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SběratelSká 
Soutěž 

Muzea a galerie, které v tomto 
vydání najdete, vytvořily speciální 

edici magnetů, které obsahují 
jejich nejzajímavější sbírkové 
předměty. Pokud nasbíráte 

5 magnetů a pošlete nám vaši fotku 
i s magnety, dostanete od nás 

volnou vstupenku. 
Dostanete se také do losování 

o víkendový pobyt pro dvě osoby. 
Fotky posílejte do redakce mailem 

na info@czech-tim.cz 
do konce března 2020. 

Vážení čtenáři, 
Prázdniny  nám  odcválaly  takovým 
kvapem,  že  je  ještě  vyhlížíme  za 
poslední zatáčkou. Je to ale marné, 
na jejich návrat musíme počkat celý 
jeden  školní  rok.  Podzimní muzejní 
noviny nabízí zábavnou možnost, jak 
zajímavě  přečkat  školní  časy  a při-
tom se spoustu věcí dozvědět a nau-
čit.
Noviny nabízejí spoustu nápadů pro školní 
vyučování, workshopy pro všechny věkové 
kategorie. Neváhejte je využít, a užít si školní 
rok radostně. Nabídka se samozřejmě hodí 
i pro víkendové výlety rodin s dětmi. 

– Vaše redakce –   

MuZea a GalerIe 

Turistické noviny TIM – muzejní speciál
podzim 2019
Vydavatel | Eurocard s.r.o., 
         Chemická 955, Praha 4
IČO l 24795097
Registrováno | evidenční číslo MK ČR E 23516 

�

M
u

ze
a

K
ar
lo
va
rs
ké
h
o 
kr
aj
e

Muzejní noviny TIM

 

8
79

10
6

8

9

6

3
2

2
6

32

3 4 6 8 23



PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOvINy pro školy i rodiny

�Muzejní noviny TIM



 

S havířem do práce. Děti si v roli horníka projdou 
jeho trasu do práce a seznámí se tak s každo-
denností hornické činnosti na Příbramsku před 
150 lety. Součástí programu je i jízda vláčkem po 
povrchu. Pouze za příznivého počasí.
Montánní  průzkum  dolu  Vojtěch.  Zážitková 
prohlídka podzemí dolu Vojtěch. Děti se sezná-
mí nejen s prací horníků pod povrchem, ale i se 
současnou podobou podzemí. 
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. Pouze za příznivého 
počasí.
Archeologem  rychle  a snadno. Během progra-
mu se děti dozví, v čem spočívá práce archeologa. 
Samy se stanou archeology, kteří vykopou a určí 
vlastní nálezy. 
Archeologická  textilní  dílna.  Program dětem 
přiblíží, jak si lidé v pravěku zhotovovali obleče-
ní. Některé z těchto technik si budou moci samy 
vyzkoušet. 
Na programy je nutné se předem objednat 
u muzejního pedagoga Pavly Trantinové: 601 
571 915, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku 
v ruce se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti i dospělí. 
Nabízí prohlídky rozsáhlého historického podzemí a expozic 
umístěných v bývalých správních a provozních objektech. Školy 
se kromě toho mohou objednat na vzdělávací programy vedené 
odbornými pracovníky či lektory.

HornIcké MuzeuM PříbraM

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.facebook.com/Hornickemuze-
umPribram
www.muzeum-pribram.cz
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Chcete se seznámit s oblastí Českého krasu nebo 
městem Berounem? Máme připravené programy, 
které Vám upravíme na míru. Tel.: 601 374 208

najděte si svoji zkamenělinu v Geoparku Bar-
randien, venkovní expozici muzea. 
Zavítejte do Geoparku Barrandien, kde si můžete 
najít i skutečnou zkamenělinu a odnést si ji 
domů. Mimoto se zde můžete dozvědět mnoho 
o pradávné historii naší planety i zdejších geolo-
gických lokalitách. Dotýkat se exponátů v parku 
je samozřejmě dovoleno a dokonce i příhodno. 
Geopark nabízí i ideální prostor pro odpočinek 
nebo občerstvení před další cestou.
Expozice muzea se nacházejí v Jenštejnském 
domě. Najdete v něm přesně to, co od muzea 
očekáváte.
Plzeňská brána byla součástí hradebního 
opevnění a jedním ze čtyř vstupů do města. 
Víte, jak  se na ni dostával branný, když vstupní 
dvířka byla ve výšce 7,5 metrů? 

Muzeum Hořovicka je nová, moderní expozi-
ce z roku 2017, kde si projdete cestu sbírkové-
ho předmětu nebo zahrajete na bicí soupravu 
ze smaltovaného nádobí.
Muzeum Žebrák Vás zaujme sbírkou pra-
cí J. Hněvkovského nazývaného „slovanský 
Gauguin“, v roce 2018 pak výstavou o 1. světové 

válce, ke které máme připraven doprovodný pro-
gram. 
Velmi oblíbené jsou exkurze do terénu se sbě-
rem zkamenělin. Nejčastěji vyrážíme na bohatá 
naleziště fosilií v opuštěných lomech u Koně-
prus, exkurzi lze spojit s prohlídku jeskyní. 
Přijeďte  k nám  se  školou  na  výlet.  Těšíme  se 
na Vás!

Muzeum Českého krasu 
beroun · Hořovice · žebrák
Jenštejnský dům · Plzeňská brána · Geopark barrandien 
Muzeum Hořovicka · Muzeum žebrák
Přijeďte na výlet do Berouna! Sídlo našeho muzea najdete přímo 
na náměstí. Od nás můžete pokračovat třeba na Městskou horu
za medvědy ze známého večerníčku nebo na exkurzi s naším 
geologem za sběrem zkamenělin.

Muzeum Českého krasu, p. o.
www.muzeum-beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
www.facebook.com/geoparkbarrandienK
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Exkurze 
do cukrovaru v Dobrovici

Dobrovická muzea – Muzeum cukrovarnictví, 
lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice 
se nachází v malém středočeském městě 
Dobrovice nedaleko Mladé Boleslavi. Toto 
místo je právem nazýváno kolébkou českého 

cukrovarnictví. Stojí zde totiž nejstarší fungující cukrovar 
v Evropě, jehož činnost se traduje od roku 1831.

V září zde započala již 189. řepná kampaň 
a muzeum zahájilo exkurze do továrny. Máte-
li zájem vidět současnou výrobu cukru v nej-
větším českém cukrovaru, objednávejte se. 
Rezervace předem je nutná. Trvání prohlídky 
cca 90 minut.
Pouze do 30. listopadu 2019 je možné navští-
vit výstavu Brána recyklace – příběh odpadů 
od vzniku, přes recyklaci po nové využití. Tato 
výstava je doprovázena výukovým programem 
Odpadem  to  nekončí…,  který je určen pro 

MŠ a 1. stupeň ZŠ. Důraz je kladen na význam 
třídění a recyklaci odpadu. Součástí programu 
je i tvořivá dílna, pohádka a práce na interak-
tivní tabuli.
V nabídce Dobrovických muzeí jsou také tři 
prohlídkové okruhy, které vás seznámí s pěsto-
váním a šlechtěním cukrové řepy, historickým 
vývojem i moderními postupy výroby cukru 
a lihu. Dále máte možnost vidět model řepné-
ho pole, dobové zemědělské stroje, zařízení 
z výrobních technologií či nahlédnout do nej-
starších časů města a jeho nejbližšího okolí.

Otevřeno: 
celoročně / po-ne 9:00-12:00, 13:00-17:00

DobrovIcká Muzea, o.P.s.

Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
 +420 326 374 211, 725 871 072
 muzeum@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz
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Hrádek, barborská 28:
dva stálé okruhy: Město  stříbra a Cesta  stříbra 
– s návštěvou původního středověkého stříbrného 
dolu (nutno se předem objednat)

kamenný dům, václavské náměstí 183:
dva stálé okruhy: Královské horní město - měšťan-
ská kultura a život v 17.–19. století  a Lapidárium  – 
unikátní kamenické prvky z významných kutnohor-
ských památek v původním dvoupatrovém sklepě

Tylův dům, Tylova 507:
dvě stálé expozice: J. K. Tyl a Kutnohorské podzemí 
a jeho průzkum

Tematické akce v roce 2019:
28. října – Den Středočeského kraje

7. prosince – Advent na Hrádku, Hrádek

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. V roce 2017 oslaví 
České muzeum stříbra 140 let od svého založení. Při této 
příležitosti je připravena výstava Příběhy z muzejních 
sbírek (2. 5.–30. 9.) a doprovodný edukativní program pro 
žáky základních škol – více informací a objednávky na: 

www.cms-kh.cz/pro-skoly

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

Tylův dům: 
Tylova 504, tel.: 327 511 504, 
otevřeno 1. 4.–28. 10. každý den 
kromě pondělí a neděle

České muzeum stříbra, p.o.
Tel.: +420 327 512 159
E-mail: info@cms-kh.cz
objednavky@cms-kh.cz
FB: www.facebook.com/muzeumkh
www.cms-kh.cz
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Máslovické 
muzeum másla
Muzeum je jediné svého druhu ve střední 
Evropě. Není však jediné na světě. Existuje podobné muzeum 
v Irsku ve městě Cork, které se však zabývá hlavně irským 
máslem.
Malé máslovické muzeum másla má interaktiv-
ní expozici, která nabízí různé druhy máselnic, 
odstředivek, formiček na máslo, máslenek na 
servírování másla a další předměty související 
s výrobou másla, včetně obalů na máslo. Většinu 
exponátů lze prakticky zkoušet.
Součástí je i expozice o historii obce a aktuální 
výstavy. Děti si mohou zakoupit zajímavé pracov-
ní listy. Muzeum je bezbariérové, vhodné i pro 
návštěvníky se zrakovým postižením (pracovní 
listy jsou k dispozici i v Braillově písmu).
23. listopadu se veřejnost může zúčastnit tvoření 
betlému  z másla, který bude vystaven v muzeu 
v prosinci a v lednu.

Máslovice, Pražská 3, 250 69  Vodochody
Tel.: +420 724 191 246 
E-mail: muzeum@maslovice.czK
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Otevírací doba: 
Celoročně (kromě února) 

sobota a neděle 10-12, 13-16 hod. 
Ve všední den pouze po předběžné objednávce 

(min. 8 osob). 

Vstupné: 40 Kč, 
snížené 30 Kč (důchodci a děti od 5 let), 

20 Kč studenti. Rodinné vstupné 120 Kč.
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Expozice historických kočárků
mapuje vývoj výroby dětských ko-
čárků v Čechách. Od nejstarších 
princezek a trakářků až po kukaň 
či osmipérák…každý si tady najde 
ten svůj kočárek, ve kterém se vozil. Součás-
tí jsou i dvě místnosti s dobovými hračkami 
1930–1980, dětskými houpadly a plyšovými 
medvědy. Děti si mohou na začátku prohlídky 
vybrat jednoho z medvídků jako svého průvod-
ce a pohoupat se na koníkovi, kocourovi či be-
rušce.
Druhá stálá expozice je věnována regionální 
historii a přírodě Mělnicka a CHKO Kokořín-
ska. Menší část zobrazuje historii českého vi-
nařství. Nejen na kluky a tatínky čeká dlouho-
dobá výstava Z historie malé železnice s dílnou 
ze stavebnice Merkur.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům ochut-
návku českých vín (pro skupiny v původních 
gotických sklepích). Na jednotlivce čeká stej-
ný sortiment vín v muzejní kavárně, která 
láká i příjemným posezením na historických 
hradbách.

Akce: 
19. 7.–3. 11. 
Brekeke! aneb V Mělníku není konec vodní-
ků – pohádková vodnická výstava s herním 

koutkem, miniakváriem a soutěží

20.–22. 9. 
Vinobraní v muzeu – ochutnávka českých vín 
v gotických sklepích…

28. 10. 
Den Středočeského kraje – derniéra výstavy 
Brekeke – program pro děti s vodníkem Brčou-
nem Vrbičkou, předání cen vítězům soutěže; 
přednáška Skalní obydlí na Kokořínsku v mu-
zejní kavárně…

22. 11. 2019–5. 1. 2020 
Vánoce 70. – 80. let – retro výstava 
30. 11. Předvánoční řemeslný jarmark – s díl-
ničkami pro děti a ukázkou lidových řemesel

Muzeum také provozuje tři historické štoly, ve kte-
rých se v minulosti těžilo zlato. Štolu sv. Josefa, 
štolu sv. Antonína Paduánského a štolu Halíře lze 
navštívit od dubna do října. Muzeum nabízí také 
rozmanité vzdělávací programy pro školy, které 
jsou pravidelně doplňovány a obměňovány: 

Ora et labora – Svět středověké práce 
a  vzdělanosti
Cílem programu je přizpůsobit stálou expozici Ora 
et labora („Modli se pracuj“) všem věkovým kate-
goriím a seznámit je se způsobem středověkého 
života v klášteře Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově 
u Davle. Žáci si vyzkouší dovednost psaní na vos-
kové tabulky pomocí měděného stylu a následně 
si osvojí psaní brkem a inkoustem kaligrafi ckou 
metodou se snahou vytvořit část iluminovaného 
rukopisu. Rukopis i otisk pečetě města Jílového si 
odnesou s sebou.

Oblékání do minulosti
Vzdělávací program se věnuje textilním technikám 
v pravěku a středověku. Žáci budou mít možnost 
vyzkoušet si techniky od samotného spřádáni ovčí 
vlny na primitivním vřeténku, přes tkaní na des-
tičkových i hřebínkových stávcích, až po samotné 
obléknutí repliky autentického dámského či pán-
ského oděvu ve fotokoutku. 

Na jeden den řemeslníkem
Cílem programu je seznámit žáka s řemeslnic-
kými cechy v Jílovém. Žáci pochopí, jaký byl vý-
znam cechů a jejich patronů, budou poznávat 
řemeslné nástroje dnes již zaniklých řemesel 
i práci s nimi. Každý si odnese otisk pečetidel ře-
meslných cechů.

Co je v nás aneb Anatomie lidského těla
Žáci si v rámci programu pokusí sestavit přes-
nou anatomickou repliku lidské kostry, pojme-
novat jednotlivé kosti, umístit lidské orgány na 
správné místo a posoudit jejich funkci. Zároveň 
se pokusí identifi kovat příčiny, příznaky i násled-
ky různých nemocí. 

Na jeden den jílovníkem 
Program je realizován přímo v rozsáhlé expozici 
zlata, žáci se seznámí s historií těžby a zpracování 
zlata. Žáci si mohou vlastnoručně vyrazit repliku 
keltské mince, „duhovky“, vyzkouší si roztlou-
kání rudy želízkem a mlátkem, pochopí k čemu 
a jak sloužily kahance a osvojí si techniku rýžová-
ní zlata.  Vyrýžované zlatinky si odnesou ve zku-
mavce s sebou. Pracovní listy s permoníky a malá 
odměna na závěr je samozřejmostí. 

Zároveň s těmito novými programy běží i ty stá-
vající, jako například Na jeden den archeologem 
a Pravěké umění. Expozice i výstavy jsou průběž-
ně doplňovány interaktivními prvky a aktivitami 
pro rodiny s dětmi. Muzeum také pořádá nárazo-
vé víkendové akce s tvůrčími dílnami a rukoděl-
nými výrobky, jako je například Tradiční vlnobra-
ní nebo Velikonoční/Vánoční předvádění. 

Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy
Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata nabízí v letošním 
roce velkou dávku výstav a akcí se zaměřením převážně na 
archeologii, antickou kulturu a umění. 

Regionální muzeum Mělník
– kočárky, víno i zábava pro děti…
Regionální muzeum Mělník Vás srdečně zve do stálých 
expozic i na výstavy a akce, které pořádáme celoročně:

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.muzeummelnik.cz

 RegionalnimuzeumMelnik
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

 info@muzeumjilove.cz
objednávky a informace ke vzdělávacím 
programům: Mgr. Dana Chmelíková; 

 chmelikova@muzeumjilove.cz
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Otevřeno: celoročně 
út – ne 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

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

Muzejni_noviny_TIM_2019_podzimni.indd   3 07.10.2019   10:53:42



PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOvINy pro školy i rodiny

4Muzejní noviny TIM



Karlův most je jednou z nejskvostnějších 
mostních staveb vrcholné gotiky v Evropě. 
Základní kámen stavby mostu položil český 
král, římský císař Karel IV., syn Jana Lucem-
burského a Elišky Přemyslovny v roce 1357. 
Stavba trvala téměř 55 let. Její průběh mohou 
návštěvníci Muzea Karlova mostu spatřit na 
unikátním modelu, spolu s kopiemi strojů 
a nástrojů, které se při konstrukci používaly.
Muzeum Karlova mostu sídlí v bezprostřed-
ní blízkosti tohoto architektonického skvos-
tu, v prostorách bývalého špitálu Rytířského 
řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kteří 
jsou s Karlovým mostem a jeho předchůdcem 
– mostem Juditiným – neoddělitelně spja-
ti. Křižovnický řád založený roku 1233 sva-
tou Anežkou Českou měl privilegium vybírat 
na mostě clo a mýtné, ale rovněž povinnost 
o most pečovat. Část expozice je proto věnová-
na tomuto řádu a historickým postavám s ním 
spojeným – sv. Anežce a sv. Janu Nepomucké-
mu.
Pro školní skupiny prohlídka Muzeum Kar-
lova mostu s průvodcem a plavba Pražskými 
Benátkami s živým výkladem kapitána.

Vstupné:
Dospělý – 340 Kč, dítě 6–14 let – 170 Kč, 
Děti do 6 let v doprovodu rodiče – zdarma*
Školní skupiny 170 Kč/os.**
* neplatí pro organizované skupiny
** předem objednané skupiny, pedagogický dopro-
vod zdarma
Kompletní ceník na:
www.muzeumkarlovamostu.cz
Minimální  otevírací  doba:  denně 10–18 hod.
Školní skupiny po domluvě již od 9.00 hod.

Muzeum karlova mostu 
Co víte o historii Karlova mostu? Co je to Bradáč? Kolik bylo manželek 
Karla IV.? Jak to bylo s vejci při stavbě Karlova mostu? 
Přijďte se k nám dozvědět víc.

Muzeum karlova mostu 
a Pražské benátky
Křižovnické náměstí 3
110 00 Praha 1 - Staré Město
 info@prazskebenatky.cz
 +420 776 776 779
www.muzeumkarlovamostu.cz
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Praha

Hlavní  budova  na  Florenci  nabízí skupinám 
starších žáků a středoškoláků lektorský pro-
gram k výstavě Listopad 1989 v pražských uli-
cích. Skupiny dětí do 10 let zveme na tematické 
programy Kalendář, Královská cesta, sv. Václav 
– kníže i světec i v odpoledních hodinách. Na 
konci listopadu a v prosinci přibudou progra-
my s vánoční tematikou, včetně víkendového 
workshopu pro rodiče s dětmi.

Dům  U Zlatého  prstenu nabízí školám i rodi-
nám dětské muzeum Po stopách Karla IV., kte-
ré je připraveno jako interaktivní dílna. Děti si 
mohou vyzkoušet středověké oblékání, tržiště, 
písařskou dílnu či stavební huť. 

Podskalská celnice na Výtoni nabízí vycházku 
starým Podskalím pro školky a zájmové dětské 
skupiny. Na architektonické výzdobě domů 
zkoumají děti práci starých vorařů a mohou se 
stát na chvíli Podskaláky, oblíbený je i program 
Jak ploul strejda František.
Ve správě MMP je i 6 pražských věží. Všechny 
(Staroměstská, Malostranská věž, Svatomiku-
lášská městská zvonice, Prašná brána, Petřín-
ská rozhledna a Novomlýnská vodárenská věž) 
spojuje zábavně-naučná hra pro rodiny s dětmi 
Klíče od pražských věží. 

Pro střední školy a vyšší gymnázia je určen lek-
torský program na Svatomikulášské městské 
zvonici, kde žáci a studenti navštíví autentický 
prostor někdejší pozorovatelny StB Kajka a záro-
veň zmapují umístění dalších bývalých pozoro-

vatelen Státní bezpečnosti, které se nacházely 
v okolí.
Novomlýnská vodárenská věž nabízí tři růz-
né věkově odstupňované lektorské programy 
v rámci stálé expozice Praha hoří zaměřené na 
historii požárů v Praze a úlohu vodárenských 
věží v dějinách.
Programy pro školy jsou připraveny i na Prašné 
bráně. Žáky a studenty blíže seznámí nejen se 
samotnou Prašnou bránou coby součástí měst-
ského opevnění, ale i se životem ve středověkých 
pražskýh městech jako takovým. Jednotlivé pro-
gramy jsou opět odstupňované podle věku.
Mystérium věže (Karel IV. a jeho věž) je název 
lektorských programů, které mohou žáci nav-
štívit na Staroměstské mostecké věži a dozvědět 
se tak více o této gotické památce úzce spjaté 
s Karlem IV.. Jak o její architektuře a významu 
pro obranu města, tak například o nejznámější 
pověsti o této věži či symbolice.
Lektorské programy pro děti 3. třídou počínaje 
až po studenty středních škol a vyšších gymná-
zií jsou připraveny i na Malostranské mostecké 
věži. Ta jim bude mj. představena jako autentic-
ké místo vybudované v době vlády Jiřího z Podě-
brad na místě zničeném husity.
Petřínská rozhledna pak školám nabízí program 
pod názvem Petřín, místo vycházek, rozhledu 
i dolování, který účastníkům přiblíží nejen roz-
hlednu a zrcadlové bludiště, ale i samotný vrch 
Petřín. 

Muzeum hlavního města 
Prahy zve zájmové dětské skupiny, 
ale i rodiče s dětmi na programy a výstavy.
Na podzim jsou otevřeny tyto výstavy: Dýmová hora; listopad 1989 
v pražských ulicích; Pro kamna ke Špačkovi / kachle a kamnářství 
v renesanční Praze; Praha 1606.

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
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V Apple museu můžete nahlédnout do nedáv-
né 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 celist-
vosti, ho najdete i v našem Apple museu Praha. 

neobyčejný příběh dvou géniů 
Apple museum Praha láká nejen milovníky iko-
nických „jablíčkových“ produktů, ale také všech-
ny nadšence moderních technologií. Brilantní 
inženýrské výkony obou výrazných osobností 
moderní historie totiž dalece přesahují hranice 
jedné firmy. Svým odkazem navždy změnili svět 
a to, co se jim podařilo vytvořit, způsobilo počíta-
čovou revoluci. Jejich vize si bez nadsázky pod-
manily celý svět a ovlivnily to, jaké máme dnes 
v oblasti technologií možnosti. Prozkoumejte 
zblízka odkaz dvou výjimečných osobností, které 
způsobily převrat na poli vědy a techniky. 

steven’s Food, kavárna v Jobsově stylu
Aby byl váš dojem co nejúplnější a zážitek co 
nejintenzivnější, můžete se po prohlídce Apple 
musea občerstvit v originálně koncipovaném 
bistru Steven’s Food. Proč originálně? O Job-

sovi bylo známo, že byl již od dob vysokoškol-
ských studií zapřisáhlým vegetariánem. Tra-
duje se, že jeho nejoblíbenějším jídlem byla 
syrová mrkev a jablko. Proto v nabídce stylové 
kavárny můžete najít mnoho Jobsových oblí-
bených nápojů, převážně ovocné freshe, které 
jsou v souladu s jeho stravovacím a celoživot-
ním přesvědčením.

výstava: 25. 9.–31. 12.
Jonas Ledecky – The Shy Exhibitionist 

apple museum Praha
Největší světová výstava produktů 
a artefaktů geniálního visionáře Steva 

Jobse. Přijďte si prohlédnout jedinečné exponáty značky, která 
se z provizorních garážových podmínek vypracovala na pozici 
nejziskovější a největší společnosti na celé planetě. 

apple museum Praha
Husova 21, Praha 1
www.applemuseum.com
https://ticket.applemuseum.com/cs/K

O
N

TA
K

T

Otevírací doba: Každý den: 10-22 hodin

Unikátní zlatnické liturgické předměty zahrnu-
jí období od gotiky po současnost. Představují 
stylově i typově různorodé předměty používa-
né v křesťanské liturgii. Patří mezi ně zejména 
kalich, paténa, monstrance, ciborium, konvič-
ky, relikviáře a závěsné kříže. 
S prostředím kláštera, vybavením konventního 
chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spo-
jena také další cenná díla uměleckého řemesla. 
Patří mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné 
předměty jako křížky, růžence aj. 
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní expo-
náty z oblasti volného umění – gotická skulptu-
ra Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní 
kulturní památka a portrét zakladatele Strahov-
ské obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidle-
ra v liturgickém rouchu s insigniemi, z nichž 
některé se ve sbírkách Strahovského kláštera 
dochovaly dodnes. 

Nabídku z produkce Strahovské knihovny 
můžete zakoupit i v e-shopu na webových strán-
kách. 

Sbírka pokladů 
a umění na Strahově
Strahovská knihovna s obrazárnou patří k místům v Praze, kde se 
nacházejí největší národní poklady a umělecká díla nebo starožitný 
nábytek. Pro žáky základních a středních škol je zajímavý a často 
navštěvovaný kabinet kuriozit. 

sTraHovská knIHovna

Otevřeno denně: 9-12, 13-17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
  +420 233 107 718

sTraHovská obrazárna

Otevřeno denně: 9:30–11:30, 12-17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 730 

sTraHovskÝ kLáŠTer

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz  K
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Praha

PLYNÁRENSKÉ MUZEUM
Vás zve na Pražskou muzejní noc 2019

8. 6. 2019 | 19 - 01 hod

www.ppas.cz
www.prazskamuzejninoc.cz
www.ppas.cz
www.prazskamuzejninoc.cz
www.ppas.cz
www.prazskamuzejninoc.cz

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

stálá expozice
1.  část  –  „Národní” znázorňuje pomocí chrono-
logického 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, dopra-
va, rozvod a regulace tlaku plynu, měření, plynové 
spotřebiče).

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

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.

Plynárenské muzeum
(areál Pražské plynárenské, a. s.)
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 – Michle 
 267 175 143,  jan.zakovec@ppas.cz
www.plynarenskemuzeum.cz

K
O

N
TA

K
T

Toto muzeum objektivně dokumentuje histo-
rii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na 
území bývalého Československa od doby jeho 
vzniku po současnost, kriminalistiku a známé 
kriminalistické případy, věnuje se i dopravní 
a letecké službě i pohraniční policii. Návštěv-
ník muzea projde křížovou chodbou, která se 
skládá ze čtyř částí. První část je věnována his-
torii četnictva a policie na našem území v letech 
1850–1938. V závěru této části návštěvník pro-
hlédne vybavenou četnickou stanici. 
Druhá část chodby je věnována expozici z let 
1939–1945, činnosti našich bezpečnostních 
složek na území Protektorátu Čechy a Morava, 
ale i při nuceném nasazení v Německu. 
Třetí část expozice navazuje vznikem SNB - 
Sboru národní bezpečnosti. Závěrečná, čtvrtá 
část křížové chodby se zaměřuje především na 
vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. 
století. 
Další části expozice najdeme v přilehlých 
sálech. Prvním je sál Policie České republiky, 
který prezentuje a dokládá činnost naší součas-
né policie. Další sál je věnován vývoji a činnosti 

dopravní služby od roku 1919 do současnosti. 
Malí návštěvníci si mohou ověřit svoje znalosti 
dopravních předpisů na počítačové hře, starší 
se pak mohou věnovat sledování simulačních 
programů dopravních situací. V sále jsou umís-
těny i historické jednostopé dopravní prostřed-
ky používané bezpečnostními sbory - prvore-
publikové jízdní kolo a poválečná Jawa „Pérák“. 
Sousední sál je věnován dopravní nehodovosti 
a je doplněn opět několika stroji, 
tentokrát výhradně motorka-
mi. V přízemí najdeme také 
expozici kriminalistiky,  
interaktivní moduly a pří-
stroje, kde je možné si práci 
kriminalistů vyzkoušet.

Muzeum Policie 
České republiky
Muzeum Policie České republiky sídlí v areálu pražského Karlova, 
který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským 
císařem Karlem IV. O zřízení Muzea Policie České republiky bylo 
rozhodnuto v roce 1990 a expozice byla pro veřejnost otevřena 
dne 12. dubna 1991.

Muzeum policie Praha
Ke Karlovu 1, Praha 2
 +420 224 922 183
www.muzeumpolicie.czK
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Otevřeno:
út–ne 10–17 hod.
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MuzeuM karLovy vary

Multimediální expozice věrohodně přibližuje 
historii města. Cesta začíná u Vřídla, unikát-
ního přírodního fenoménu, a pokračuje přes 
založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k pro-
měnám architektury Karlových Varů, spole-
čenskému a kulturnímu životu lázeňského 
města a historii mezinárodního filmového fes-
tivalu.
Druhé patro představuje přírodu a histo-
rii regionu od nejstarších dějin, přes slavné 
období těžby rud a neméně významnou tradi-
ci cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr 
expozice je věnován dramatickému 20. století. 
Koho nezaujmou doplňující projekce, nahráv-
ky, prezentace na dotykových obrazovkách či 
kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty 
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat 
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibo-
ra Nesnídala.

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

kráLovská MIncovna 
JácHyMov

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

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

MuzeuM cHeb

V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších 
měšťanských domů na chebském náměstí, který 
bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován 
také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevře-
no Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstar-
ší regionální muzea v Čechách. Se svými přibližně 
100.000 kusy sbírkových předmětů, bohatými 
sekundárními dokumentačními fondy k dějinám 
Chebska a obsáhlou studijní knihovnou patří 
k nejdůležitějším muzejním zařízením v Karlovar-
ském kraji. Součástí prohlídkové trasy je i vald-
štejnský okruh, připomínající osobnost Albrechta 
z Valdštejna, jenž byl v Pachelbelově domě dne 25. 
února 1634 zavražděn. 

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
35011 Cheb
 +420 739 322 499
 sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz 

MuzeuM MaTTonI kyseLka

Karlovarské minerální vody otevřely Muzeum Mat-
toni v obci Kyselka nedaleko Karlových Varů v čer-
venci 2016 ve zrekonstruovaném objektu známém 
jako Löschnerův pavilon. Ten v době svého vzniku 
sloužil jako provozovna pro stáčení minerální vody 
ze stejnojmenného pramene.
Expozice muzea nabízí řadu historických doku-
mentů a dobových reálií, jako jsou fotografie, cer-
tifikáty ochranných známek, obchodní korespon-
dence, mapy, projekty realizovaných staveb. Sou-
částí muzea jsou ale i interaktivní výstavní před-
měty a moderní technologie, které zpestří návštěvu 
muzea zejména dětem. Unikátem vztahujícím se 
k regionu je pak originální hodinový stroj z 16. sto-
letí z věže kostela v Radošově, dnešní součásti obce 
Kyselka.

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

MuzeuM sokoLov

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

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

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

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

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

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

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

MuzeuM HIsTorIckÝcH 
MoTocykLů, exPozIce 
Hraček bečov naD TePLou
Muzeum vystavuje přes 70 exponátů, z nichž 
některé jsou světové unikáty popř. jsou docho-
vané jen v jediném kuse, namátkou můžeme 
jmenovat např. motocykl Wagner 500 OHC, 
čtyřválec FN z roku 1910, motocykl Čechie 
a mnoho dalších. Expozice hraček se nachází 
v prvním patře muzea, kde je vystaveno několik 
stovek druhů různých hraček převážně tuzem-
ských výrobců.

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

MuzeuM LázeňskÝcH 
PoHárků LokeT

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

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

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

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

Více informací:

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

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

Muzea karlovarského kraje

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T

K
O

N
TA

K
T



PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOvINy pro školy i rodiny

Muzejní noviny TIM7

PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOVINY pro školy i rodiny

Muzejní noviny TIM7



Muzeum města Ústí nad Labem 
Pro školy a školky má muzeum nachystaný zá-
bavný program s názvem Muzejní pedagogika. 
Jedná se o interaktivní vzdělávání formou od-
borných přednášek nebo řemeslných a krea-
tivních kurzů. Žáci se tak hravým a poutavým 
způsobem naučí znát přírodu, geologii nebo 
třeba i historii.  
S geologickou strukturou Ústecka seznamuje 
školáky program „Geologie severních Čech“.  
Kurz „Kdo byl před námi v lese“ učí děti pozná-
vat stopy, které po sobě v přírodě živočichové 
zanechávají. Na dávnou historii pravěku je za-
měřený dějepisný program „Zubr Emil v pravě-
ku“.
Podrobné informace o kurzech naleznete na 
www.muzeumusti.cz pod záložkou Muzejní pe-
dagogika. 

Muzeum Československého opevnění
Do okolí Ústí nad Labem, konkrétně do Velkého 
Března, se školy mohou vypravit do Muzea Česko-
slovenského opevnění, které nabízí individuální 
prohlídky. Muzeum ve Velkém Březně, je pokračo-
vatelem zaniklého muzea ve Valtířově, a to včetně 
vojenské posádky. V řopíku z roku 1938 jsou opět 
k vidění zbraně a veškeré vybavení, které se do těch-
to opevnění instalovalo. Malí návštěvníci tak mají 
možnost poznat tuto část české historie v téměř 
reálné podobě. Průvodce je oblečen v dobové česko-
slovenské uniformě, a aby vše bylo kompletní, tak 
je vždy u bunkru ukázka i té druhé strany (Němec-
ka), a to včetně průvodce v uniformě, ukázky zbra-
ní a vybavení. Vždy je připravena oblíbená airsoft 
střelnice, kde si každý vyzkouší střelbu na terč. 
Kontakty a bližší informace se dozvíte na webových 
stránkách muzea www.ropik.unas.cz.

Ústecká muzea školám
Jakou lákavou nabídku si pro školáky, ale i předškoláky, připravila 
muzea v Ústí nad Labem a v jeho okolí?

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

Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV
 +412 531 549, 412 532 56
 info@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
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Muzeum Rumburk

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

Nejstarším dochovaným lodním plavidlem je mo-
noxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla, 
používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slova-
ny. Mezi další zajímavosti patří modely řetězových 
parníků, technická plavidla, modely současných mo-
dernějších typů lodí či rekonstrukce přehrady.

Stálé expozice
V muzeu je možné zhlédnout i stálé expozice věno-
vané historii města Děčína. Jedna z výstav nazvaná
Město na louce mapuje nejstarší historii města. No-
vější historii dokumentuje expozice Procházka sta-
rým 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 ná-
vštěvníkům představí v kompletně novém moder-
ním výtvarném zpracování. S otevřením výstavy byl 
zahájen i prodej katalogu s barevnými vyobrazeními 
všech gotických plastik s podrobným popisem, na je-
hož obsahu se podílel kolektiv předních českých od-
borníků v oblasti gotického umění.

Aktuální výstavy a přednášky
Tady byli doma – na sto obrazů a grafi k od dvaadva-
ceti autorů – sudetoněmeckých umělců, kteří žili a 
sdružovali se v uměleckých skupinách na Děčínsku 
v první polovině 20. století.
Africké umění – ukázky afrického výtvarného umě-
ní. K vidění jsou obrazy a plastiky ze sbírky Marie 
Imbrové.
Africký šperk – ukazují tradici tisíce let afrického 
šperkařství a mapují cesty evropských a českých ko-
rálků na africké území. 
VÝSTAVA PRODLOUŽENA do 29. 2. 2020.

Muzeum Rumburk
Aktuální výstavy
Střípky z historie – zcela nová expozice věnova-
ná historii Rumburska a významným osobnos-
tem lokality.
Cín – ve sbírce rumburského muzea se nachá-
zí více než 300 cínových předmětů. Návštěvník 
výstavy si může prohlédnout přes 100 nejzají-
mavějších výrobků pro denní potřebu, jako jsou 
talíře, mísy, holby, džbány, konvice a svícny.

Muzeum Varnsdorf
Muzeum je v současné době z důvodu rekon-
strukce uzavřeno. Sídlo muzea je dočasně 
umístěno do bývalých prostor dětského a hu-
debního oddělení Městské knihovny Varnsdorf. 

Oblastní muzeum v Děčíně
Muzeum v Děčíně nabízí stálou expozici Vývoj lodní 
dopravy na Labi. Město Děčín je od pradávna centrem 
labské lodní dopravy. Procházkou po expozici se 

návštěvník seznámí s lodní dopravou od počátků až do současnosti.

Muzeum Varnsdorf

Legií 2574, 407 47 Varnsdorf
 +420 412 334 107
 varnsdorf@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
http://www.muzeum–varnsdorf.cz/
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Sbírky muzea reprezentují historii regionu od 
nejstarších dob až po 20. stol. Expozici zahaju-
je geologická část s ukázkami hornin, minerálů 
a paleontologických nálezů zdejšího kraje. Násle-
duje oddělení archeologie, seznamující nás s osíd-
lením Litoměřicka od prvních paleolitických 
lovců až po raný středověk, tedy po vybudování 
litoměřického přemyslovského hradu. Prohlídka 
dále pokračuje po proudu času přes středověk 
k období renesance, kterou uzavírá již zmiňova-
ná zasedací síň. Druhé patro představuje časový 
úsek od baroka po rok 1945. Připomenuty jsou 
důležité historické momenty regionu. Pozornost 
je věnována také řemeslům a hospodářství typic-
kým pro zdejší region – říčnímu rybářství, vinař-
ství, ovocnářství, obilnářství a chmelařství. 
K muzeu patří rovněž Památník Karla Hynka 
Máchy. Prostor tzv. Máchovy světničky je auten-
tickým místem, kde známý básník prožil závěreč-
nou část svého života.
Kromě stálých expozic je možné v průběhu roku 
navštívit i krátkodobé výstavy a doprovodné 
akce pro veřejnost. Od 26. 9. 2019 do 1. 3. 2020 
v muzeu probíhá výstava k 800. výročí založení 
města Litoměřic s názvem Město na dvou pahor-
cích. 800 let od počátku města Litoměřic. Náv-
štěvníci mají možnost seznámit se s vývojem 
města od 10. po 14. století, tedy od vzniku kas-
telánského hradu nad řekou Labe až po rozkvět 
vrcholně středověkých Litoměřic v době Karla IV. 
V doprovodném programu proběhne např.:
17. 10. 2019 – Přednáška Milana Sýkory Litomě-
řické vrcholně středověké hrady

19. 10., 3. 12. 2019, 6. 2. 2020 – Komentované 
prohlídky výstavy s kurátorem PhDr. Oldřichem 
Kotyzou

28. 11. 2019 – Přednáška PhDr. Oldřicha Kotyzy 
Raně středověké Litoměřice a počátky instituci-
onálního města

12. 12. 2019 – Přednáška Prof. PhDr. Josefa Žem-
ličky, DrSc. Od hradu ke středověkému městu

23.  1.  2020  –  Přednáška  Doc.  PhDr.  Tomáše 
Velímského,  CSc.  Litoměřicko  a elity  raného 
středověku

20. 2. 2020 – Přednáška Prof. PhDr. Jana Kláp-
štěho, CSc. Proměna severozápadních Čech na 
prahu vrcholného středověku

Otevírací doba: denně kromě pondělí 10–17 hod.

oblastní muzeum 
v litoměřicích
Litoměřické muzeum se nachází v budově bývalé městské 
radnice ze 16. století. Jde o první renesanční stavbu 
v měšťanském prostředí v severních Čechách. Zachovány jsou 
i některé prvky interiéru – kamenné renesanční schodiště, 
zasedací síň městské rady s původním kazetovým stropem 
a dřevěným ostěním zdobeným mj. medailony českých králů. 
Obojí je návštěvníkům přístupné jako součást stálé expozice.

obLasTní MuzeuM v LIToMěřIcíccH

 info@muzeumlitmerice.cz
 +420 775 868 539
www.muzeumlitomerice.czK
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MUZEUM
V	LITOMĚŘICÍCH
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17. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Pro předvánoční a vánoční čas je připravena výsta-
va „Retrohrátky“ s hernou. Stovky kusů hraček, 
her, dětských knih, fotografií a dalších věcí pře-
nesou návštěvníky do dětského světa generace 
dnešních rodičů, babiček i dědečků, a dokonce 
i prababiček a pradědečků. Mnoho z vystavených 
předmětů je zapůjčeno ze soukromých sbírek oby-
vatel Chomutova a okolí. Součástí výstavy bude 
otevřená herna pro děti všech věkových kategorií, 

rodiny s dětmi i školní skupiny. Děti se mohou těšit 
na obří domeček, medvěda, počítadlo i jiné oblíbe-
né retrohračky. 

3. 3. – 1. 8. 2020
Velkou výstavu „Svět  kachlových  kamen“ v břez-
nu doprovodí program „Březen  –  na  pec  si  vle-
zem“ s tvůrčí dílnou pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ. Ve 
velkém sále muzea na radnici si děti prohlédnou 
výstavu s interaktivním výkladem a zažijí „čtení 
do ouška“ na obří peci. Na závěr si vyrobí vlastní 
pestrobarevný kachel. V dubnu proběhne program 

pro 3.–5. třídu ZŠ „Duben  –  ještě  tam  budem“. 
Děti se netradičním způsobem seznámí s tématem 
výstavy, zaměřené na historické kachle a kachlová 
kamna v našem regionu. Při interaktivní prohlídce 
výstavy vyplní pracovní list nebo složí velké puzzle. 
Na obří peci si poslechnou příběh k zamyšlení pod 
názvem „O železné peci“. 

22. 10. 2019 – 17. 1. 2020
Součástí výstavy „Únik z totality aneb Listopad 89 
na Chomutovsku“ je naprosto originální edukační 
program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Výstava připome-
ne 30. výročí sametové revoluce. Žáci si odnesou 
důležité informace o událostech roku 1989 a záro-
veň prožijí čas plný emocí a adrenalinu. Připravena 

pro ně bude speciálně na téma výstavy koncipova-
ná úniková hra se vším, co k ní patří. Po domluvě 
je také možné zařadit do programu prohlídku nově 
vytvořeného obelisku s unikátním dotykem ruky 
Václava Havla v kostele sv. Kateřiny (radnice). 

18. 2. – 8. 4. 2020 
K výstavě „Architektura  v krajce“  proběhne 
vzdělávací program s tvůrčí dílnou pro MŠ, ZŠ 
a SŠ  „Toč  se  kolovrátku…“. Výstava ukáže jedno 
z téměř zapomenutých tradičních řemesel našeho 
regionu. Žáci se seznámí s technikami výroby kraj-
ky v Krušných horách, s používanými materiály 
a s jejich zpracováním před samotným vytvářením 
krajek. Součástí programu jsou i kreativní dílny, 
tematicky zaměřené na jaro a velikonoce.  

Těšíme se na vaši návštěvu na některé z akcí 
muzea.

oblastní muzeum 
v Chomutově
Chomutovské muzeum pro nový školní rok 2019/2020  připravilo 
bohatou nabídku vzdělávacích programů pro mateřské, základní i střední 
školy, které se vážou k aktuálním výstavám. Ke stálým expozicím dále 
nabízí interaktivní programy: Procházka pravěkem, Hračka z Krušných 
hor, Horníci a jejich přátelé a Na vánoce dlouhý noce.

oblastní muzeum v chomutově
Palackého 86, 430 01 Chomutov
 +420 474 651 251 (hlavní budova)
náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov
 474 651 570 (pobočka v budově radnice)  
sekretariat@muzemchomutov.cz 
www.muzeumchomutov.cz
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regionální muzeum 
k. a. Polánka v žatci
S nárůstem počtu Čechů v Žatci za první republiky se otevřela 
možnost pro rozšíření jejich aktivit na politickém, kulturním 
i vědeckém poli. České menšinové muzeum bylo založeno 
roku 1925. V čele českého muzea stanul inspektor, učitel 
a vlastivědný pracovník Karel Alois Polánek.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
 rmz@muzeumzatec.cz
 https://www.facebook.com/regionalni.
muzeum.zatec
www.muzeumzatec.cz
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Od roku 1991 má muzeum statut regionální 
instituce, rámcově pro oblast středního Poohří 
(Žatecko a Podbořansko). 
V současné době provozuje tři budovy.

Hlavní budova 
muzea, 
Husova 678, Žatec

17. 5.–16. 11. 2019 
když v Žatci hráli ackermanna aneb Tradi-
ce Jana ze Žatce v Žatci:  (fotografie z divadel-
ních představení z roku 1940 a knižní vydání 
Ackermanna) 

14. 9.–10. 11. 2019
když jsem šel poprvé do školy…: (výstava 
slabikářů z celého světa)

14. 11. 2019–2. 2. 2020 
Žatecký listopad a co přišlo poté: (listopa-
dové události 1989, vznik OF a volby 1990)

28. 11.–30. 12. 2019 
vánoční výstava: (výstava betlémů)

20. 2.–24. 5. 2020: od košilky ….
(1. část výstavy Od košilky k rubáši aneb Naro-
zení a smrt v české lidové kultuře)

12. 3.–19. 4. 
velikonoční čas přišel k nám: (výstava 
kraslic) 

křížova vila,
zeyerova 344, Žatec, 
pobočka muzea

17. 10.–17. 11. 2019 
obrazy:  (prodejní výstava obrazů Václava 
Nasvětila) 

5. 12. 2019–23. 2. 2020
za loutkami: (loutky z dílny žateckého rodáka 
Antonína Műllera, který pracuje pro Divadlo Spe-
jbla a Hurvínka) 

3. 3.–29. 3. 2020
stejnokroje a výstroje čs. legií: (výstava ve spo-
lupráci s ČsOL)

pobočka 
stará papírna, 
volyňských čechů 733, 
Žatec

26. 9.–30. 11. 2019 
smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stí-
nu radobýlu: (výstava ve spolupráci s ÚAPP SZ 
Čech v Mostě) 

11.–14. 12. 2019   vánoční jarmark 

16. 1.–29. 3. 2020   Hans kudlich –osvobodi-
tel sedláků: (putovní výstava OM Chomutov) 
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Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem

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.

Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem
Očkova 5, 413 01 Roudnice n. Labem
 + 420 416 837 301
 galerie@galerieroudnice.cz 
www.galerieroudnice.cz
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Zámecká jízdárna byla postavena v poslední čtvr-
tině 17. století italským architektem Antoniem 
Portou. Zaklenutý interiér budovy, již v modernis-
tickém duchu rekonstruoval architekt Pavel Moš-
ťák, vytvořil působivé prostředí pro stálou sbírku 
galerie. Za její „rodinné stříbro“ lze považovat sou-
bor 60 obrazů Antonína Slavíčka ze sbírky roud-
nického 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 roud-
nického rodáka – malíře Otakara Nejedlého. Vel-
korysý nástup moderní krajinomalby střídá pohled 
do dalších období vývoje umění, v němž se střídaly 
jednotlivé výtvarné směry a tendence od expresioni-
smu a kubismu po surrealismus. Na tuto linii poz-
ději navázaly aktuální sběry umění ze šedesátých 
let. Jádro expozice tak tvoří například výjimečná 
díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Janouš-

ka, Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Kamila 
Lhotáka, Mikuláše Medka či Jiřího Johna. 
Vedle stálé expozice, která prochází občasnými 
dílčími proměnami tak, aby se postupně mohla 
prezentovat i další výjimečná díla skrytá v depozi-
tářích, se v prostorech galerie konají také dočasné 
výstavy.

Výstavy, akce: 
7. listopadu 2019–9. února 2020
Hlava + sklo / Kubismus ze sbírek Západočeské 
galerie v Plzni

7. listopadu 2019–9. února 2020
Michaela Thelenová / Přes kopec
Fotografka Michaela Thelenová (*1969), rodačka 
ze severočeského Chomutova

7. listopadu 2019–9. února 2020 
ReVize: Anežka Hošková
Základní myšlenkou výstavního projektu ReVi-
ze je oživení a znovu zpřítomnění díla ze sbírek 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 
za přispění invence mladých výtvarníků.

Otevírací doba:
út–ne: 10–17 hod., zavírací den: pondělí

Vstupné: plné: 60 Kč (dospělí), 
snížené: 30 Kč (děti, studenti, důchodci)

Od července zjednodušujeme nastavení dní bez 
vstupného. Místo dosavadních dní (první neděle 

a druhý čtvrtek v měsíci) bude nyní vstup do galerie 
zdarma každý pátek!

Muzejni_noviny_TIM_2019_podzimni.indd   8 07.10.2019   10:49:52



PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOvINy pro školy i rodiny

Muzejní noviny TIM9



Výstava Umění  v nouzi!? navazuje na loňskou 
výstavu „Teplice za 1. republiky“ a představuje 
činnost sdružení, které město vymanilo z prů-
měrnosti, vytvořilo konkurenci sousednímu Ústí 
nad Labem a zařadilo ho vedle Liberce, Prahy, 
Brna nebo Ostravy k centrům tehdejšího výtvar-
ného dění. 
Název výstavy si její kurátorky, Bohuslava Chle-
borádová a Anna Habánová, částečně vypůjči-
ly z programového prohlášení umělecké Sekce 
teplického muzea ustanovené v listopadu 1932. 
Muzejní společnost tehdy reagovala na všeobecně 
těžké časy a zaštítila její vznik i chod. Hlavními cíli 
sekce bylo zlepšení materiálních poměrů místních 
umělců a prezentace současného německočeské-
ho výtvarného umění. V rozmezí let 1933–1938 
uspořádala Sekce 19 výstav. Teplické veřejnosti 
se představili zástupci všech německy hovoří-
cích oblastí Čech, Moravy a Slezska i umělci svou 
tvorbou překračující hranice tehdejšího Českoslo-
venska – např. malíř Maxim Kopf, sochařka Mary 
Duras, Emil Filla nebo Vincenc Makovský. Náv-
štěvníci se seznamovali s tendencemi moderní-
ho umění nejen v sochařství a malířství, ale také 
v uměleckém řemesle a částečně v architektuře. 
Souběžně vznikaly muzejní sbírky moderního 
německočeského umění, z nichž část byla vysta-
vena v galerii otevřené v červnu roku 1934 ve 
druhém patře teplické spořitelny. Sekce do sbírek 
získala 350 děl v hodnotě 44 000 korun. Během 
5 let v Teplicích vystavovalo 7 prestižních umělec-
kých sdružení, na 230 umělců a bylo vystaveno 
na 3000 obrazů, kreseb, plastik, grafických listů 
a předmětů uměleckého řemesla. Výstavy navští-
vilo kolem 15 000 návštěvníků. Sekce sdružila na 
300 členů, mezi nimiž byli významní tepličtí prů-
myslníci, bankéři, právníci, lékaři nebo obchodní-
ci, až na výjimky byli německy hovořící obyvatelé 
tehdejšího Československa. Velkou část tvořily 
osobnosti židovského vyznání. Mezi ně patřila 
též výtvarná kritička a pedagožka Emma Meisel, 
ústřední postava teplické Sekce, která se hlavní 

měrou podílela na sestavování výstavního pro-
gramu, vyřizovala administrativu a vedla dodnes 
výjimečně dochovaný sekční archiv, díky němuž 
může být její činnost po mnoha desetiletích před-
stavena. Emmě Meisel je tato výstava věnována.
Pro školy je k výstavě Umění v nouzi!? připraven 
edukační program, zaměřený na jedny z hlavních 
témat výstavy: německočeské umění, výraz a for-
ma tehdejší umělecké produkce, role kurátora/
kurátorky umění jako tvůrce významů a kontex-
tů, muzejní / umělecká sbírka a výstava jako dílo 
samo o sobě. V rámci výstavy bude prezentován 
též interaktivní exponát, na němž si návštěvníci 
budou moci vyzkoušet roli kurátora / kurátorky 
výstavy. Pro rezervaci programu kontaktujte Mgr. 
V. Fremlovou, Ph.D., muzejní pedagožku (fremlo-
va@muzeum-teplice.cz). 
Výstava byla realizována s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Tep-
lice a potrvá do 2. 2. 2020. Otevírací doba: út–pá 
12–17 a so–ne 10–12 a 13–17 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

umění v nouzi!? 
Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti 
Teplice-Šanov, 1932–1938.
Jízdárna teplického zámku. 28. 9. 2019–2. 2. 2020

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

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

Muzeum Terezína
Muzeum vás provede historií pevnosti i města od 
jeho založení až do počátků 20. století. Prohléd-
nete si vojenskou výzbroj i výstroj od Marie Tere-
zie až po T. G. Masaryka.

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

neděle 10:00-16:00 hodin

akce:
4.–5. 10.2019
Josefínské slavnosti
 – největší historické slav-
nosti 18.století v Evropě 
k založení města Tere-
zína. Vojenský pochod, 
vojenské přehlídky, ukáz-
ky vojenského výcviku. Hlavním bodem progra-
mu ukázka dobytí pevnosti. Součástí oslav je 
bohatý doprovodný program, staročeský jarmark, 
kolotoče a noční bitva o pevnost.

Náplň přizpůsobíme vašim časovým možnostem 
a věku, temperamentu a zvídavosti dětí všech 
věkových kategorií.  Program Žít pravěk získal 
v roce 2018 ocenění Zlatý mamut – cenu Karla 
Absolona za popularizaci archeologie.
Programy obsahují řadu pravěkých aktivit 
jako například: mletí mouky na kamenných 
zrnotěrkách a mlýnu, práce s pazourkovými 
nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie 
opracování kamene, lukostřelbu, společné bub-
nování, pravěké vyrábění, oblékání atd. 
Delší programy mohou po dohodě zahrnovat 
vaření pravěkého oběda a aktivity více časově 
náročné (například výroba mazanice a hliněné 
stavění, keramika, zpracování kovu, a mnohé 
další). Děti mají možnost proniknout více do 
hloubky problematiky a stihnou si něco zají-
mavého vytvořit.

Programy probíhají i v zimě a za špatného 
počasí uvnitř neolitického domu. I v chlad-
ném období roku u nás můžete se svou třídou 
prožít zajímavý projektový den nebo neob-
vyklé předvánoční posezení. Pro teplé části 
roku nabízíme možnost obdobného programu 
s možností přenocování ve skanzenu.

Maximální kapacita programu je jedna třída.
Cena: 60 Kč ZŠ, 40 Kč MŠ pedagogický do-
provod zdarma.
REZERVACE TERMÍNU:  + 420 777 69 41 41, 
 skanzen@muzeumlouny.cz

akce:
19. 10. od 10.00 do 16.00
nakámen - Mezinárodní den archeologie – Pro-
gram z doby kamenné pro celou rodinu. Výroba 
kamenných nástrojů broušením a vrtáním, 
štípání pazourkových čepelí, ukázky pravěké 
kuchyně, bubnování, pravěký tvořivý program 
pro malé i velké.

archeoskanzen 
březno u loun
žít pravěk - edukační programy v Archeoskanzenu Březno

Podrobné informace: 
archeoskanzen březno u Loun
 FB Skanzen Březno
GPS souřadnice: 
50.3596655,13.74546029999999
www.archeoskanzenbrezno.cz
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Muzeum kadaň 
Muzeum sídlí v budově bývalého františkánského kláštera. 
Městské muzeum bylo založeno v roce 1999. V roce 2004 byla 
slavnostně zpřístupněna nejnavštěvovanější a nejoblíbenější 
expozice Život v klášteře. V současné době městské muzeum 
zaštiťuje a provozuje pět památkových objektů, historickou 
radnici, Františkánský klášter, Kadaňský hrad, Mikulovickou 
věž a středověkou baštu.

Městské muzeum v kadani
Františkánský klášter 474
432 01 Kadaň
 +420 602 104 242
 muzeum@kultura-kadan.cz
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akce muzea: 
24. 10. 17 h.
Beseda s boromejkou 
Angelikou Pintířovou, 
Františkánský klášter
Beseda nejen o životě 
v řádu s Angelikou Pin-
tířovou, která ošetřova-
la mimo jiné i pana pre-
zidenta Václava Havla. 
Vstup zdarma.

26. 10. 15 h. 
Kirwitzerův den 
Františkánský klášter
Série přednášek z různých vědeckých oborů, 
na počest kadaňského jezuity, misionáře Vác-
lava Pantaleona Kirwitzera, který jako první 
pozoroval v Indii hvězdy pomocí dalekohledu. 
Vstup zdarma

7. 11. 17 h. 
Jan Lucemburský a Kadaň
Františkánský klášter
Na letošní rok připadá výročí 700 let od uděle-
ní městských privilegií Kadani českým králem 
Janem Lucemburským. O prvním panovníko-
vi z Lucemburské dynastie na českém trůnu 
přijede přednášet renomovaná historička, 
odbornice na vrcholný středověk z Ústavu čes-
kých dějin Filosofické fakulty Univerzity Kar-
lovy paní profesorka PhDr. Lenka Bobková, 
CSc. Vstup 30 Kč, studenti U3V zdarma

30. 11. 15 h. 
Vernisáž výstavy
Kouzlo dřevěných
hraček
Adventní výstava ve 
Františkánském klášteře 
představí dřevěné hrač-
ky z Krušných hor. Pří-
stupná od 30. 11. do 22. 

12. 2019 vždy o víkendech od 10 do 17 hodin. 
Vstupné 30 Kč. 

13. 12. 18 h. 
Jaroslav Hutka
Františkánský
klášter
Koncert a beseda 
slavného písnič-
káře k výročí 30 
let od Sametové 
revoluce. Vstup-
né 100 Kč. 

Muzejní expozice ve Františkánském klášte-
ře jsou od 1. listopadu do 31. března přístup-
ny na objednání. Informace o otevírací době 
a vstupném přináší web muzea.
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Muzeum Českého ráje v Turnově otevřelo novou 
stálou expozici, která se věnuje horolezectví. A pro-
tože je Turnov srdcem Českého ráje, v jeho nej-
těsnější blízkosti se nachází Hruboskalské skalní 
město a nedaleko mnoho dalších větších či men-
ších skalních měst (Drábské světničky, Suché Ská-
ly, Prachovské skály a další), je věnována především 
horolezectví skalnímu. Pro expozici jsme vystavěli 
novou krásnou budovu, jejíž interiér je horolezec-
tvím, 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 vydejte se 
do turnovského muzea. Seznámíte se se základní-
mi typy horolezeckého sportu, zjistíte, jak se horo-
lezci dokážou udržet na skalách a jak se pohybují 
ve vysokých horách. Zjistíte, kdo byli první lidé, kte-
ří 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. Expozi-
ce se podrobně věnuje skálovému lezení ve zdejších 
skalních městech a lidem, kteří neustále posouvali 
hranice toho, co je ještě možné, až jim nakonec ská-
ly nestačily a oni se vydali dál do velehor. Budete si 

moci vyzkoušet vázání uzlů, které jistí lezce vysoko 
nad zemí, zjistíte, za co vlastně horolezci na skále 
visí. Budete dokonce moci sledovat horolezce pří-
mo 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 informa-
cí o konkrétních osobnostech a umožní vám sezná-
mit se celým tímto sportovním odvětvím více do 
hloubky. Nebo do výšky?
V exteriéru expozice si můžete vyzkoušet lezení bez 
jištění na boulderingové stěně. 

Expozice vznikla v rámci projektu „Pro horolezce 
neexistují hranice“ (100268705), který je spolufi-
nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Více na www.muzeum-turnov.cz

Horolezectví – Z Českého 
ráje na vrcholy světa
Nová výjimečná expozice pro všechny milovníky skal a hor v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Jediná stálá expozice svého druhu v České 
republice.

Město Dubí nedaleko lázeňských Teplic v Ústec- 
kém kraji, je považováno pro mnohé jako brána 
Krušných hor. Horské městečko se může 
pochlubit krásnou přírodou a bohatou kulturní 
tradicí. 
Tradici porcelánové produkce v Dubí si můžete 
připomenout v Městském informačním centru 
se stálou expozicí porcelánu. Město vybudova-
lo z bývalého kina reprezentativní multifunkč-
ní prostor nazvaný „Dům porcelánu s modrou 
krví“. Expozice v prvním patře seznámí náv-
štěvníka s tradicí výroby porcelánu v Podkruš-
nohoří se zvláštním důrazem na produkci por-
celánu v Dubí. Kromě světoznámého cibuláku 
zde uvidíte figurální porcelán manufaktury 
Royal Dux Bohemia v Duchcově nebo origi-
nální autorská díla vytvořená v Dubí v rámci 
každoročních porcelánových sympozií. 
Městské informační centrum zřízené v příze-
mí objektu pak poskytuje veškeré informační 
a turistické materiály o Dubí a blízkém oko-
lí. Zprostředkovává komentované prohlídky 
a exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. 
Právě prohlídky porcelánové výroby jsou stá-
le častěji vyhledávaným turistickým cílem 

nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro turistic-
ké a zájmové kluby seniorů a školní skupiny. 
Dům porcelánu s modrou krví ročně navští-
ví přes 7000 návštěvníků a víc jak polovina 
jich využije možnosti absolvovat s průvodcem 
exkurzi do porcelánky. Prohlídky porcelánky 
se musí domluvit dopředu osobně nebo telefo-
nicky.

tradice a výroba 
porcelánu v Dubí

Společnost Český porcelán si letos připomíná 155. výročí od 
založení porcelánky. Od roku 1885 pak zdejší keramickou výrobu 
obohatila míšeňská porcelánka, která sem zavedla výrobu tradič-
ního cibuláku, ten se tu od té doby vyrábí nepřetržitě dodnes.

Městské informační centrum           
Tovární 620/15A, Dubí   
 +420 774 028 998
 info@infocentrum-dubi.cz
www.infocentrum-dubi.cz
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lenčino muzeum
hraček a perníku
Nadšená milovnice starých věcí, paní Lenka 
Chudomelová, vždy sbírala nějaké retro kousky 
ráda a opatrovala je. V roce 2014 začala pátrat po úžasné panence 
z Německa, a při tom hledání narazila na spoustu neodolatelných 
kousků od krásných medvídků po dokonale zachovalá mýdla.

kulturní dům Loučeň
Nymburská 345, Loučeň

Postupem času začala paní Lenka přemýšlet 
nad tím, že by se mohla se svojí sbírkou podělit 
i s dalšími lidmi. Téměř 800 panenek zabíralo 
čím dál více místa, k tomu se přidalo několik 
her, stavebnic, medvědů a dalších hraček. 
Dalším koníčkem paní Lenky jsou perníky, kte-
rým se věnuje s láskou již přes 20 let. 
S manželem Pepou letos společně vybudovali 
LENČINO MUZEUM HRAČEK S VŮNÍ PERNÍKU, 
do kterého vás srdečně zvou. Kromě retro kous-
ků tady najdete téměř dvoumetrovou perníko-
vou chaloupku s Jeníčkem i Mařenkou. 

Perníková chaloupka, kterou pro své muzeum 
v Loučeni manželé Chudomelovi vytvořili, je 
rozhodně rekordní. Je vysoká 175 cm, široká 
125 cm a dlouhá 190 cm. Spotřebovalo se na 
ní 100 kg těsta a asi 30 kg cukru na polevu 
a mnoho času a nervů.
Radost z ní mají majitelka i návštěvníci, a to je 
to hlavní. 
V muzeu můžete vidět opravdové poklady 
z dob minulého režimu, které nechyběli v žád-
né domácnosti. Jsou tu například hygienické 
potřeby, igelitové tašky z Tuzexu nebo napří-
klad stylové potřeby pro pány na holení. Další-
mi skvosty jsou panenky, retro kočárky, maňás-
ci, knihy, nábytek pro panenky nebo oblečení.
Nemalou část muzea tvoří expozice perníku 
a výrobků z něj. Najdete tady kačenky, holubič-
ky, andílky a mnoho další výrobků. Prostě láska 
paní Lenky k perníku se  nezapře. 
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Vlastivědné muzeum
a galerie v České lípě
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě sídlí v areálu 
bývalého augustiniánského kláštera, založeném v roce 1627 
Albrechtem z Valdštejna.

vlastivědné muzeum a galerie
Nám. Osvobozeni 297/1
470 01 Česka Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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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 návštěv-
níci mohou zakoupit různé upomínkové či sbě-
ratelské předměty a dostanou tipy na výlety do 
okolí.
V těsné blízkosti muzea se pak nachází areál Kap-
le Božího hrobu, který je pro návštěvníky otevřen 
od června do září, a to vždy o víkendech za dopro-
vodu průvodce. Návštěvu lze ale po předchozí 
domluvě zorganizovat v průběhu celého roku.

Do konce roku se můžete těšit na tyto výstavy:
Do 6. 10. 2019 ještě shlédnete –  Eduard  Milka 
– Obrazy, výstava akvarelů 

12. 10.–10. 11. 2019 
Výstava filmové techniky sběratele Milana Wol-
fa – „České hvězdy filmového plátna 1. republi-
ky“. Kromě dvou tisíc promítacích strojů, kamer 
a fotoaparátů shromáždil pan Wolf více než sto 
tisíc fotografií a tisíce plakátů souvisejících 
s nejslavnějšími světovými filmy. Některé plaká-

ty jsou zcela unikátní, protože jiné se už nikde 
nezachovaly.
V jeho sbírce nechybí ani originály litografických 
plakátů a ty z let 1920-1942 byly pro svůj typic-
ký rozměr nazývány „nudle“. Ve své době byly 
vyráběny v sériích 100-200 kusů a vzhledem 
k tomu, že byly neustále přelepovány, zachovaly 
se dodneška jen v několika málo exemplářích. 
Prohlédnout si můžete staré promítačky, kame-
ry, fotoaparáty, desky, plakáty, popisky nebo foto-
grafie ze starých filmů. 

23. 11.–31. 12. 2019 
Interaktivní rodinná výstava „Za dlouhých zim-
ních večerů“, výstava představuje řemesla a čin-
nosti, kterým se lidé v zimě věnovali, jako např. 
výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní 
peří. Návštěvníci se zde seznámí se starými zvy-
ky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je 
lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti 
a dospělí bavili.

oblastní galerie liberec 
Lektorské centrum Oblastní galerie Liberec sestavilo 
pro podzimní a zimní sezónu 2019–2020 bohatou 

nabídku vzdělávacích doprovodných programů k výstavám pro 
předškolní a školní skupiny, ale také pro širokou veřejnost. 

oblastní galerie Liberec, p.o.
Masarykova 723/14, 460 01, Liberec
 +420 485 106 325
  oblgal@ogl.czK
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Nově připravené portfolio vzdělávací nabídky 
bude odstartováno spolu se zahájením aktuálních 
proměnných výstav. Modrobíločervený doprovod-
ný program pod názvem Modrá_bílá_červená 
k výstavě Venduly Chalánkové začíná 23. září 
2019 a je zaměřen na symboliku českých stát-
ních barev, jejich místo a význam na české vlajce. 
Prostřednictvím výtvarných animací ve výstavě 
a následnou tvorbou v ateliéru, si žáci prvního 
i druhého stupně, studenti gymnázií i středních 
škol, vytvoří technikami koláže vlastní autopor-
trét v národních barvách. 
Další doprovodná akce: 
Podzimní výtvarný ateliér pro děti od 6 do 12 let 
proběhne od 29. do 30. října 2019.
Pro předškolní i školní děti jsou připraveny vzdě-
lávací programy ke stálým expozicím Oblastní 
galerie Liberec. Nový program Od obrazu k objek-
tu seznámí žáky s netradičními technikami ve 
výtvarném umění 1. poloviny 20. století v kon-
frontaci se zacházením různorodých materiálů 
2. poloviny 20. století. Třída si z programu odnese 
společně vytvořené umělecké dílo.
Mezi stálou vzdělávací nabídku od roku 2018 pro 
úplně první návštěvníky galerie patří zážitkové 
programy s názvem Galerie  a JÁ,  seznamte  se 
nebo Výstava ve zkratce, který seznámí žáky prv-
ního i druhého stupně základních škol se vším, co 
obnáší realizace výstavy.

Pro gymnázia a střední školy jsou k dispozici žáda-
né programy Na klíč, které nabízejí možnost objed-
nat si na vybrané téma či okruh komentovanou 
prohlídku, sestavenou přímo na míru zábavnou 
a tvůrčí formou mezi originály uměleckých děl. 
V letošním roce v rámci tematických programů 
nabízíme program Ryba  na  talíři  aneb  Vánoč-
ní  tabule, který je více než z poloviny zájemců 
školních tříd již zaplněn. Doprovodný program 
s vánoční tematikou a odvážnou tvorbou bude 
zaměřen na gurmánské tradice a umělecké ztvár-
nění vánočních pokrmů, nádobí, prostírání či 
aranžování netradiční vánoční tabule.

Otevírací doba:
Denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin

Každý čtvrtek do 19 hodin

Vstupné:
Dospělí 80 Kč, senioři, děti a studenti 40 Kč, 

rodinné vstupné 160 Kč.
Děti a studenti na doprovodné programy 20 Kč.

Každý čtvrtek vstup zdarma!

Muzeum představuje návštěvníkům Českolip-
sko kompletní vlastivědnou expozicí v prvním 
poschodí. Přírodovědná část expozice ukazuje 
geologickou minulost, živočichy i rostliny regi-
onu. Knihovna českolipského muzea a galerie 
soustřeďuje kromě odborné literatury sbírko-
vé knihy, mapy, hudebniny, textilní vzorníky 
a rukopisy. Exotické přírodovědné expozice 
v přízemí kláštera představují svět živočichů od 
hmyzu až po velké plazy, ptáky a savce 
z různých oblastí světa. Zpřístupněny jsou 
i mineralogické sbírky a vešebty z egyptských 
pyramid přibližuji život faraonů.

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. 
Za návštěvu stojí i naše tři pobočky. Vísec-
ká rychta v Kravařích u České Lípy, největší 
roubené obytné stavení v Čechách s expozicí 
lidové architektury a způsobu života na venko-
vě. V Doksech je možné navštívit další z pobo-
ček muzea, Památník K. H. Machy. Expozice 
je věnována tomuto básníkovi, ale také vývoji 
rybnikářství a rybářství na Českolipsku. Arche-
ologické muzeum „Šatlava“ v České Lípě se 

nachází v objektu bývalého městského vězení, 
kde je instalována expozice jeskynní archeolo-
gie a expozice o archeologii města Česká Lípa 
a historii českolipského hrdelního práva.

výstavy: 
BRUSÍRNY A MAČKÁRNY SKLA 
NA ČESKOLIPSKU A JABLONECKU
Ambit: výstava probíhá do 17. 11. 2019
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
zahajuje v ambitu vernisáží 10. dubna 2019 
výstavu Brusírny a mačkárny skla na Česko-
lipsku a Jablonecku.

SEVEROČESKÁ ENTOMOLOGIE 
– SOUČASNOST
Ambit: výstava probíhá do 17. 11. 2019
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
zahajuje ve čtvrtek 12. září 2019 v ambitu 
výstavu připravenou ve spolupráci s Ento-
mologickým klubem při Labských pískovcích 
– pobočkou České společnosti entomologické. 

LUKOSTŘELCI A OSTROSTŘELCI
V ČESKÉ LÍPĚ
Galerie  Chodba: výstava probíhá do 31. 12.  
2019
Výstava představuje činnost dvou významných 
střeleckých spolků v České Lípě v minulos-
ti. Spolek lukostřelců byl založen v roce 1581 
a vyvíjel činnost až do druhé světové války. 

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

Městské muzeum Mimoň 
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. 

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

Otevírací doba 
úterý–neděle:

Červenec a srpen: 9:30–16:30
Květen, červen, září: 11:00–15:30

Říjen–duben: dle dohody

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

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.

Letecké muzeum Deštná
náměstí Míru 61, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377 
 leteckemuzeum@destna.cz
www.leteckemuzeum.destna.cz
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náměstí Míru 95, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377 
 provaznickemuzeum@destna.cz
www.provaznickemuzeum.destna.cz
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Provozovatelem a majitelem obou muzeí je Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okres 
Jindřichův Hradec. www.destna.cz

Největším lákadlem Domu gobelínů je tzv. živá 
expozice. V pracovní dny zde uvidíte zkušené 
restaurátorky při restaurování historických 
tapiserií, ty vám přiblíží všechny taje tkalcovské-
ho 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 rámeč-
ku, 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 školy lze objednat inter-
aktivní prohlídku s kvízem odpovídajícím věkové 
kategorii žáků.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Dům gobelínů 
v Jindřichově Hradci
Dům gobelínů, o. p. s. –  je moderní interaktivní 
muzeum, přívětivé dětem, věnované tkalcovským 
řemeslům a unikátním technologiím.

Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel, o. p. s.
Dobrovského 202/I
377 01 Jindřichův Hradec
 +420 384 370 880, 881, 884, 885
: info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz
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Otevírací doba: 
od 2. 4. – 8. 12. 2019

od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00

Dům Štěpánka Netolického 
Dům je mimořádným příkladem 
zachovalé renesanční architektury. 
Svůj název získal po slavném maji-
teli, rybníkáři a staviteli Zlaté stoky 
Štěpánku Netolickém. Dnes je zde 
zřízeno Centrum Třeboňského 

rybníkářského dědictví. V interaktivně vzdělávací 
expozici můžete odhalit tajemství stavby rybnič-
ních soustav a umu starých rožmberských rybní-
kářů.  Kinosál nabízí krátký film o Zlaté stoce, dal-
ší 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.

Dům přírody třeboňska
Návštěvnické centrum chráněné krajinné oblas-
ti a biosférické rezervace Třeboňsko poskytuje 
informace o přírodě, naučných stezkách a turis-
tických zajímavostech. Stálá expozice „Krajina 
a lidé“ seznamuje s dílem renesančních rybníká-
řů, s příběhem léčivé slatiny a třeboňského lázeň-
ství a především s výjimečným přírodním bohat-
stvím Třeboňska. Ve videosále můžete zhlédnout 
filmy Rok v krajině mokřadů a Rybářův den a kaž-
dá z místností expozice má také vlastní videokio-

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

Galerie buddhistického 
umění ve vodárenské 
věži
Autorská replika vodáren-
ské věže významného čes-
kého architekta Jana Kotě-
ry na pražské Zelené lišce 
byla v Třeboni postavena 
roku 1909. V současnos-
ti 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 výhle-
dy do kraje. Volně přístupná je „Zahrada soucitu“ 
se sochou ženského bódhisattvy uzdravení a sou-
citu Kuan-jin a památníkem věnovaným obětem 
2. světové války. 

tři perly třeboně 
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.

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
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
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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Rozsáhlým sbírkám z oborů archeologie, dějin 
umění a řemesla, národopisu, ale také historic-
ké farmacie vévodí velkolepý keramický model 
města – největší svého druhu na světě. Model 
zachycuje plochu 56 hektarů městské památ-
kové rezervace, na 800 stavebních objektů, 
zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující měst-
ské opevnění, hradby a brány. V celkové podobě 
byl model návštěvnické veřejnosti poprvé před-
staven v roce 1985 a dodnes patří mezi právem 
ceněné a obdivované muzejní exponáty. 
Pestrou nabídku muzea doplňují nejrůznější 
doprovodné a edukačních programy pro veřej-
nost a školy, vč. nabídky terénní stanice expe-
rimentální archeologie se speciálním progra-
mem zaměřeným na popularizaci archeologie.

Památník – rodný dům
adalberta Stiftera v Horní Plané
Dveře do světa historické i literární Šumavy 
otevírá pobočka muzea Památník – rodný dům 
Adalberta Stiftera v Horní Plané, upomínající 
na život a dílo významného česko-rakouského 
spisovatele, výtvarníka a pedagoga. Památník 
byl slavnostně otevřen 23. října 1960 v den 
155. výročí Stifterova narození. Současná dvou-
jazyčná expozice „Adalbert Stifter a rodný kraj“ 
vznikla v roce 2005 a obsahově je zaměřena 
především na Stifterův osobní a tvůrčí vztah 
k rodné Horní Plané a milované Šumavě. 
V Památníku jsou každoročně pořádány krát-
kodobé sezonní výstavy i další kulturní a spo-
lečenské akce.

regionální muzeum
v Českém krumlově

V nepřehlédnutelné budově bývalého barokního jezuitského 
semináře, dnešním Regionálním muzeu, jsou pro návštěvníky, 
kteří chtějí získat ucelený a detailní obraz o bohatých dějinách 
města a regionu, připraveny stálé expozice a řada krátkodobých 
a dlouhodobých sezónních výstav.

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní 152, 38101 Český Krumlov
 +420 380 711 674
 info@muzeumck.cz
www.muzeumck.cz
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Otevírací doba: Duben - prosinec: 
út - ne 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00 h

Památník – rodný dům Adalberta Stiftera 
v Horní Plané
Palackého 21, 382 26 Horní Planá
 +420 380 738 473
 stifter@horniplana.cz
www.muzeumck.cz

K
O

N
TA

K
T

Otevřeno od dubna do prosince 
dle aktuální otevírací doby.
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Archeologické výzkumy zde 
odhalily středověkou stavební 
huť, v níž se vyráběly dlaždi-
ce se vzory, které nemají 
v křesťanském umění Evropy 
té doby konkurenci. 
Je domovem společenství 
bratří z řádu premonstrátů 
a je součástí Královské kano-
nie premonstrátů na Stra-
hově. Představuje duchovní a kulturní centrum 
Milevska a přidružených farností.
Rozmach kláštera a jeho úroveň dosvědčuje i sku-
tečnost, že v polovině 13. století je bratřím svěřen 
patronát nad dosud žijícím klášterem nedaleko 
Lince v Rakousku –Schläglem.
Roku 1420 husité klášter vypálili, ale premon-
strátský duch nevyhasl. Poslední opat Matyáš 
umírá roku1596 jako soběslavský děkan. 
Strahovský opat Questenberk roku 1623 usta-
novuje 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 premon-
strátský život v Milevsku, ovšem již v sedmdesá-
tých letech se stal klášter centrem duchovní for-
mace nových povolání pro strahovskou kanonii. 
Vše bylo tajné a následně zmrazeno v době „nor-
malizace“.
Po listopadu 1989 se obnovuje komunita pre-
monstrátů, která pak prvním říjnem roku 2001 
získala statut Řeholního domu. Klášter se svojí 
komunitou přečkal přes řadu dramatických situ-
ací až do dnešní doby. 
Pro návštěvníky jsou připraveny dva prohlídkové 
okruhy, které jsou nejen procházkou dějinami 
architektury, ale dávají nahlédnout i do života 
řádových bratří. Vedle románské baziliky Navští-
vení Panny Marie, gotické opatské kaple a kostela 
sv. Jiljí, jsou zajímavé interiéry bývalé prelatury 
a Latinské školy.

výstava:
do 31. října.
Tvary a tváře – Dorota Zlatohlávková
Vystavují: Dorota Zlatohlávková – obrazy, Valérie 
Stehlíková – keramika, Petr Adamčík – vážky. Ver-
nisáž hudebně doprovodí Jiří Koštýř.

Otevírací doba:
duben, květen, červen, září a říjen: 

pátek–neděle 9:30–17 hod., jindy po dohodě.
červenec a srpen: denně 9:30–17 hod.

První prohlídka v 10 hod., poslední v 16 hod. 
(v případě zájmu o oba okruhy v 15 hod.)

O svátcích máme většinou otevřeno.
Pro jistotu volejte 736 209 344.

V ostatních měsících roku jsou prohlídky 
možné na základě předem domluvené 

rezervace, dle provozníchmožností kláštera.

www.klastermilevsko.cz

Mezi exponáty můžete shlédnout i Sochu Svo-
body, Eiffelovu věž či indický Taj Mahal. Cel-
kový 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 mašinka-
mi, je postavena z více jak půl milionu lego 
kostiček.

V expozici uvidíte i originální kousky dřevě-
ných a plastových hraček vyráběných v 30. 
a 40. letech minulého století, předchůdce sou-
časných lego kostiček.
Expozice je interaktivní, máte možnost shléd-
nout i příběh o historii LEGO. Výhodné skupi-
nové slevy a slevy pro školní výlety.

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 
200m� se nachází expozice stavebnice LEGO rozdělená do několika 
tématických okruhů, kde najdete stovky originálních modelů 
z celého světa. 

Muzeum lega Tábor
Špitálské náměstí 275, 390 01 Tábor
  +420 602 697 207
 info@muzeumlegatabor.cz
www.muzeumlegatabor.cz 
  www.facebook.com/muzeumlegatabor.cz 
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V expozici první kostky cukru na světě uvidí-
te 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 cuk-
rárně 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 zhlédnu-
tím doprovodného filmu. Kdo má rád hlavolamy, 
může si složit kostku ne z cukru, ale ze dřeva. 

Další stálé expozice:

•Historie a národopis Dačicka
•Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
• Malíři Vysočiny František Bílkovský a Michael 

Florian
•Svět písniček Vladimíra Fuky
•Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

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.

Muzeum kostky cukru 
Dačice
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.

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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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.

Muzeum 
Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých 
expozic 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.

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
37701 Jindřichův Hradec
 +420 384 363 660-1 
 muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz
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expozice
Milevského kláštera
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. 
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Mariánská Týnice se nachází 35 km severně 
od Plzně, patří ke skvostům barokní architektu-
ry západních Čech. Někdejší poutní místo bylo 
postavené v letech 1711–1777 podle plánů J. B. 
Santiniho. Dominantou areálu je kostel Zvěs-

tování Panny Marie s ambitem s freskovou vý-
zdobou a barokní zahradou. Moderní expozice 
jsou doplněné dotykovými displeji a promítací 
technikou s bohatým výběrem obrazové doku-
mentace.

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

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

MUZEA A GALERIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
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Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích sídlí v objek-

tu pseudogotického 
zámku Hradiště. Inte-
riér zámku se pyšní 
kaplí svatého Ondřeje, 

postavenou v 2. polovi-
ně 19. století Hanušem 

Kolovratem, majitelem ně-
kdejšího 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. 

Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích, p.o.
Hradiště 1, 336 01 Blovice
 ústředna: +420 371 522 208
  muzeum@muzeum-blovice.cz
 @muzeumBlovice
 www.muzeum-blovice.cz
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Od počátku byla stavba určena jako sídlo králov-
ských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů 
- svobodných sedláků, střežících hraniční pomezí. 
Chodský hrad často hostil české panovníky na je-
jich cestách do ciziny. Funkci správního sídla pl-
nil hrad až do počátku 16. století, kdy byl poničen 
ohněm. Zkázu stavby dovršil velký požár Domaž-
lic r. 1592. V letech 1726 - 28 byla na místě trosek 
vystavěna solnice s věží, kterou měl projektovat 
proslulý architekt Kilián Ignác Diezenhofer. Solni-
ce 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 stav-
by byly prázdné prostory předány nejprve měst-

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 kul-
turnímu 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.

Galerie bratří Špillarů, jako odloučené pracoviš-
tě Muzea Chodska, byla slavnostně otevřena dne 
10. května 1970 v prostorách 1. patra trhanovské-
ho zámku. V červnu 1994 byl provoz obrazárny 
dočasně přerušen v důsledku naléhavých sta-
vebních 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 zříze-
ném depozitním prostoru. Muzeum Jindřicha 
Jindřicha. Nová muzejní expozice představuje 
část „ etnografi cké sbírky „ J. Jindřicha, která čítá 
na 9.000 předmětů. Prezentovány jsou podmalby 
na skle, kroj, keramika, lidový nábytek, atd.

www.muzeum-chodska.com

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

Muzeum Chodska 
Založení Chodského hradu spadá do období šedesátých let 
13. století. 
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je dále Barokní lékárna U Bílého jednorožce 
přímo na klatovském náměstí. Pro milovníky 
Pošumaví je také přichystána expozice lido-
vé architektury v nedalekých Chanovicích. 
Podrobněji na našich webových stránkách 
www.klatovynet.cz/muzeumkt.

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

Muzeum a galerie 
severního Plzeňska

v Mariánské Týnici

Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích sídlí v objek-

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

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, botan-
ika, geologie a mineralogie, ochrana přírody, 
zemědělství, myslivost a těžba zlata, dále 
sklářství, lidové umění, gotické a barokní plas-
tiky,  kolekce regionálního výtvarného umění se 
šumavskými motivy. 

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.

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
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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

Otevřeno:  
květen–říjen  út–so  9–17°°, ne 9–12°°

(červenec–srpen:  ne  9–17°°) 
polední přestávka 12–12.45, pondělí zavřeno

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 zas-
toupeny tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Et-
nografie,  Historie,  Novověké  dějiny,  Paleontologie, 
Pravěk,  Starověké  dějiny,  Umělecké  řemeslo  a Zo-
ologie. 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.

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 pros-
torách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí 
Republiky v Plzni. Její první část představuje vývo-
jovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, 
renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první 
třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na 
venkově. Součástí expozice jsou dvě lidové světnice 
s malovaným nábytkem, dvě černé kuchyně z počátku 

19. století, ukázky lidových krojů a další exponáty. Za-
jímavým doplňkem expozice je lékárna s pomůckami 
oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového 
prostředí. Závěr prohlídky tvoří předměty dokumen-
tující 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. Význam-
ná část expozice patří Loutkovému divadlu feriálních 
osad, v němž působili umělci jako např. Karel Novák, 
Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také po-
prvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru di-
vadla 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.  

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 

a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné 
z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých 
památek města. Vystavena jsou zde významná výt-
varná 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“ vystavu-
jící nejcennější umělecká díla evropského významu, 
liturgické předměty a roucha z farností Biskupství 
plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plz-
ni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna 
kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými mal-
bami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář 
a mobiliář původní knihovny.
 

MuZeuM Dr. boHuSlaVa Horáka 
V rokYCaNeCH
(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 ex-
pozic: 

•  Železářská  výroba  na 
Rokycansku  a Podbrd-
sku

•  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

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

Tip pro veřejnost: Barokní slavnost 13. 7.  

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

Muzeum Českého lesa 
v Tachově
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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

Sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti v klášterním refektáři

Zimni_muzejni_noviny_2019_NB_prebarvena_modra.indd   16 07.10.2019   11:03:59

Projekt „Plzeňský kraj atraktivní“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu české republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Veškeré informace o muzeích a další tipy na výlety čtenáři naleznou na webovém portálu www.turisturaj.cz.
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Nachází se ve dvou historických halách 
plzeňské Škodovky a poskytuje chytrou zába-
vu 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 plan-
etárium v republice. Hravě tu proniknete do 
tajů chemie, geologie, výživy či vesmíru. Po-
chopíte ledacos z matematiky. Díky Virtuální 
realitě vstoupíte do světa počítačové hry. Na gy-
roskopu 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 pro-
gramy, díky nimž pedagogové návštěvu snadno 
zařadí do své výuky.

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.

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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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

Expozice Vodní svět

Expozice Budoucnost na talíři

Edutorium Malá věda

Návštěvnické centrum Šumavy

ITC Železná Ruda
1. máje 12, 340 04  Železná Ruda
/fax: +420 376 397 033
 itc@zeleznaruda.cz
www.zeleznaruda.cz
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Otevírací doba ITC:

Po–Ne, 8–12.30 hod., 13–18 hod.

Otevírací doba NC: Út–Ne, 9–17 hod.

Otevírací doba EC: Po-Ne 9–18 hod., 
poslední vstup 17.30

www.sumavskecentrum.cz

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. 

Centrum dále nabízí „ Enviromentální výchovu“ 
- vzdělávací programy pro žáky 1.a 2. stupně ZŠ, 
délka programu 1,5-2 hodiny, kapacita 15-20 dětí. 

Součástí je též ITC, které krom propagačních materiálů zdarma
nabízí prodej různých map, pohlednic, publikací a suvenýrů.

Vstup je zdarma.Velkou novinkou je turistický vláček
na trase Špičácké sedlo => Černé jezero, který bude jezdit 

od 1. 7.–31. 8. každý den, 1. 9.–30. 9. pouze So, Ne.

Environmentální centrum Železná Ruda
ITC Města Železná Ruda
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třebechovické 
muzeum betlémů
Ve světě je proslulé muzeem betlémů, které má ve svých sbírkách více 
než 500 betlémů z různých materiálů z celého světa.

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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Nejznámějším exponátem muzea je Třebechovický 
Proboštův  betlém. Na první pohled zaujme svojí 
velikostí a na druhý pohled ohromí dokonalou řez-
bou a pohybem figur. Josef Probošt (1849–1926) na 
betlému pracoval dlouhých 40 let. Ke spolupráci si 
přizval řezbáře Josefa Kapuciána a společně vytvořili 
soubor čítající 371 figurek lidí a zvířat. Uvést vše do 
pohybu jim pomohl sekerník Josef Friml, který byl 
odborníkem na mechanizmy do větrných a vodních 
mlýnů.
Tento dřevěný skvost má už přes sto let a úctyhod-
né rozměry: délku 6,89 m, hloubku 1,89 m a výšku 
2,35 m. Složen je z neuvěřitelných 2 000 mistrovsky 
vyřezávaných dílů! V roce 1999 byl, jako jediný betlé-
mem u nás, prohlášen Národní kulturní památkou. 

Po nedávném generálním zrestaurování je jako nový, 
plně funkční a nesmírně atraktivní pro malé i velké, 
v zimě i v létě. 
Vzniku a historii tohoto světového unikátu je věnova-
ná nová expozice Příběh Třebechovického betlému. 
Představí další řezby autorů betléma Josefa Proboš-
ta 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 nejdoko-
nalejší, bude si moci, zásluhou rozpohybovaných 
figurek představujících autory betlémů, jejich práci 
alespoň trochu přiblížit.

V Muzeu betlémů se pravidelně kromě stálé expozice 
konají další výstavy s různou tématikou.

králické betlémy
22.listopadu 2019–8.listopadu 2020
Výstava představí jednu z nejznámějších betlémář-
ských oblastí. Okolí Králík má bohatou betlémářskou 
historii, která sahá až do osmdesátých let 18. století 
a byla úzce spjata s poutním místem Hory Matky Boží. 
Výrobou figurek do typických králických betlémů se 
zabývaly celé rodiny a byl to jejich zdroj obživy v zim-
ních měsících. Králické betlémy a jednotlivé figurky 
se prodávaly na trzích na celém našem území a také 
se vyvážely do zahraničí. Králické figurky tak ovlivnily 
nejen řezbáře z blízkého okolí ale v celé Evropě.

Dědečkovy betlémy
22.listopadu 2019–2.února 2020
Také máte doma šikovného dědečka, který dokáže 
z kousku dřeva vyřezat hračku nebo něco babičce do 
kuchyně? A co figurku do betléma? Vezměte dědečky 
na vánoční výstavu a třeba příští rok budete mít pod 
stromečkem krásný betlém.
Výstava betlémů převážně vyřezaných ze dřeva od pro-
fesionálních i amatérských řezbářů. Dřevořezby dopl-
ňují díla z keramiky, slámy i malované na papír.

Na Masarykově náměstí a v muzeu se v prosinci, 
v souvislosti s betlémářskou tradicí, pořádají dru-
hou adventní sobotu před Vánocemi Betlémské trhy 
s bohatým kulturním programem.

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

Pondělí zavřeno

Betlém Václava Hájka

Králický betlém

Muzeum
Police nad Metují

Kontaktujte nás:
e-mail: info@mpmpm.cz
Mobil: +420 777 828 657

Tel.: +420 498 100 910 

Tyršova 341
Police nad Metují 549 54
www.mpmpm.cz

i

Otevírací doba:

9:00 – 15:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Místo, kde papír ožívá
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Muzeum Napajedla
Areál Nového Kláštera v Napajedlích zve děti 
i dospělé do Hřiště hraček, historických expozic a na výstavy.

Muzeum Napajedla

Nový Klášter
Komenského 304, 763 61 Napajedla
 +420 733 182 240
 muzeum@napajedla.cz
 www.facebook.com/muzeumnapajedla
www.muzeum.napajedla.cz
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Muzeum Napajedla sídlí v někdejším klášteře 
Milosrdných sester sv. Kříže, který sloužil jako 
renomovaný vychovávací ústav pro dívky a poz-
ději coby sídlo různých školských zařízení. Po 
rekonstrukci v letech 2011-2013 zde bylo umís-
těno bezbariérově přístupné informační cent-
rum, knihovna a městské muzeum.
Nádvoří Nového Kláštera se stává dějištěm kul-
turních akcí muzea, městských slavností, kon-
certů i letního kina. Nabízí příjemné posezení na 
zahrádce kavárny Café Klášter a zároveň posky-
tuje prostor k pikniku na trávníku pro rodiny 
i školní skupiny.
Stálé expozice se věnují historii Napajedel, vývoji 
osídlení v místech současného města i zajíma-
vostem z různých odvětví. Slavia bratří Paříků 
vypráví více než stoletý příběh strojírenské fi r-

my, doplněný řadou originálních motorů včetně 
venkovní expozice mlátiček. Fatra v čase před-
stavuje 80letou historii baťovské fi rmy v nápa-
dité kostce - výstavbu areálu, přehled výrobků, 
moderní edici nafukovacích hraček i sestřih 
originálních fi lmových záběrů z výroby. Hřiště 
hraček přibližuje legendární produkci hraček 
Fatra z dílny designérů Libuše Niklové a Alfre-
da Kluga přímo na herní desce „Člověče, nezlob 
se!“. Moderní audiovizuální sál je prostorem pro 
krátkodobé výstavy historického i uměleckého 
charakteru.

Přehled chystaných výstav:
5. 9.–13. 10. 2019: Jiří Kaifosz: Obrazy, sochy
17. 10.–24. 11. 2019: Listopad 1989
28. 11.–26. 1. 2020: Z ateliérů UTB ve Zlíně
30. 1.–15. 3. 2020: Architekt Michael Klang 
a jeho tvorba (1954–2019)
19. 3.–3. 5. 2020:  115 let včelařství v Napajedlích
7.–31. 5. 2020: Absolventská výstava ZUŠ R. Fir-
kušného
4. 6.–2. 8. 2020: Fatra – 85 let 
6. 8.–11. 10. 2020: Moravské chodníčky a napaje-
delské folklorní soubory
15. 10.–22. 11. 2020: Napajedelský výtvarný sa-
lon V
26. 11. 2020–31. 1. 2021: Loutkový soubor Klu-
bíčko slaví 115 let

Otevírací doba:
úterý, čtvrtek 9–12, 13–17 hod.

sobota 9–12, 13–17 hod. (červen–září)
neděle 14–18 hod.

(po předchozí domluvě rádi umožníme návštěvu 
mimo běžnou otevírací dobu)

Muzejni_noviny_TIM_2019_podzimni.indd   17 07.10.2019   11:11:49
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Městské muzeum Žacléř
Rýchorské náměstí 10, 542 01 Žacléř
 +420 499 739 225
 mob.+420 608 830 171
 muzeum@zacler.cz
www.muzeum-zacler.cz
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Původní vlastivědné muzeum v Žacléři bylo vybu-
dováno z iniciativy Německého krkonošského 
spolku ve 30. letech 20. století. Kromě národo-
pisné sbírky, průmyslu a významných dějinných 
událostí, se soustředilo především na historii 
dobývání černého uhlí v regionu. 
Ve čtyřech stálých expozicích se seznámíte s boha-
tou historií regionu, jeho významnými osobnost-
mi, těžbou černého uhlí, které zde má více než 
400letou historii, a životem zdejších obyvatel, 
jejichž osudy poznamenala 2. světová válka.
V první části expozice se seznámíte s dějinami 
města a blízkého okolí, s rozmanitou průmyslovou 
výrobou, která je převážně již minulostí, modelem 
zobrazujícím žacléřské náměstí na samém konci 
19. století, či smutnou vzpomínkou na pracovní 
tábory židovských dívek a zajatecké tábory vězňů, 
kteří zde byli internováni během 2. světové války.
Druhá část expozice představuje osobnosti Žac-
léřska, např. slavného pilota Karla Illnera, který 
létal na letadlech Taube trutnovského konstrukté-
ra Igo Etricha, sochaře Emila Schwantnera a jeho 
díla, obrazy Joanna Koehlera, pohnutý život léka-
ře a vědce Johanna Havlička či osobu Jana Ámose 
Komenského, který v r. 1628 putoval přes Žacléř 
do vyhnanství.
Třetí část je expozice věnovaná dobývání černého 
uhlí. Těžkou práci horníků přibližuje dřevěný důl-

ní vůz, který táhli v podzemí koně, různé nástroje, 
záchranné přístroje, důlní lampy či ocelová výztuž. 
Model průřezu dolu znázorňuje uložení uhelných 
vrstev, jednotlivé chodby a svislé jámy. Zajímavá 
je sbírka minerálů z Krkonoš a Podkrkonoší.
Nejnovější expozice je věnována unikátní sbír-
ce porcelánu pana Václava Petiry, pocházející ze 
žacléřské porcelánky s tradicí již od r. 1878. Jeho 
sbírka obsahuje přes 1600 exemplářů sošek 
svatých, kropenek na svěcenou vodu, světských 
sošek i vzácných porcelánových plastik od Emila 
Schwantera.

V loňském roce to bylo 140 let od založení žacléř-
ské porcelánky Heinrichem Pohlem z významné-
ho podnikatelského rodu Pohlů. Dnes je továrna 
známá pod názvem Keramtech s.r.o a výroba je 
zaměřena především na slévárenskou a topnou 
keramiku a technický porcelán. Sbírka nabízí 
pohled na širokou škálu produktů tohoto podni-
ku, od sakrálních sošek různých druhů a velikos-
tí, které putovaly na poutní místa po celé Evropě, 
přes nejrůznější dekorativní figurky či umělecky 
propracované sošky dle návrhů sochaře Emila 
Schwantnera, až po užitkový a technický porce-
lán.
Muzeum připravuje pro školy a rodiny s dětmi 
po telefonické domluvě programy ušité na míru, 
pracovní listy a nabízí zajímavé komentované pro-
hlídky přizpůsobené věku dětských návštěvníků. 

Městské muzeum žacléř 
slaví 20 let
V roce 1999 byla slavnostně otevřena stálá expozice Městského muzea 
Žacléř, které se nachází v prvním patře památkově chráněné budovy, 
postavené v letech 1912–1914 jako sídlo okresního soudu.

Klášter sloužil františkánům do 
roku 1950, kdy byl příslušníky 
tehdejší státní bezpečnosti vyklizen 
a řádoví bratři uvězněni v inter-
načním táboře. Do nedávné minu-
losti klášter chátral. Avšak v letech 
2009–2011 proběhla rekonstrukce 
a klášter byl následně oceněn titu-
lem Stavba roku 2012. Františkán-
ský klášter je dnes sídlem městské-

ho 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 událos-
ti. Výstavou si letos mimo jiné připomeneme sté 
výročí založení české menšinové školy v Hostin-
ném. Její existence byla v prostředí pohraničí 
s převládající německou většinou pro Čechy vel-
mi významná.
Expozice městského muzea představující histo-
rický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrko-
noší je nainstalována ve františkánských celách 
z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny ději-
ny od kolonizace kraje na horním Labi počátkem 
13. století, založení města Hostinného, všechny 
významné historické události až po rozhodné oka-
mžiky, které bezprostředně navázaly na výsledky 
II. světové války. Součástí výstavních prostor je 
i část věnovaná působení příslušníků řádu sv. 

Františka ve městě, prezentace unikátního soubo-
ru 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 mís-
to oddechu a odpočinku. V blízkosti původního 
zahradního domku se nachází interaktivní expo-
zice věnovaná včelařství.   
O nadcházejících akcích se dozvíte na:

www.klasterhostinne.cz

Městské muzeum Hostinné
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.

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

Františkánský klášter Hostinné 
Nádražní 119, Hostinné  543 71
Objednávky prohlídek:
 + 420 499 524 239
 klaster@kthostinne.cz
 klasterhostinne
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Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova 
se snaží přiblížit středověkou kolonizač-
ní vesnici v období 13.–14. století. Za tímto 
účelem vznikají v areálu o rozloze cca 8ha 
rekonstrukce objektů ze zmiňovaného obdo-
bí. Stavby jsou budovány s respektováním 
zásad a principů experimentální archeologie. 
To znamená, že veškeré práce jsou provádě-
ny pomocí replik dobových nástrojů a histo-

rickými technologiemi. V areálu stojí tři ves-
nické usedlosti, kovárna, hospodářské stavby 
a technologické objekty i pozůstatky jednorá-
zových experimentů. Pro návštěvníky je při-
praven fundovaný průvodce.

archeologické muzeum 
v přírodě Villa Nova 
Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se nachází v malebné 
oblasti Orlických hor na cestě mezi Rychnovem nad Kněžnou 
a Deštným v Orlických horách. S jeho výstavbou se začalo v roce 1992. 

Villa Nova Uhřínov 
středisko experimentální archeologie
Uhřínov pod Deštnou 15
51601 Rychnov nad Kněžnou 
  +4 20 494663139, 734 421 636
E-mail: villanova@seznam.cz
www.villanova.cz
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Otevírací doba:
Květen–červen, září–říjen – víkendy a svátky

červenec–srpen:  denně
9:00–17:00

Vstupné: 
základní 50 Kč, snížené 30 Kč
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Stálá expozice
Vstupte do Magického světa loutek a nechte se 
vést od historie k moderně českého loutkářství, 
které je od roku 2016 součástí světového kul-
turního 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 Ori-
entu, kolébce stínového divadla a loutkářského 
umění vůbec. Uvidíte stínové loutky z Indonésie, 

výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Bar-
my 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 slavné-
mu 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 Loutka-
mi na frontě vydáte do zákopů první světové 

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 loutk-
ová představení, připravujeme po celý rok zají-
mavé akce pro veřejnost a objednané skupiny. 

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 událos-
ti 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 bez-
bariérový.

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.

Muzeum loutkářských kultur 
v chrudimi
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
 puppets@puppets.cz
 +420 469 620 310
www.puppets.cz
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Muzeum řemesel 
v letohradě
Číst nestačí! To musíte vidět!

Muzeum řemesel 
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad 
 +420 465 622 160 
 letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz
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„Výborné muzeum řemesel, některé trasy i s prů-
vodcem. Byli jsme nadšeni, zaujme i nejmenší. Je 
to minimálně na celý den“ Daniel K. 15.9.2019 

„Spousta úžasných, starých a zajímavých exponá-
tů, restauraci vedle na patře taky doporučujeme“
Romana K. 25.6.2019

„To se musí prostě vidět. Super!!“
Antonín Z.  8.5.2019

Přesvědčte se o pravdivosti recenzí sami. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.
Školní skupiny také využívají naše školní progra-
my Bejby a Teenager.

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

Muzejní expozice – sbírka sběratelky MUDr. 
Dobromily Filové – navazuje na úspěšné výstavy 
konané na druhém okruhu litomyšlského zám-
ku a je rozšířena o více jak 250 exponátů. Sbírka 
zahrnuje exponáty od roku 1850 po současnost. 
Na cca 250 metrech čtverečních je v šesti míst-
nostech 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 

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

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. 

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

Vstupné:
dospělí – 85 Kč; dítě, student, senior, ZTP – 45 Kč

rodinné – 240 Kč
Vstupné pro kolektivy: 10 a více dětí 35 Kč za os-

obu pedagogický doprovod zdarma

Muzeum domečků, panenek a hraček 
Litomyšl
Jiráskova 4, 570 01 Litomyšl
  +420 734 802 946
  panenkylitomysl@seznam.cz
www.muzeum-domecku-panenek.cz
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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 architek-
tonický skvost ze začátku 18. století.
Uvnitř Zámku je vystavěn sloupový sál v barokním 
slohu od italského architekta Domenica Martinel-
liho, který pracoval pro šlechtice z Kounic, jímž 
město dříve patřilo. Sloupový sál je jakýmsi vyvrc-
holením prohlídky muzea, poskytuje audiovizuál-
ní projekci a zážitek z původního architektonické 
i akustické řešení prostoru. Prohlídku muzea je 
však možno začít z druhého konce komplexu bu-
dov, 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 insta-
lována expozice Starožitnosti  Uherskobrodska 
s nejhodnotnějšími muzejními sbírkami, které 
se zde podařilo nasbírat za více jak 120 let muz-
ejní činnosti (muzeum patří k těm nejstarším na 
jihovýchodní Moravě). 

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 (…) prvorepub-
likové módní směry, které vykazovaly první znám-
ky 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 Komen-
ský 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 zem-
ského muzea Predátoři. 

Co nového 
v muzeu komenského?

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. 

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 se nachází v centru Bojkovic na ulici 
Palackého, v budově bývalého okresního soudu 
z roku 1904 a v budově obecké školy. 
Vedle klasické prohlídky expozic si mohou 
školní exkurze zvolit také z široké nabídky výu-
kových programů, jež jsou k dispozici na inter-
netových stránkách. V případě těchto programů 

se často využívá ex-
pozice staré školní 
třídy. Zájemcům 
o studium historie 
je k dispozici ba-
datelna a také muz-
ejní knihovna.

Řemesla  a živnosti – zařízení ze soukenické 
dílny, plně funkční soukenický a tkalcovský 
stav, perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství, 
hrnčířství a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, zvon 
umíráček ze staré radnice, připomínka okres-
ního soudu
Lidový  dům  a hospodářství – expozice histo-
rie lidového bydlení na konci 19. stol doplněná 
hospodářským zázemím
Umění  a duchovní  život- expozice ve stylu ka-
ple s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy 
s náboženskou tématikou a gotické madony.
Moravské  Kopanice – replika kopaničářského 
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje, 
fenomén žítkovských bohyní
Školní třída – expozice obecné školy s komplet-
ním vybavením.

Muzeum bojkovska
Muzeum Bojkovska bylo založeno skupinou patriotů, mezi něž patřili 
učitel a správce muzea Alois Jašek a předseda muzejního spolku 
Karel Dolina. Muzeum si vytklo za cíl dokumentovat život na bývalém 
světlovském panství, v soudním okrese Bojkovice a také ve svébytné 
oblasti Moravských Kopanic.

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

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“). 
Jejich zákusky, chlebíčky a zmrzlinu rozhodně doporučujeme vaší pozornosti!

Muzeum rekord  a kuriozit Pelh imov

J
NÁŠ TIP

www.muzeumrekorduakuriozit.cz
NO JASN !

ŠKOLNÍ VÝLET
Muzeum  rekord   a  kuriozit
Pelh imov

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 kuchyň-
ské 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.

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

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

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

Dům J.a. Schumpetera
v třešti
První zmínka o stavbě na tomto místě pochází z roku 1728. Po roce 
1835 byla zbořena přední část domu a místo ní byl vybudován 
honosný klasicistní palác, reprezentativní sídlo významné místní rodiny 
Schumpeterů. Dnes patří městu a je využíván jako sídlo turistického 
informačního centra, expozice Muzea Vysočiny, stálé expozice Spolku 
přátel betlémů.

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

DOPROVODNÝ PROGRAM:

MEDIÁLNÍ PARTNE I OFICIÁLNÍ VOZYMÍSTO KONÁNÍOFICIÁLNÍ P EKLADATELODBORNÁ SPOLUPRÁCEHLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

ZÁŠTITA

13. – 16. 2. 2020

souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, fi nancování a využití

!!! POZOR !!!   
NOVĚ

PRAHA – LETŇANY

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

Městské muzeum rýmařov
příspěvková organizace
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
 +420 554 254 383
 muzeum@inforymarov.cz
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V současné době návštěvníkům nabízí dlouho-
dobou expozici o dějinách města Rýmařova 
a jeho regionu od pravěku po 20. století. 
V expozici je představen významný soubor ar-
cheologických nálezů od keramických nádob, 
předmětů z železa po šachovou figurku z kosti 
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 expo-
zice 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 nebo 
historických témat. V menším prostoru 
galerie Pranýř pak probíhají výstavy fotografií, 
přírodovědeckých témat či výběru z muzejního 
depozitáře.

VýStaY:
Galerie octopus
28. 9.–27. 10. 2019
Wýtvarný Cosočtverec – Tvrdé játro Brno

2. 11.–4. 12. 2019
Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby 

7. 12. 2019–26. 1. 2020
Roman Karel a Adam Rybka: Obrazy a sochy

Galerie Pranýř
1. 10.–27. 10. 2019
Přírůstky do muzejní sbírky za rok 2019 

7. 11.–31. 12. 2019
30 let od sametové revoluce v Rýmařově

14. 1.–1. 3. 2020
Klub českých turistů v Rýmařově

5. 3.–26. 4. 2020
Opravy janovického zámku 

Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00 hodin

sobota 9:00–12:00, 13:00–16:00 hodin
neděle 13:00–16:00 hodin

PODZIMNÍ MUZEJNÍ NOVINY pro školy i rodiny

Muzejní noviny TIM21



Velká herna i zmatené peníze
v Muzeu Šumperk zaujmou děti i dospělé

Muzeum Šumperk je největším zařízením 
Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak 
rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí 
expozic a výstavních prostor. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o.

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz
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Muzeum sídlí v prostorách historické budovy 
Pavlínina dvora a jeho stálá expozice seznamu-
je s přírodou a dějinami severozápadní Mora-
vy. Během roku se v muzeu konají různorodé 
krátkodobé výstavy a muzejní akce. V roce 2016 
zde bylo navíc vybudováno specifi cké zařízení 
pro rodiny s dětmi, tzv. Muzejíčko, využívané 
výlučně na výstavy a programy určené dětem. 
A právě tady zábava pokračuje i po skončení 
prázdnin. Až do konce září si děti i dospělí mo-
hou vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na aktivi-
tách připravených ve Velké herně. Tu tvoří růz-
né skládačky, hlavolamy a stolní hry. Jedním 
z hlavních lákadel herny je cesta za pokladem, 
která prověří fyzickou zdatnost i znalosti kaž-
dého příchozího. Zábavu i poznání nabízí také 
virtuální realita. Návštěvníci si mohou zvolit jak 
„seriózní“ prohlídky vybraných muzejních ex-
pozic, tak i několik zábavných her.
V říjnu se v Muzejíčku otevře nová interaktiv-
ní výstava s názvem Zmatené peníze. Ta bude 
pojednávat hlavně o zmatcích ve fi nancích stá-
tů, které byly zapojeny do první světové války, 

a o tehdejších platidlech. Na výstavě budou 
k vidění platidla převážně z let 1803 až 1924, 
a to z Rakousko-Uherska, Československa, 
Polska, Německa, ale i Ruska, Itálie, Francie, 
Černé Hory a Rumunska. Chybět nebudou 
nejrůznější interaktivity. Malí i velcí návštěvní-
ci výstavy se mohou těšit například na zábav-
nou směnárnu. V ní budou moci měnit hrací 
peníze různých evropských měn (historických 
i současných) a zkoušet za ně nakoupit v ob-
chodě. Až zvládnou roli směnárníků, mohou si 
zahrát třeba na detektivy a podle poznávacích 
znaků se pokusit rozlišit padělek bankovky od 
originálu. Zkrátka a dobře, v Muzejíčku se děti 
i dospělí opět výborně pobaví a přitom dozvědí 
ledacos nového.
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Na ploše 6 200 m2 tu najdete více než 175 ex-
ponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat 
tak svět kolem nás. V nabídce VIDA! jsou i před-
stavení se zábavnými pokusy, promítání 3D fi l-
mů, 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 pro-
gram o barevné chemii nebo magnetismu a stu-

denti 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 koli-
krát řeknete během návštěvy VIDA!

VIDA! science centrum
Křížkovského 12 
 +420 515 201 000, info@vida.cz
otevřeno denně   
www.facebook.com/vidabrno
www.vida.cz
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VIDA! Exploze zážitků
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak si vyzkoušet 
moderování počasí nebo trénink pilota stíhačky a nakonec 
zmrazit vlastní stín. To všechno můžete zažít v brněnském 
zábavním vědeckém parku VIDA!

Expozice nabízí 175
 hravých exponátů.

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

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

Zjistěte, jak vzniká tornádo.

Příběh parku vychází z oslavanských pověstí 
o šesti permonech a je plný nevšedních scené-
rií, kulis a rekvizit – nadzemní bludiště, imitu-
jící systém důlních chodeb, důlní jezero, sopka 
propojená dvouúrovňovým lanovým centrem, 
prales, důlní štoly a mnoho dalších zajíma-
vostí. Jedinečné interaktivní hry pro všechny 
věkové kategorie s atraktivními odměnami pro 
vítěze jsou skvělými příležitostmi pro aktivně 
strávený volný čas celé rodiny. 
V interaktivní hře Magic permon se návštěv-
níci vydávají po stopách permonů, plní jejich 
záludné úkoly a v závěru se virtuálně setkají 
s Černobohem – vládcem podzemí, který jim 
předá své poselství a dar. V pohádkové hře 
O ztraceném permoníkovi děti zachraňují per-
moníkovy ztracené věci, aby jej v závěru hry 
našly. Každému malému i velkému hráči se po-
stavy z našich příběhů navíc odmění originál-
ním dárkem ze sběratelské série. Hry mohou 
hrát jednotlivci, ale také školní týmy, pracovní 
skupiny i rodiny s dětmi. 
A pokud po své dobrodružné cestě dostanete 
hlad, není nic jednoduššího, než se odměnit 
ve stylové Hornické kantýně a Kavárně ve věži 

dobrým jídlem. Občerstvení je připravováno 
vždy čerstvé a s největší pečlivostí. Velký důraz 
klademe i na výběr jídel tak, abychom uspoko-
jili chuťové buňky všech našich návštěvníků. 
V roce 2018 otevíráme další, relaxační část 
parku DUHOVÝ SVĚT, se zábavnými vodními 
prvky, vílou Permínou a jejími kouzly. Pro-
střednictvím interaktivní hry Duhová kapka 
pro nejmladší návštěvníky Permonia se nauč-
ný charakter zábavního parku rozšiřuje o dal-
ší tématiku, tentokrát zaměřenou na ochranu 
životního prostředí. 

Pořádáme:
• Školní výlety
• Firemní akce
• Zábavné akce pro rodiny s dětmi

Permonium® zábavní park s příběhem
Padochovská 31
664 12 Oslavany, Brno – venkov
+420 724 380 529 | 546 492 213
www.permonium.cz
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Vzhůru za dobrodružstvím!
Chcete se svými dětmi zažít spoustu zábavy a dobrodružství? 
Vydejte se do zábavního parku Permonium®.
Nachází se v Oslavanech nedaleko Brna, kde návštěvníky 
čeká nejen zajímavé  místo uprostřed hezké přírody, ale 
především unikátní zábavně-naučný  park s příběhy šesti 
oslavanských permonů. Srdce parku tvoří industriální 
kulturní památka Těžní věž KUKLA a obklopuje jej přírodní 
scenérie oslavanského údolí. 
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Ve 13. století na místě dnešního objektu nechal 
postavit řád Německých rytířů komendu. 
Na začátku 16. století přešlo panství do rukou 
rodu Kouniců, s nimiž je Slavkov neodmyslitelně 
spojený. Světový věhlas získal zámek na sklonku 
roku 1805 po krvavé bitvě u Slavkova neboli Aus-
terlitzu. Po bitvě se Napoleon Bonaparte na zámku 
ubytoval a v sále (z balkónu u sálu) Předků s fasci-
nující stropní freskou pronesl slavnou řeč, která 
se zapsala do francouzských dějin natolik, že je 
dodnes vyrytá na Vítězném oblouku v Paříži. 
Historii i současnost zámku mohou návštěvníci 
prozkoumat prostřednictvím prohlídkových tras 
Historické sály a Historické salonky.  
Pro nejmenší je určen dětský okruh Tajemství 
ztracené korunky, kdy děti v rámci prohlídky řeší 
záhadu ztracené koruny pomocí indicií a čteného 
příběhu. Trasa je doplněna dekoracemi a rekvi-
zitami, možné je i zapůjčení kostýmů pro děti.  
Pro starší děti je k dispozici brožurka Průvodce 
s pastelkou, kde si mohou doplňovat, řešit úkoly 
a vykreslovat  obrázky .
V části rozsáhlého zámeckého podzemí  se nachá-
zí stálá expozice Právo útrpné.  Návštěvníkům 
přiblíží příběhy mučených a trestaných osob na 
Slavkovsku a kruté praktiky středověkého a novo-

věkého soudnictví od 13. do 18. století. Expozice 
využívá moderní audiovizuální techniky.
V bývalých konírnách zámku se pak nachází 
expozice Austerlitz - Malé město velkých dějin. 
Jde o interaktivní expozici, která přibližuje bitvu 
u Slavkova, na počátku 19. století v souvislostech 
pomocí videí, trojrozměrných modelů či poutavé-
ho dioramatu. Děti nahlédnou do života vojáků 
a mohou si vyzkoušet části uniforem i výzbroj, 
k dispozici jsou i pracovní listy pro mladší žáky.
Po celou sezonu zámku se konají historické, vzdě-
lávací či interaktivní výstavy.
Do 24. 11. 2019 můžete na zámku obdivovat 
„křehkou krásu „ na výstavě porcelánu ze sbírek 
Zámku Slavkov.  Od 3. října do 14. listopadu se 
mohou návštěvníci  stát  detektivy na unikátní, 
interaktivní výstavě  „Stopa: Vyřeš zločin!“  a pro-
střednictvím fiktivního kriminálního případu pát-
rat po pachateli. V předvánočním čase od 21. listo-
padu do konce sezony 8. 12. bude k vidění výstava 
nejkrásnějších  betlémů ze sbírky pana Bohumila 
Duška.
Téměř každý měsíc jsou pro děti připraveny spe-
ciální pohádkové prohlídky. Krásné princezny, 
zlé čarodějnice, strašidla, škola kouzlení a mno-
ho dalších nadpřirozených bytostí můžete vidět 

v hraných pohádkových prohlídkách, které pro 
vás na zámku odehrají sami průvodci. Čeká vás 
nejen zaručený dobrý konec, ale i spousta zábavy. 
Pro dospělé jsou určeny oživené historické pro-
hlídky. Návštěvníci procházejí historickými sály, 
kde se na místo běžného výkladu průvodce dozvě-
dí historická fakta formou hraných scének. Ty 
se obvyklé váží k rodu Kouniců nebo k důležité 
dějinné události Bitvy tří císařů. Díky hercům ze 
spolku Per Vobis se zámek Slavkov - Austerlitz stal 
prvním objektem v České republice, kde se tyto 
kostýmované prohlídky začaly provozovat. 
Koncem listopadu se uskuteční každoroční 
víkendové oslavy  výročí  bitvy  u Slavkova.  Letos 

214. oslavy v pořadí připadnou na 29.–30.  listo-
padu.  Vzpomínka na slavné vítězství Napoleona 
Bonaparte v podobě bitevních ukázek a bohatého 
doprovodného programu s tradičním jarmarkem 
se budou konat na náměstí ve Slavkově, nádvoří 
a parku v zámku.
Za návštěvu stojí i krásně udržovaný zámecký 
park s barokními sochami a golfovým hřištěm. 
Park tvoří nedílnou součást celého zámeckého 
areálu a patří k nejvýznamnějším historickým 
zahradám na území Moravy. Jeho rozloha činí 
15,5 ha. 
Na infocentru pod zámkem je pak možnost vypůj-
čení sportovních potřeb.

 Zámek Slavkov – austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz patří k nejnavštěvovanějším 
moravským památkám a po celý rok se tu pořádají kulturní 
a společenské akce.
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Zajímá vás, co skrývá hradní sklepení? Víte, 
jak žili pravěcí zemědělci, čím se dřív plati-
lo nebo co potřebuje správný samuraj? Tyto 
i mnoho dalších otázek zodpoví celoroční 
edukační programy pro školy i rodiny s dětmi. 
Stálou nabídku programů přizpůsobených 
věku návštěvníků od mateřských až po střední 
školy doplňují speciální programy k sezónním 
výstavám a tvořivé dílničky. Novinkou je ven-
kovní expozice lapidária s názvem „Tichá řeč 
kamení“ zaměřená na smyslové poznání, kde 
se děti seznámí s rozličnými architektonický-
mi prvky a prožijí jejich příběh. Zbrusu nové 
programy k archeologické expozici odhalí, jak 
se oblékali lidé v pravěku. Děti si osahají repli-
ky pravěkých nástrojů určených ke zpracová-
ní textilií a vyzkouší si oděvy našich dávných 
předků. 

Během podzimní a zimní sezóny jsou veřejnosti 
přístupné dva objekty, k jejichž návštěvě vás sr-
dečně zveme. 

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

Stálé expozice: 
Živá příroda Znojemska, Neživá příroda Zno-
jemska, Černé řemeslo, expozice archeologie 
- Pravěcí zemědělci, Zbraně Orientu – prezen-
tující ve střední Evropě unikátní sbírku militarií 
a můžete navštívit také novou expozici lapidária  
„Tichá řeč kamení“ v zadním traktu.

Krátkodobé výstavy:
„Co jste ještě neviděli …, Archeologie 2014 
–2018“
20. 9.–10. 11. 2019
Výstava prezentuje to nej ze záchranných ar-
cheologických výzkumů realizovaných Jiho-
moravským muzeem ve Znojmě v letech 2014 
– 2018.

„Barevné Vánoce“
15. 11.–5. 1. 2020
Vánoční ozdoby z rodinné sbírky tří generací 
rodiny Maškových z Prosiměřic a Klobouků u 
Brna.

„Dětská kniha a její hrdinové“
10. 1.–29. 3. 2020
Výstava dětských knih českých autorů a ilust-
rátorů z let 1880 – 1980 od leporel až po troj-
rozměrné knihy, od dobrodružných rodokapsů 
Karla Maye až po Ferdu Mravence a doplněná i 
postavičkami oblíbených knižních hrdinů.

„Herna na cestách aneb fyzika hrou“
3. 4.–7. 6. 2020
Výstava, na které je možné zábavnou formou po-
chopit jednotlivé fyzikální zákony zaujme všech-
ny generace. Originální, interaktivní pomůcky, 
z nichž některé na první pohled popírají základ-
ní fyzikální zákony, kdy i návštěvník se musí za-
myslet, proč a jak fungují.

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

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

Krátkodobé výstavy a akce:
„Fenomén Charlemont“
6. 9.–17. 11. 2019
Výstava prezentující tvorbu umělecké rodiny 
Charlemontů – Eduarda, Huga a Theodora.

„Živé houby v muzeu“
14.–17. 10. 2019
Výstava nabízí vhled pod pokličku regionálního 
houbaření. 

„Maškův kouzelný svět“
22. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Výstava loutek a hraček ze znojemské umělecké 
rodinné dílny Mašek. 

„Vánoční Ateliér“
Pátek 6. 12. 2019 od 16 do 19 hodin
Přijďte si vyrobit drobný dárek, inspirovat se 
nebo jen nasát vánoční atmosféru.

„Vánoční tvoření v muzeu“
20.–30. 12. 2019
Samoobslužná vánoční dílnička pro děti.

„Milování v přírodě“
6. 2.–19. 4. 2020
Grafi cky vydařená a informačně bohatá výstava 
k tématu evoluce rozmnožování živočichů.

Více informací získáte na 
www.muzeumznojmo.cz.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
V našem regionálním muzeu můžete navštívit stálé expozice, výstavy, 
programy a akce pro děti a rodiny i pro širokou veřejnost.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,
příspěvková organizace

Přemyslovců 8/129, 669 02 Znojmo 
 +420 515 282 211
 info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz
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Návštěvníci zde najdou jednu z dominant Ostra-
vy - Bolt Tower, bývalou vysokou pec č. 1 s nástav-
bou, kterou v roce 2015 pokřtil známý atlet Usain 
Bolt. Od té doby se nástavba pyšní také nejvýše 
položenou kavárnou v Ostravě. Milovníci his-
torie podlehnou kouzlu zajímavých prohlídek, 
které vedou po stopách těžby uhlí, výroby koksu 

nebo surového železa.
Dlouhodobě prochází Dolní Vítkovice celkovou 
revitalizací a nabízí příchozím také návštěvu 
moderního science centra známého jako Vel-
ký svět techniky či historické budovy bývalé VI. 
energetické ústředny, dnes nazývané Malý svět 
techniky U6. Ve Velkém světě techniky čekají čty-
ři stálé expozice a interaktivní dobrodružství na 
14.000 m2. Ve čtyřech stálých expozicích si na 
své přijdou děti od 2 let, ale nudit se nebudou ani 
studenti základních, středních či vysokých škol. 
Všichni vzdělání chtiví se mohou ponořit do výu-
ky ve Světě přírody, Světě civilizace, Dětském 
světě nebo Světě vědy a objevů. Třešničkami na 
dortu jsou pak vzdělávací aktivity v laboratořích, 
dílnách nebo učebnách, představení v Divadle 
vědy s neotřelými pokusy či přírodovědné filmy 

v 3D kině. Tým zkušených lektorů připravuje 
aktivity v chemicko-biologické laboratoři nebo 
výuku badatelsky orientovanou tzv. LARP. Tyto 
programy nejčastěji využívají školy pro doplnění 
výuky. Děti předškolního věku se mohou zapo-
jit do Monstessori klubíku, Amoskovy školičky 
nebo do Malého řemeslníka. Od září je rovněž 
možno v prostorách dočasných výstav navštívit 
výstavu Crash!!!, která zábavnou, interaktivní 
a poučnou formou upozorňuje na dopravní situ-
ace z pozice chodce, cyklisty nebo řidiče. Otevře-
no je zde denně. Odpoledne, víkendy a prázdni-
ny jsou k dispozici nejširší veřejnosti, rodinám 
s dětmi, mládeži, firemním týmům či dalším 
skupinkám návštěvníků.
Neméně zajímavá je návštěva Malého světa tech-
niky U6. Jedinečná expozice, umístěná v původ-
ní budově bývalé VI. energetické ústředny, odha-
luje tajemství technických vynálezů od parního 
stroje až po kosmické moduly. Při procházce po 
stopách románů Julese Verna si zde návštěvníci 
uvědomí fantastickou řadu objevů, které význam-
ně poznamenaly vývoj průmyslu i technického 
pokroku. Nedávno se součástí interaktivních 

expozic stala také jedna z nejslavnějších českých 
hraček, panáček Igráček. Rovněž v Malém světě 
techniky U6 probíhají vzdělávací programy i vol-
nočasové aktivity pro celou rodinu.
Jedinečnost na Vás bezpochyby dýchne v multi-
funkční aule Gong. Budova bývalého plynojemu 
byla unikátním způsobem přetvořena na jedno 
z nejmodernějších kongresových center v Čes-
ké republice. Hned v přízemí najdou milovníci 
umění Milan Dobeš Museum, nesoucí název 
po slavném českém představiteli op-artu a prů-

kopníkovi dynamického konstruktivismu, Mila-
nu Dobešovi. K vidění jsou jeho díla z počátků 
abstraktní tvorby – kresby a malby ovlivněné 
geometrickou abstrakcí, dále optické a kinetické 
reliéfy, řezaná koláž nebo grafické dílo. Další uni-
kátní výstavu, Vítkovický úředník – kancelář 19. 
a 20. století, naleznete taktéž ve Dvoraně Gongu. 
Jak už samotný název napovídá, výstava nabízí 
ukázky historických psacích a počítacích stro-
jů a vybavení kanceláří právě z tohoto období. 
Část výstavy je interaktivní a umožňuje, aby si 
návštěvníci vyzkoušeli napsat dopis na psacím 
stroji všemi deseti prsty, vyrobili obálku nebo 
vlastní razítko.
Areál Dolních Vítkovic každý rok přiláká více než 
1,6 milionů turistů, a stává se tak nejnavštěvova-
nější mimopražskou památkou v republice. Díky 
jeho unikátnímu prostředí se zde pořádají pres-
tižní hudební festivaly a sportovní akce. Za mno-
hé jmenujme alespoň  Beats for Love, Colours of 
Ostrava či sportovní City Cross Sprint nebo tur-
naj světové série FIVB v beachvolejbalu. 

Dolní Vítkovice
Dolní Vítkovice jsou zhmotněnou vizí obnovy a znovuzpřístupnění 
industriálního dědictví Ostravy. Pokud vkročíte do 
dolnovítkovického areálu v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 až 
1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo, podlehnete kouzlu místa 
s vysokými pecemi, plynojemem přestavěným na multifunkční aulu 
a mnoha industriálními zákoutími. 

Že jste u nás ještě nebyli? Navštivte nás ve všed-
ní dny, ale i o víkendu, otevřeno máme sedm dní 
v týdnu. A co u nás najdete? Především zkoušírnu, 
která je velkým lákadlem a nabízí více než tři sta 
nejrůznějších klobouků a dalších pokrývek hlavy 
k libovolnému zkoušení a vybírání nejslušivějšího 
modelu. V další části expozice se seznámíte s pozo-
ruhodným procesem výroby klobouků, od králíka, 
až po finálně ozdobený výrobek. Trilby, homburg 
nebo třeba fedora – díky naší expozici se seznámí-
te snad se všemi druhy klobouků, které existují. 
A pokud máte kreativního ducha, nabízíme jedi-
nečnou možnost dozdobit si svůj mini klobouček, 
který od nás všechny děti dostanou zdarma. V tvůr-
čí dílně se meze nekladou, originální suvenýr si tak 
může odnést každý.

Nezapomeňte si na recepci informačního centra 
zakoupit také vstupenku do expozice, věnované 
životu a válečným výpravám slavného vojevůdce 
a generála G. E. Laudona. Jeho poslední návštěva 
Nového Jičína se mu stala osudným. Zemřel roku 
1790 v domě, který dnes nese jeho jméno a kde se 
nachází výše zmiňované expozice. Expozici gene-
rála Laudona jistě ocení nejen dospělí, ale také 
děti, neboť zde mají jedinečnou možnost vyzkou-
šet si vojenskou výzbroj a výstroj či vystřelit si 
z interaktivního děla jediného svého druhu v Čes-
ké republice. Nechte se vtáhnout do bitvy u Doma-
šova prostřednictvím tří metrového ozvučeného 
dioráma s více než pěti sty cínovými vojáčky.
Tak neváhejte a navštivte nás! Expozice jsou 
samonosné, avšak na požádání Vás naši zkušení 
průvodci rádi provedou.

Za poznáním, 
ale hlavně za zážitkem 
do Nového Jičína

Klobouková expozice v Návštěvnickém centru láká stále více, a to 
i návštěvníky z ciziny. Je to také proto, že klobouky značky TONAK 
jsou známé po celém světě a jejich historie, ale také výroba zajímá čím 
dál více lidí.

návštěvnické centrum nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288, +420 735 704 070
 icentrum@novyjicin-town.cz
www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz
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Slezské zemské muzeum
v opavě

Letos je tomu již 205 let, kdy jako první veřejné muzeum začalo 
fungovat od roku 1814 na území dnešní České republiky. Se svými 
2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.      
V současnosti spravuje muzeum šest expozičních 
budov a areálů. 

1. Historická budova
Budova byla vystavěna pro potřeby uměleckoprů-
myslového muzea, založeného v Opavě v roce 1882 
z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která 
také stavbu financovala, a to na pozemku věnova-
ném knížetem Lichtenštejnem.
VýSTAVA: My dva a čas aneb Svatební příběh 2. 
poloviny 20. století
Termín konání: do 16. 2. 2020

Výstava nabídne návštěvníkům nevšední procház-
ku historií jednoho z nejdůležitějších okamžiků 
v lidském životě. V rámci příběhu seznámení, 
svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty 
životem se návštěvník seznámí s módními trendy 
a vývojem svatebních šatů. Výstavu doplní také 
ukázky milostných dopisů, stylizované fotoalbum 
a videoukázka svatebního obřadu. Atmosféru sva-

tebního příběhu navodí rovněž ukázky z poezie 
a hudební doprovod v podobě známých svatebních 
písní.

2. arboretum nový Dvůr stěbořice
Arboretum Nový Dvůr bylo založeno v roce 1958 
na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších 
parkových objektů ve Slezsku. V současné době 
je pracoviště organizačně začleněno do Slezského 
zemského muzea.

3. národní památník II. světové války Hrabyně
Od prosince do dubna zavřeno. 

4. Památník Petra bezruče 
Snahy o muzejní dokumentaci regionální litera-
tury spojené s počátky literárněvědných bádání 
spadají do poválečného období a jsou vázány pře-
devším k osobnosti Petra Bezruče.

5. areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičky
Od listopadu do dubna zavřeno. 

6. srub Petra bezruče v ostravici
Je to instalovaný objekt, u nějž je důraz kladen na 
zachování autentické atmosféry srubu z doby, kdy 
v něm Petr Bezruč pobýval. Od listopadu do dubna 
zavřeno. 

Doprovodné  edukační  programy  k části  Příroda 
Slezska:
MUZEJNÍ ZAHRADO, PROSTŘI SE!
MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU
MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Doprovodné edukační programy k části Encyklo-
pedie Slezska
MANŽELSTVÍ A RODINA
Program je dostupný od 1. 10. 2019.

slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31,746 01 Opava,
/fax: +420 553 622 999
 szm@szm.cz
www.szm.cz
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MY DVA A ČAS

18. 9. 2019 – 16. 2. 2020

aneb
SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. poloviny 20. století

vernisáž 17. 9. 2019 v 17 hodin

Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava
Otevřeno: út–ne, 9–17 hodin

www.szm.cz


