muzea v Žamberku je
veřejnosti v letní sezoně zpřístupněn také neda-

Otvírací doba:
duben – SO, NE a svátky
květen–září – denně mimo pondělí
říjen – SO, NE a svátky
listopad–březen – zavřeno.
Možnost prohlídky pouze pro předem
objednané skupiny nad 5 osob.
9–12 hod. a 13–16 hod.
Vstupné:
30 Kč, slevy 10 Kč,
děti do 6 let a členové AMG zdarma

KONTAKT

Budova je tudíž ještě starší, než známý zámek
Karlova koruna a zároveň se jedná se o jednu
z nejmenších zachovaných loret na našem
území. Do současnosti se sice nedochovala
Santa Casa ani rozsáhlé barokní zahrady,
přesto má objekt své nezaměnitelné kouzlo. Budova byla v letech 2001–2002 zrekonstruována pro potřeby městského muzea. Stálá
expozice se věnuje nejstarším dějinám města,
cechům a řemeslům, významným chlumeckým rodákům, selským bouřím a návštěvníci
si také mohou prohlédnout unikátní střelecké
terče a jedinečnou sbírku zemědělských strojů
a nářadí, kterou do muzea věnoval chlumecký
rodák František Novák.

Městské muzeum Loreta
Kozelkova 25/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
 loreta@chlumecnc.cz
 +420 608 705 051
/MestskemuzeumLoreta
www ic.chlumecnc.cz
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Otevírací doba:
květen–červen, září–říjen
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–16.00
So–Ne 14.00–17.00
červenec–srpen:
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–17.00
So–Ne 14.00–17.00

Kromě letní sezóny (červenec, srpen) je muzeum
o víkendech otevřeno pouze v době konání výstav.

Domek Prokopa Diviše
Otevírací doba:
květen–září: Út–Pá 10.00–11.00 14.00–16.00
So–Ne 14.00–17.00

KONTAKT

Městské muzeum Loreta sídlí v barokní budově
bývalého kláštera, který dal v roce 1717 postavit
Václav Norbert Oktavián Kinský.

Městské muzeum v Žamberku
Československé armády 472
564 01 Žamberk
 muzeum@muzeumzamberk.cz
http://www.muzeumzamberk.cz
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Muzeum loutkářských
kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi již téměř 50 let fascinuje
malé i velké návštěvníky svými loutkami, které jsou vystaveny ve
třech patrech historického Mydlářovského domu v centru města.
výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také raritu, vietnamskou vodní loutku. Od
září 2019 se v nové části stálé expozice budete
moci setkat s nejvzácnějším exponátem muzea,
marionetou Tanečnice připisovanou slavnému francouzskému malíři Edgaru Degasovi.
V herně si pak vedení loutek sami vyzkoušíte.

Výstavy

Navštívit u nás můžete rovněž zajímavé sezónní
a krátkodobé výstavy. V roce 2019 se s Loutkami na frontě vydáte do zákopů první světové

Stálá expozice

Vstupte do Magického světa loutek a nechte se
vést od historie k moderně českého loutkářství,
které je od roku 2016 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Stálá expozice
vás postupně seznámí s loutkami kočovných
loutkářů, varietními loutkami nebo rodinnými
loutkovými divadly. Nechybí Spejbl a Hurvínek,
tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa Váchala.
Zahraniční část expozice je věnována oblasti Orientu, kolébce stínového divadla a loutkářského
umění vůbec. Uvidíte stínové loutky z Indonésie,

války nebo si na výstavě nazvané Tanec kolem
baletky sami vyzkoušíte restaurování vzácných
exponátů včetně Degasovy Tanečnice.
Akce pro veřejnost a programy pro školy
Vedle výstav k nám můžete přijít třeba na loutková představení, připravujeme po celý rok zajímavé akce pro veřejnost a objednané skupiny.

KONTAKT

Nabízíme také rozmanité výtvarné, dramatické
a zážitkové programy pro školy. Ty navazují na
RVP a po dohodě s našimi lektory lze vytvořit
i program na míru dle potřeb pedagoga a ŠVP.
Loutky neznají hranice, jejich prostřednictvím
je možné zprostředkovat téměř jakékoliv události a příběhy.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je
otevřeno po celý týden včetně pondělí od 8.30
do 17 hodin. Přístup do muzea je částečně bezbariérový.

Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
 puppets@puppets.cz
 +420 469 620 310
www.puppets.cz

Městské muzeum
Česká Třebová Vás zve k návštěvě
Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře
Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi
pojednávající o lidových zvycích a obyčejích při
zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti. Vernisáž se uskuteční 19. září, výstava
potrvá do 10. listopadu 2019.

Muzeum řemesel Letohrad

Tradiční vánoční výstava
Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek. Vernisáž se uskuteční 1. prosince
2019, výstava potrvá do 5. ledna 2020.
• Stálých expozic
Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název v sobě
- s jistou mírou nadsázky - spojuje čtyři typy
dopravy, které jsou s městem nějak spjaté. Veřejnost zde najde expozici věnovanou historii železniční dopravy, může se seznámit s aviatickými
pokusy zdejšího sochaře a vynálezce Františka
Formánka, poznat historii tříkolového vozítka
Velorex, které vzniklo v konstruktérské dílně bratří Stránských na Parníku u České Třebové nebo
se seznámit s historií plánovaného vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, který by propojil tři moře
a jehož jedna trasa by se v případě realizace dotkla
i České Třebové.

„Náhodou jsme objevili toto muzeum, protože na
naší dovolené pršelo jako blázen. A musím říct,
že jsem byla velice překvapená, kolik exponátů
v muzeu měli a různých okruhů. Pan průvodce
byl velice příjemný, i když naše děti nebyly moc
poslušně a docela prohlídku narušovaly. Ukázal nám i spoustu funkčních strojů. Takže za
nás skvělé místo a doporučujeme.“
Martina R.
To je jen jedna z mnoha recenzí, kterou můžete
vnímat i jako pozvánku k nám do Letohradu,
do Muzea řemesel.
Školní skupiny také využívají naše školní programy Bejby a Teenager.

• Výstav
Stromy jako domy
Putovní výstava Moravského zemského muzea,
oddělení Dětské muzeum. Interaktivní výstava
s přírodovědnou tematikou. Vernisáž se uskuteční 24. ledna, výstava potrvá do 17. března 2019.

Otevírací doba:
leden-březen St-Ne 9:00-16:00
duben-září Po-Ne 9:00-17:00
říjen Út-Ne 9:00-17:00
listopad, prosinec Út-So 9:00-16:00

KONTAKT

Pozor! Od dubna do září bude v expozici
i výstava loutkových divadel.

Železnice ve výtvarném umění
Výstava uměleckých objektů zachycujících vývoj
železniční dopravy. Vernisáž se uskuteční 4. dubna, výstava potrvá do 26. května 2019.

Muzeum řemesel
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad
 +420 465 622 160
 letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz

100 let skautingu v České Třebové
Výstava mapující skautské hnutí v našem městě
od jeho vzniku do dnešních dní. Vernisáž se uskuteční 13. června, výstava potrvá do 1. září 2019.
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• Památkově chráněných objektů
Rotundy sv. Kateřiny v České Třebové – jediné
dochované rotundy v Pardubickém kraji postavené ve 13. století. Interiéru dominuje raně barokní
oltář s pozdně gotickou soškou sv. Kateřiny.
Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově s expozicí připomínající zdejší pobyty Maxe Švabinského a životní osudy rodiny Vejrychovy. Návštěvníci
mohou navštívit starou Welzovu světničku s lidovým
malovaným nábytkem, Bílý pokoj s nábytkem zhotoveným podle návrhu Rudolfa Vejrycha i podkrovní
pokojík zvaný Kufr, který svého času sloužil jako
Švabinského pracovna. Ve štítu chaloupky je dochována malba M. Švabinského, O. Vaňáče a R. Vejrycha
z roku 1900 s názvem sv. Václav přijímá dary.
Kaple Panny Marie na Horách u České Třebové
– klasicistní kaple nad pověstmi opředeným pramenem vody, který v minulosti vyhledávali mnozí poutníci, aby zde nalezli uzdravení. Kaple se
nachází nedaleko bývalých lázní, kde v roce 1851
pobývala se svými dětmi Božena Němcová.
Muzeum otevřeno denně
mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

KONTAKT

Návštěva Vás přenese do krásných vzpomínek časů minulých.

Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
 +420 465 322 634
 info@mmct.cz
 https://www.facebook.com/mmctcz
www.mmct.cz
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Na ploše 4600 m2 tu najdete více než 170 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat
tak svět kolem nás. V nabídce VIDA! jsou i představení se zábavnými pokusy, promítání 3D filmů, prostor pro kutily, dočasné výstavy nebo
víkendové labodílny pro rodiny. Pro školy nabízí
VIDA! více než 20 výukových programů. Menší
děti se během nich seznámí s životem včel nebo
se smyslovým vnímáním, školáci ocení program o barevné chemii nebo magnetismu a studenti si mohou vyzkoušet pitvu srdce. Výukové
programy je dobré rezervovat šest týdnů před
návštěvou na www.vida.cz/rezervace
VIDA! nabízí explozi zážitků dětem i dospělým.
Neuchopitelné a obtížně vysvětlitelné jevy se tu
stávají srozumitelné a zábavné. Schválně kolikrát řekněte během návštěvy VIDA!

Expozice nabízí 170 hravých exponátů.

Nenechte si ujít jedinečné záběry ze světa pod
hladinou. 3D film Oceány se promítá každý den.
©Giant Screen Films

KONTAKT

Navštivte Bastlírnu – nově otevřený prostor pro
malé i velké kutily.

Zjistěte, jak vzniká tornádo.

Duhového světa doplňuje víla Permína, která je
sestrou oslavanských permonů. Pohádku o Permíně a Duhovém světě můžete svým dětem přečíst ve velkém pohádkovém leporelu, nebo spustit pohádkového vypravěče.

Pohádkové a interaktivní hry:
• Duhová kapka | pohádková hra pro nejmenší
v Duhovém světě
• Ztracený permoník | hra pro malé školáčky
• Magic permon | interaktivní hra ve 3 úrovních náročnosti pro mladší děti, starší žáky
a dospělé
Za všechny hry náleží vítězům originální odměna.

VIDA! science centrum
Křížkovského 12
ª+420 515 201 000, info@vida.cz
otevřeno denně
www.facebook.com/vidabrno
www.vida.cz

Lanové aktivity také součástí interaktivní hry
Magic permon 2. a 3. úrovně.

Přijďte si užít také:
• Speciální akce pro rodiny s dětmi
• Noční akce pro dospělé
• Teambuildingy a firemní rodinné dny
• Školní výlety
SEZÓNA ZAČÍNÁ 27. dubna 2019

Lanové aktivity:

Po stopách Permonů

• Škrtí lanovka | lanovka pro nejmenší
• Salpóna |adrenalinová lanovka z terasy těžní
věže ve výšce 11 m
• Pavoučí past| dvouúrovňové lanové centrum
spojené sopkou
• Industriální stezka| lanové propojení těžní
a vodárenské věže

Na území bývalého černouhelného dolu se nachází tematicky
zaměřené zábavní parky s příběhem, plné nevšedních scenérií,
kulis a rekvizit. V Permoniu je možné na jednom místě zažít
pohodu, poznání, adrenalin i vítězství.

Muzejní noviny TIM

samostatné výletní místo. Na vyhlídku návštěvníky vyveze panoramatický výtah, cestou dolů
po točitých schodech je k vidění muzeum oslavanských pověstí, adrenalinová lanovka z terasy
těžní věže a další překvapení. Občerstvení zde
nabízí příjemná kavárna s dobrou kávou i sladkými dezerty. Srdce Duhového světa pro nejmenší tvoří vodní věž s kouzelnou komnatou, Koukálištěm – vyhlídkou po okolí i Duhovém parku
a tobogánem. Mlsný krámek se postará o mlsné
jazýčky dětí i rodičů.
Příběh parku Permonium® tvoří pověst o šesti oslavanských permonech – Zaklášterský,
Vinohradský, Koblih, Kovář, Bouchal a permon
Starohorský, který návštěvníky provází parkem
a vypráví příběh jednotlivých aktivit. Příběh

KONTAKT

Srdcem Permonia je 41 m vysoká, architektonicky zajímavá, bývalá těžní věž KUKLA, která
je kulturní památkou. Návštěvníkům Permonia
i Duhového světa je přístupná, slouží však i jako
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Permonium
Padochovská 31, Oslavany
 +420 546 492 215, 724 380 529
www.permonium.cz
 Permonium
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Muzeum Blanenska,

dl blanenskou litinu na světovou úroveň. V roce
1821 jmenoval ředitelem místních železáren
stuttgartského chemika a hutního odborníka
Karla von Reichenbach, který svým přispěním umožnil odlévání velkých antických soch
z jednoho kusu. Blanenské železárny se tehdy
staly největším producentem litiny na Moravě a v rakouském Slezsku a vyvážely výrobky
do celého světa. Stylově byla produkce litiny
rozmanitá, odrážely se v ní historizující vlivy
novogotiky, empíru, klasicismu, baroka a dalších. Expozice popisuje pozdější odkoupení
železáren firmou Breitfeld-Daněk a.s., kdy bylo
lití značně ovlivněno secesním stylem, a dále
poválečné převzetí firmou Českomoravská
Kolben-Daněk, která produkci nasměrovala ke
komerčnímu využití. V expozici budou mít návštěvníci možnost zhlédnout předměty užitého
i uměleckého charakteru, různé typy litinových
kamen a ukázku tradiční funerální litiny.
V Muzeu Blanenska je dále možné navštívit
archeologickou expozici Cesta do pravěku
Blanenska, v jejímž rámci si dětští návštěvníci
mohou projít zábavně – naučnou Pazourkovu
trasu, celoročně jsou také přístupné historické interiéry a ukázka bydlení na blanenském

Muzeum Blanenska ožije v březnu. S prvním
jarním měsícem se otevřou dveře výstavní síně
a nově zrekonstruované expozice.

2003. V komiksové podobě zde autorka vtipně
podává českou historii a ve formě obřího leporela bude k dispozici i návštěvníkům muzea. Ti
se vydají na cestu časem od lovců mamutů až
po současnost. Výstavu doplní tematické hry
a doprovodný program, ke zhlédnutí bude do
2. června 2019.
Expozice Blanenská umělecká litina se v nové
podobě představí na slavnostním otevření 25.
března a bude mapovat historii železářství na
Blanensku a především odlévání umělecké litiny. Bude zde přiblížena doba hraběcího rodu
Salm-Reifferscheidt, zahrnující i celé 19. století,
kdy blanenská litina prožívala svou zlatou éru.
Hlavou rodu byl v té době Hugo František, jenž
díky svým znalostem v oblasti zpracování železa
a kontaktům na přední evropské umělce pozve-

zámku na přelomu 19. a 20. století. Děti mohou
navíc využít hernu s archeologickým nalezištěm, virtuální převlékárnou a interaktivní obrazovkou.

KONTAKT

7. března proběhne vernisáž
výstavy Dějiny udatného
národa českého, vycházející ze stejnojmenné knihy
Lucie Seifertové, která získala několik ocenění, mimo
jiné cenu Magnesia Litera za
nejlepší dětskou knihu roku

Muzeum Blanenska,
příspěvková organizace
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
 +420 516 417 221, 725 952 592
 info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz

Muzeum regionu
Boskovicka

Boskovické muzeum, to je především historie,
bohaté archeologické nálezy, synagoga, židovský
obecní dům a historické zemědělské stroje.
V původní hraběcí rezidenci se nachází expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého
hřebene, která ukazuje přírodu, pravěk,
středověké i novověké dějiny města a regionu.
Nově je připravena menší interaktivní expozice
plná nadpřirozených bytostí Pohádky a pověsti
Boskovicka.
Boskovice jsou městem s významnou židovskou
tradicí. Návštěvníky je vyhledávána synagoga
s unikátní nástěnnou výmalbou, rituální
mikve s přírodním zdrojem vody, i citlivě rekonstruovaný židovský obecní dům se stylovým interiérem a expozicí o židovských čtvrtích v ČR.
Parní lokomobila a ukázka traktorů a dalších
strojů se nachází v muzeu historických
zemědělských strojů.

Zámek
v Mikulově

Někdejší liechtensteinský
později dietrichsteinský
zámek, stojící na skalním
útesu je již několik století
nepřehlédnutelnou hlavní
dominantou Mikulova.
Edukace:
Staň se Římanem / 2. stupeň / 40 Kč

Dále doporučujeme:

Tajemství římské mince / 2. stupeň / 40 Kč

21. 2.–21. 4.
Výstava Kouzlo větrných mlýnů

Jak se žilo prababičkám / 1. stupeň / 40 Kč

6. 4.
Putování s Velenem – zábavné putování
městem přibližující středověk s programem na
hradě Boskovice

Otevřeno:
duben, říjen, listopad / pá–ne / 9.00–16.00
květen, červen, září / út–ne / 9.00–17.00
červenec a srpen / po–ne / 9.00–18.00

Horní synagoga
v Mikulově
Židovské dějiny města připomíná v nově zrekonstruované
Horní synagoze expozice Rabi
Löw a židovská vzdělanost
na Moravě. Expozici doplňují
sezonní výstavy.
Edukace:
 edukace@rmm.cz
David neslaví vánoce / 1. stupeň Zš / 40 Kč
Příběh Abrahama Hellmana / 2. stupeň / 40 Kč
Jarní dílny - Badatel, Hanin kufřík, Dobrodruhy
proti své vůli / 2. stupeň / 55 Kč
Drejdl / 2. stupeň / 40 Kč
Pesah / 2. stupeň / 40 Kč
Obrazy chanuky / střední školy / 40 Kč
Otevřeno:
duben, říjen, listopad / pá–ne /
9.00–12.00 13.00–16.00

4. 5.–2. 6.
100 let skautingu v Boskovicích

Muzeum regionu Boskovicka
 +420 516 452 077
 muzeum@muzeum-boskovicka.cz
www.muzeum-boskovicka.cz
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Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
 +420 777 061 230
 rmm@rmm.cz
www.rmm.cz

červenec a srpen / po–ne /
9.00–12.00 13.00–18.00

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

květen, červen, září / út–ne /
9.00–12.00 13.00–17.00

Objednávky prohlídek:
pokladna@rmm.cz, 777 061 230
Edukace: edukace@rmm.cz, 607 007 588

18. 5.
Muzejní noc se skautský programem

Horní synagoga v Mikulově
Husova 13, 692 01 Mikulov
 +420 727 914 223
 synagoga@rmm.cz
www.rmm.cz
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Muzejní noviny pro školy i rodiny

Muzeum v Šumperku
a zámek Úsov

Městské muzeum Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov sídlí v klasicistním domě přímo na
náměstí Míru, kde bylo umístěno po znovuzaložení kulturní
organizace v roce 1991. Původní muzeum v Rýmařově – tehdy
německé – vzniklo v roce 1901 a bylo se svými bohatými
sbírkami přístupné ve spodních prostorách radnice.

Z původního mobiliáře a muzejních sbírek
se však bohužel dochovalo jen torzo. Během
dlouhého období od konce války do Sametové
revoluce muzeum v Rýmařově de facto neexistovalo. Bylo obnoveno až v roce 1991 archeologem a historikem Mgr. Jiřím Karlem, který jej
naplnil bohatými sbírkami převážně z archeologických výzkumů.
V současné době návštěvníkům nabízí dlouhodobou expozici o dějinách města Rýmařova
a jeho regionu od pravěku po 20. století.
V expozici je představen významný soubor archeologických nálezů od keramických nádob,
předmětů z železa po šachovou figurku z kosti

a vyzkoušet nějakou herní „pecku“ bude možné
do 12. května.

Zámek Úsov

či mimořádný nález destiček na tavbu zlata.
Část expozice je věnována rýmařovskému
fenoménu textilnictví, jež má na Rýmařovsku
tradici od 13. století. Dále je zde k vidění část
o hutnictví a dolování a nemůže chybět expozice o místní geologii. Rýmařovské muzeum ve
svých prostorách provozuje také Galerii Octopus, ve které se každý rok uskuteční přes 12
výstav, převážně výtvarných, ale i uměleckořemeslných či historických témat. V menším
prostoru galerie Pranýř pak probíhají výstavy
fotografií, přírodovědeckých témat či výběru
z muzejního depozitáře.

Muzeum Šumperk – Muzejíčko

Retrogaming
Aktuální výstava šumperského Muzejíčka
jistě potěší všechny malé i velké milovníky
počítačových her. Vrátí je zpět do 80. a 90. let
minulého století a připomene tehdejší podobu
počítačů a oblíbené herní tituly. Základem instalace je výstava připravená Regionálním muzeem v Litomyšli, doplněná o spoustu originálních interaktivit z dílny Vlastivědného muzea
v Šumperku. Návštěvníci tak načerpají nejen
řadu informací o vývoji počítačových her, ale
v „pařanském doupěti“ si přímo vyzkoušejí
některé kultovní hry oné doby. Výstava také
připomene, jak jsme si hráli před rozšířením
počítačů, jak se psalo na psacím stroji nebo
počítalo na počítadle. Navíc se zde představí
naprostá novinka šumperského muzea – hry
v prostředí virtuální reality. „Zapařit na kompu“

Foto: Jana Štolfová

Otevírací doba Muzea Šumperk:
vystavených exponátů“!
Zámek je pro veřejnost
celoročně úterý–neděle
otevřen od dubna do
října.
9:00–17:00

Městské muzeum Rýmařov,
příspěvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
 +420 554 254 382
www.muzeumrymarov.cz
www.rymarov.cz

Landek park není
jen hornické muzeum

KONTAKT

KONTAKT

Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00
sobota 9:00–12:00, 13:00–16:00
neděle 13:00–16:00

Nejsme muzeum! Jsme otevřeným centrem poznání
a poznávání, které je s námi navíc zábavné! U nás se
můžete ptát na nejrůznější otázky, hledat a nacházet
odpovědi.
kde každý den promítáme poutavé dokumenty.
V Divadle vědy můžete navíc zhlédnout představení oblíbené Science Show. V našich moderních
dílnách a laboratořích probíhá ve všední dny výuka
vzdělávacích programů. Náš lektorský tým připravil programy pro děti a žáky všech věkových kategorií. O víkendech a v době prázdnin jsou laboratoře
a dílny otevřené pro všechny návštěvníky.

Dětem, mládeži i dospělým dáváme možnost smysluplného vyžití, možnost věnovat se rozvoji svého
talentu či zájmu, možnost najít si cestu k technice a porozumět jí. Poznejte spolu s námi dobrodružství na 14 000m2. Těšit se můžete na 4 stálé
expozice. Dětský svět pro nejmenší od 2 do 6 let,
Svět vědy a objevů, kde se seznámíte s novými technologiemi, Svět civilizace, který informuje o základních hodnotách našeho každodenního života, Svět
přírody, kde lépe a hlavně názorně pochopíte přírodní zákonitosti. Můžete navštívit také venkovní
střešní botanicko – geologickou zahradu, která je
umístěna přímo na střeše Velkého světa techniky
a jako taková získala ocenění v soutěži Zelená střecha roku 2016. Filmové nadšence ohromí 3D kino,
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Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz

Svět techniky Ostrava

Poznání, odpočinek i zábavu nabízí areál
hornického muzea Landek Park. Návštěvníci tady zažijí
opravdovou hornickou šichtu, při které navštíví řetízkové
šatny, sfárají do skutečného důlního prostředí nebo shlédnou
expozici báňského záchranářství.

Malý svět techniky – U6
Jedinečná a nezaměnitelná expozice je umístěna
v budově bývalé VI. Energetické ústředny. Odhaluje
tajemství technických vynálezů od parního stroje
až po současnost. Při procházce po stopách románů Julese Verna si zde návštěvníci uvědomí fantastickou řadu objevů, které významně poznamenaly
vývoj průmyslu a technického pokroku. I zde probíhají vzdělávací programy pro školy a volnočasové
aktivity pro veřejnost. Oddech a občerstvení si návštěvníci mohou dopřát v malé kavárně U Kapitána
Nema.

Vítkovice 3004, 703 00 OstraFoto: Jiří Zerzoň

Landek park
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava – Petřkovice
E-mail: landekpark@dolnivitkovice.cz
Tel.: +420 602 532 414 (7:00 - 17:00 hod)

KONTAKT

KONTAKT

Pro dokreslení atmosféry se mohou projet původním důlním vláčkem z 60. let minulého století.
Landek park je atraktivní příměstskou rekreační
zónou v krásné přírodě s možností sportovního
i rekreačního vyžití a možností stravování ve dvou
restauracích a jednom rychlém občerstvení. Jako
takový je stále častěji vyhledávaným cílem pro školní výlety, aktivity sportovních nadšenců, maminky
s kočárky, kempaře, ale také organizátory nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

Putování středověkem
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov také
v letošní návštěvnické sezóně nabízí nejen Olomouckým krajem oceněnou hlavní expozici, ale
i řadu dalších lákadel. O prázdninách bude opět
otevřen speciální dětský návštěvnický okruh,
který zahrnuje atraktivní expozici Domácí fauna a lesnictví a k tomu oblíbenou podkrovní expozici Pohádky na zámku Úsov. Na nádvoří zámku přibyla k dlouhodobým výstavám Hádanky
pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint nová interaktivní expozice Putování středověkem. Expozice zábavnou formou seznamuje se světem
středověkých řemesel, zejména hrnčířstvím,
stavebnictvím a také pro region velmi důležitým
fenoménem – těžbou kovů. V této části zámku
je povoleno, dokonce doporučeno „dotýkati se

http://www.landekpark.cz/

Svět techniky Ostrava
Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: recepce.stc@dolnivitkovice.cz
Tel.: +420 595 955 740

www.stcostrava.cz
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Dům Gustava Mahlera
v Jihlavě

ŠKOLNÍ VÝLET

Muzeum a galerii v jednom nalezne návštěvník Jihlavy v památkově chráněném domě pod rozlehlým
náměstím ve Znojemské ulici č. 4.

NO JASNĚ!

www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Dům dnes vlastní a provozuje statutární město
Jihlava, jeho stavební počátky lze doložit až
do 15. století. Umístěna je zde stálá expozice zaměřená na jihlavský pobyt pozdějšího
slavného dirigenta a skladatele Gustava Mahlera (1860 - 1911) a další navazující expozice
včetně moderních galerijních prostor.
Hudební nadání židovského chlapce Gustava
Mahlera se začalo vyvíjet velice záhy. Expozice
mapuje jeho školní léta a počátky hudební kariéry i rodinné zázemí. K prostudování je řada
fotografií i faksimile archivních dokumentů
včetně dobových předmětů. Shlédnout lze
i krátký film o Mahlerově cestě životem. Pro
(nejen) nejmladší návštěvníky jsou k dispozici
interaktivní tematické hry ve stylizovaném
sklepení domu i hudební koutek s rozličnými
nástroji k vyzkoušení.
Navazující expozice je zaměřena na českoněmecko-židovské vztahy v tehdejším rakouskouherském soustátí zdůrazňující povahu Jihlavy
coby multikulturního středu německého jazykového ostrova. Nová miniexpozice o významném
sochaři Janu Koblasovi představuje mistrovu
práci na Mahlerově parku a pomníku v místech
vypálené jihlavské synagogy.
Galerijní prostory prezentují krátkodobé
výstavní projekty za účasti význačných umělců.

Otevřeno každý den po celý rok.
Návštěvu si můžete předem objednat na: muzeum@dobryden.cz
Bližší informace na telefonu 777 601 304 (denně 9-17 hodin)
Zdarma: vstup pro pedagogický doprovod, 1x Česká kniha
rekordů, 1 DVD s videosestřihem o vzniku nejzajímavějších
exponátů. Sleva na hromadné vstupné.

Dvě expozice! Čtyřmetrový plyšový medvěd, vyšívaná mapa
Evropy, Pražský hrad ze špejlí, skleněná parní lokomotiva,
největší zápalkový obraz na světě + 90 světových unikátů ze
sirek a sirkových hlaviček a stovky dalších exponátů. Vyfoťte se
s nimi na váš školní web!
Rozlehlá zahrada se stoly a lavicemi, na které se děti vydovádějí
nebo v klidu spořádají svačinu. Jako bonus uvidíte obří kuchyňské nádobí, mamuta upleteného v životní velikosti z březového
proutí a sochy vyřezávané motorovou pilou.
Možnost krátkodobého parkování autobusu
přímo pod věží Muzea rekordů a kuriozit.
Můžete nás navštívit
i individuálně.

Muzeum rekordţ a kuriozit Pelhőimov

NÁŠ TIP

Zhruba 4 minuty chůze od věže Muzea, přímo na rohu Masarykova náměstí, naleznete cukrárnu
Mléčné lahůdky (otevřenou v této podobě již roku 1959 a pelhřimáky zvanou „Mlíčňák“).
JJejich zákusky, chlebíčky a zmrzlinu rozhodně doporučujeme vaší pozornosti!

Mimo komentovaných prohlídek, přednášek
a dalších popularizačních akcí nabízí dům nově
i zážitkový program pro školy, který děti vtáhne
do Mahlerova životního příběhu a Jihlavy na
konci 19. století:
Svět je velký orchestr!
Edukačně-zážitkový program pro žáky 2.–5. tříd
ZŠ, 90 minut (max. 30 dětí), rezervace předem.
Otevírací doba:
říjen-březen: út–so 9–12, 12:30-17
duben-září: út–ne 9–12, 12:30-17
Vstupné:
plné 50 Kč, snížené 30 Kč;
expozice ve třech jazycích (Čj, Aj, Nj).
Výklad lze vyslechnout i pomocí
vlastního smartphonu.

KONTAKT

Muzeum rekordţ a kuriozit
Pelhőimov

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava 586 01
 +420 565 591 849
 mahler@jihlava-city.cz
 mahler.jihlava
www.mahler.cz
provozovatel: statutární město Jihlava

Zámek Žďár nad Sázavou

– zážitky na celý den po celý rok

Hledáte místo, které propojuje živou historii s živou
přírodou a moderními prvky? Chcete podniknout výlet
na jeden nebo více dní, který si užije úplně celá rodina? Pak zamiřte na Vysočinu do žďárského zámku.
4) Umění baroka
Stálá výstava barokního malířství a sochařství je
jedinou výstavou ze sbírek Národní galerie mimo
Prahu. Z velkých jmen jsou zastoupeni Karel
Škréta, Petr Brandl nebo Matyáš Bernard Braun.

0X]HXP9\VRĀLQ\7ĢHEtĀ
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QDGďMLQ\LVYďWNROHPQiVVQLPLçVHPĪçHQiYåWďYQtN
VH]QiPLWYHĀW\ĢHFKVWiOìFKH[SR]LFtFK

5) Kulturní akce
Na zámku to prostě žije. Na jaře a v létě si nenechejte ujít Zámecké Velikonoce (18.–22. 4.), Dny
otevřených zahrad (25.–26. 5.), KoresponDance
(12.–14. 7.) nebo Letní dětské prohlídky (celé léto).

Programy pro školy

Vybrané programy pro školy
TOP 5 zámeckých zážitků

Velikonoce ve světě
18. března – 17. dubna
Tradiční velikonoční program tentokrát představí zvyky v jiných zemích.

1) Muzeum nové generace – klenot mezi muzei
Muzeum, které je ověnčeno řadou cen, vypráví
téměř 800 let starý příběh bývalého cisterciáckého kláštera, dnešního soukromého zámku v majetku rodiny Kinských. Jedinečné multimediální
prvky vás i vaše děti doslova vtáhnou do děje.

Nabízíme také programy ke stálým expozicím
a programy v zámeckém parku.

2) Leonardo
Interaktivní výstava pro celou rodinu je věnována
500 výročí úmrtí renesančního génia Leonarda
da Vinci. Díky moderním technologiím si můžete
například zkusit digitálně dokreslovat obraz
Mona Lisy nebo se zúčastnit se Poslední večeře.
Pro školy je připraven doprovodný program
Mnich jako renesanční člověk. Výstava trvá do 30.
dubna 2019.

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
Přihlášky a informace:
Mgr. Eva Novotná
ª+420 568 408 897
áe.novotna@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz

3) Po stopách Santiniho
Prohlídky zámku s průvodcem můžete zažít po
celý rok. Doslova v úžasu vás nechají Santiniho
architektonické skvosty, prelatura s rozsáhlou
nástropní malbou z 18. století, která doposud
nemusela být restaurována nebo bazilika minor
s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě.
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Otevírací doba:
říjen–duben: Út–Ne (9–17 h)
květen–září: Po–Ne (9–18 h)

KONTAKT

Za poklady do muzea
10. června – 21. června
Přijďte vypátrat, kde se na zámku ukrývají
poklady. Skřítek Muzejníček třebíčský vás
provede nástrahami muzea a pomůže vám
hledat cestu k pokladu. Zvládnete to?

KONTAKT

Nový trend: Hlaholice
(Program k Dějepravnému soutěžení)
13. května – 31. května
Jak se žilo naším předkům v dobách Velké
Moravy? Program předchází tradiční akci pro
osmáky a deváťáky s názvem Dějepravné soutěžení, které proběhne v pondělí 3. června.

Chcete, aby se žáčci něco naučili, ale také si odnesli nevšední zážitek? Vsaďte na jistotu - zámecké
edukační programy připravujeme už léta pro MŠ,
ZŠ i SŠ. Můžete u nás dokonce přespat nebo se
dobře najíst. A ceny? Více než příznivé. Otevřeno
máme po celý rok.

Zámek Žďár
 info@zamekzdar.cz
 +420 602 565 309
www.zamekzdar.cz
 zamekzdar
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Muzejní noviny pro školy i rodiny

Muzeum Kroměřížska
láká na novinky!

Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně

Nová recepce, zázemí pro návštěvníky i nové výstavní prostory
a expozice – to vše je výsledek razantní stavební obnovy v sídle
muzea v Kroměříži. A zveme Vás i na Zámek Chropyně, do Rymic
k prohlídce lidových staveb a větrného mlýna a u Velkých Těšan
navštívíte další větrný mlýn.

Tři témata, jeden princip. Tak by se dal shrnout obsah moderní
muzejní expozice Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost.
Více než polovina z celkem
1600 m2 je věnována historii firmy Baťa, kterou
ilustruje množství dobových dokumentů, fotografií i trojrozměrných
předmětů. Součástí je
kromě původní výrobní
obuvnické linky a řady
produktů firmy od pneumatik po letadla také
muzeum obuvi, jedno
z největších
v Evropě. Expozice Princip Baťa
Sbírky historické, exotické a lidové obuvi doplňuje i obuv z baťovské
produkce. Firma Baťa bývala před 2. světovou
válkou největším výrobcem kožené obuvi na
světě, ale její význam přesáhl i do řady dalších
oborů od architektury po školství.
Firma Baťa stála i u zrodu zlínského filmového
studia, které je dalším tématem expozice.
Původně se zde natáčely reklamní a vzdělávací
filmy, ale expozice je zaměřena hlavně na tvorbu pro děti. Samozřejmě nechybí profily těch
nejznámějších tvůrců, Karla Zemana a Hermíny
Týrlové, ale prostor dostali i další z těch, kteří ve
Zlíně tvořili.

V sídle muzea na Velkém náměstí v Kroměříži
je od 1. 4. 2019 otevřena nová expozice „Strážci
času“ – kouzelný svět starých hodin, které vévodí
impozantní časostroj pana Lindušky, svérázného
hodináře z rodu Cimrmanů.
V tajemném prostředí sklepení je expozice z dějin
města – od mamutů až po baroko – Historie
ukrytá pod dlažbou města. A v Památníku Maxe
Švabinského, slavného rodáka, se můžete kochat
jeho celoživotním dílem.
V galeriích muzea budou instalovány výstavy
s dílnami a hernami pro děti:
27. 2.–19. 5. 2019
JARMILA HALDOVÁ ČEŠTÍ PANOVNÍCI –
poučení i zábava, foto v kostýmech a portrétech
panovníků.
14. 5.–23. 6. 2019
HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA – potkáte se
tu s herci z „filmů pro pamětníky“ – Baarová,
Burian, Gollová, Haas, Nový, Plachta a další

Zámek Chropyně – Rytířský sál

Ve dvou větrných mlýnech, v Rymicích a u Velkých
Těšan, se seznámíte s chodem mlýna a životem
mlynářů. V Rymicích navštívíte doškové chaloupky, ve kterých na vás dýchne kouzlo zašlých časů,
stejně jako ve staré kovárně a sedlářské dílně.
V renezanční tvrzi je ojedinělá expozice o větrném
mlynářství na Moravě a ve Slezsku a etnografická
expozice.

5. 6.–1. 9. 2019
PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM JIŘÍHO NOVÁKA
– fotografie opeřenců z mnoha míst Evropy
a program pro děti

Větrný mlýn Velké Těšany

KONTAKT

Zámek Chropyně se pyšní jednou z největších
sbírek zbraní a zbroje v Rytířském sále, je tu
i Ječmínkův sál se stolem, v jehož noze spí legendární hanácký král. Od 1. května do 29. září je
v zámecké galerii výstava Náhrdelník času – o tom,
jakým způsobem lidé využívali přírodní zdroje
a jaký vliv to mělo na přírodu.

Rymice – chaloupka
s větrným mlýnem

KONTAKT

4. 7.–29. 9. 2019
777 MEDVĚDŮ! – a to nejen plyšových - s hernou a dílnou

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38/21, Kroměříž
 +420573 338 388
 muzeum@muzeum-km.cz
 Muzeum Kroměřížska
www.muzeum-km.cz

Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Areál Nového Kláštera v Napajedlích zve
děti i dospělé do Hřiště hraček, historických
expozic a na výstavy.

Uherský Brod, jako jedno z možných rodišť
teologa (za něj se sám pokládal) Jana Amose
Komenského (1592–1670) nabízí návštěvu zdejšího muzea,
věnované této proslulé historické osobnosti z Uherskobrodska.

Muzejní noviny TIM

80letou historii baťovské firmy v nápadité kostce
- 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.

Do 20. dubna je ve zcela novém výstavním sále
zpřístupněna výstava ze soukromé sbírky Vlaďky
Dobiášové a sbírek muzea Šaty dělají člověka
s podtitulem „móda první republiky“. V anotaci
výstavy se dočítáme, že jsou zde „… předměty
z pozůstalostí např. po Věře Ferbasové, Nataši
Gollové, Adině Mandlové, Svatopluku Benešovi,
Jarmile Švabíkové atd. Mimo to (…) prvorepublikové módní směry, které vykazovaly první známky počínající emancipace žen nebo nové směry
v odívání mužů, (…)“.
Do 12. května se muzeum podílí na zahraniční
výstavě v nizozemském Naardenu Škola! Umění
z lavic / School! Art from the Classroom.
Výstava je zpřístupněna v zdejším Comenius
Museum, v jehož blízkosti je Jana Amos Komenský pochován a je zaměřena na dětské kresby.
Sbírku poskytl Památník Lidice, s nímž je výstava
uspořádána; nese podtitul Komenský a vzdělání
očima dětí.
O proslulé mapě Komenského z r. 1627 bylo
napsáno a řečeno mnoho polemického. O jaké
kartografické dílo šlo, se bude moci přesvědčit
návštěvník v Uherském Brodě od 27. března
na výstavě Moravské markrabství 1627 – I. A.
Comenio – Moravia / Marchionatvs. Od letošního
Mezinárodního dne muzeí, tedy od 18. května
(den otevřených dveří) bude až do září v muzeu
k vidění vzácná zoologická sbírka Slezského zemského muzea Predátoři.

Městské slavnosti a muzejní akce
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

6.–12. 4. 6
 1. Divadelní festival ochotnických
souborů
27. 4.
Jarní slavnosti
24. 5.
Muzejní noc
9.-10. 8. Moravské chodníčky
28. 9.
Svatováclavské slavnosti
15.-17. 11. Festival vážné hudby
Otevírací doba:
úterý, čtvrtek 9 – 12, 13 – 17 hod.
sobota 9 – 12, 13 – 17 hod. (červen – září)
neděle 14 – 16 hod.
(po předchozí domluvě rádi umožníme návštěvu
mimo běžnou otevírací dobu)

KONTAKT

KONTAKT

zdroj: archív
MJVM
ve Zlíně.
Muzeum jihovýchodní
Moravy
ve Zlíně,
p.o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 +420 577 032 111, +420 577 032 326,
+420 734 769 971
 info@muzeum-zlin.cz
 muzeumzlin
www.muzeum-zlin.cz

Muzeum Napajedla

Co nového
v muzeu Komenského?

Muzeum naleznete v horní části města,
v někdejším tzv. „předsunutém opevnění“, tedy
hradebním komplexu, jehož součástí jsou dvě
okrouhlé bašty, Zámecká brána a především
„Zámek“, což je památkově chráněný architektonický skvost ze začátku 18. století.
Uvnitř Zámku je vystavěn sloupový sál v barokním
slohu od italského architekta Domenica Martinelliho, který pracoval pro šlechtice z Kounic, jímž
město dříve patřilo. Sloupový sál je jakýmsi vyvrcholením prohlídky muzea, poskytuje audiovizuální projekci a zážitek z původního architektonické
i akustické řešení prostoru. Prohlídku muzea je
však možno začít z druhého konce komplexu budov, od sochy Komenského před muzeem, kterou
zde vytvořil Vincenc Makovský v r. 1956. Za touto
sochou je vchod, kde si návštěvník vybírá ty části
expozice, které chce spatřit. Kromě stálé expozice
Komenský lidstvu, rozmístěnou do několika
přízemních sálů, je v podkroví Zámku instalována expozice Starožitnosti Uherskobrodska
s nejhodnotnějšími muzejními sbírkami, které
se zde podařilo nasbírat za více jak 120 let muzejní činnosti (muzeum patří k těm nejstarším na
jihovýchodní Moravě).

Třetím velkým tématem expozice je cestovatelství, především pak cesty inženýrů Hanzelky
a Zikmunda, na něž upomíná i stříbrná Tatra 87.
Řada černobílých fotografií z jejich cest, stejně
jako sbírkové předměty z jejich archívu, který
muzeum spravuje, živě připomínají i dnes jejich dobrodružství a jsou jedinečnou příležitostí
nahlédnout do světa, který dnes už neexistuje.
Vítaným doplňkem k baťovské historii může být
návštěva nedaleké bývalé administrativní budovy firmy Baťa, tzv. mrakodrapu. Komentovaná
prohlídka nabídne nejen řadu informací k budově
samotné (před válkou bývala jednou z nejvyšších
a nejmodernějších v Evropě), ale z vyhlídkové
terasy i jedinečný výhled na město a továrnu.
Součástí prohlídky je i výjezd původním výtahem s kanceláří Jana A. Bati. Pohyblivá místnost
o rozměrech 6 x 6 metrů s vlastním umývadlem
a telefonem zaručeně nadchne každého.
Součástí vaší návštěvy se mohou stát i aktuální
krátkodobé výstavy muzea.
Muzeum je v centru Zlína, doslova pár kroků od
vlakového či autobusového nádraží, v dosahu
MHD. Pro zájezdy lze rezervovat parkoviště pro
autobus přímo u budovy. Budovy jsou moderní,
klimatizované, v dosahu jsou restaurace nebo
automaty s občerstvením.
Návštěva expozice: 60 minut. Návštěva mrakoStálá expozice i krátkodobé výstavy muzea
drapu: 45 minut.
jsou otevřeny denně kromě pondělí
od 10.00 do 18.00 hodin.

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 uherský brod
 +420 572 63 22 88-9
 muzeum@mjakub.cz
www.mjakub.cz
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Muzeum Napajedla
Nový Klášter
Komenského 304, 763 61 Napajedla
 +420 733 182 240
 muzeum@napajedla.cz
 muzeumnapajedla
www.muzeum.napajedla.cz

