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MUZejní 
réBUS

 pro toto číslo jsme vám přichystali 
malý muzejní rébus, který je  

s letošními významnými výročími 
propojen. Pokud ho správně 

vyluštíte, dostane od nás prvních 50 
správně vyluštěných rébusů muzejní 
propagační předmět jako dárek. 
Může to být magnetka, záložka, 

kalendářích,ale i rodinná vstupenka. 

Vážení čtenáři, 
příznivci muzeí i galerií, 
žáci a žákyně
Odvinul se opět jeden celý rok 
a protože sněhu zatím není mnoho 
a na dlouhé venkovní procházky je 
chladno, doporučujeme již pro zim-
ní měsíce návštěvy muzeí, galerií, 
iQ parků i zajímavých workshopů. 
Kromě toho jsou pro vás přichys-
tány akce spojené např. s oslavou 
Velikonoc, kde skanzeny i muzea 
ukazují, jak oslavy jara probíhaly 
v minulosti.    
Letošní rok je bohatý na významná výro-
čí, například 600 let od narození krále 
Jiřího z Poděbrad, 350 let od úmrtí Jana 
Ámose Komenského, 200 let od naroze-
ní spisovatelky Boženy Němcové, 150 let 
od narození architekta Adolfa Loose, 
130 let od narození spisovatele Karla 
Čapka. K těmto výročím můžeme čekat 
také krásné výstavy, na kterých najde-
te určitě také inspiraci k četbě a dalším 
návštěvám významných míst.                   

– Vaše redakce – 

MUZeA A GALerIe v AkcI 
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Od února se můžeme těšit například na numis-
matickou výstavu Mince doby lucemburské, 
v březnu oslavíme výstavou Když údolím se 
řítí Posázavský pacifik 120 let populární želez-
niční trati a svůj prostor dostane také tradiční 
vorařství na Sázavě a Vltavě s názvem Plavec-
ký mariáš. Všechny uvedené výstavy potrvají 
do 14. června. Muzeum má také novou stálou 
proměnlivou expozici s názvem v Babiččině 
světnici od jara do zimy aneb Do minulosti 
zpátky za zvyklostmi a svátky, kde si připo-
meneme staročeské tradice a obyčeje v prů-
běhu celého roku. Od července do konce roku 
nás pak čeká zcela mimořádná výstava Kořeny 
aneb Co se děje v podzemí, kde se návštěvník 
promění v myšku a pozná tak kořenový systém 
a život v půdě. Výstava bude zapůjčena ze Zápa-
dočeského muzea v Plzni, je zábavná i poučná 
pro děti i dospělé. Není to však jediná možnost, 
jak se dostat v Jílovém do podzemí. Muzeum 
také provozuje tři historické štoly, ve kterých se 
v minulosti těžilo zlato. Štolu sv. Josefa, štolu 
sv. Antonína Paduánského a štolu Halíře lze 
navštívit od dubna do října. Po celý rok muzeum 
nabízí také rozmanité vzdělávací programy pro 
školy, které jsou pravidelně doplňovány a obmě-

ňovány. Aktuálně jsou v nabídce programy Ora 
et labora – Svět středověké práce a vzdělanos-
ti, Oblékání do minulosti (věnující se textilním 
technikám v pravěku a středověku), Na jeden 
den řemeslníkem (seznámení s řemeslnickými 
cechy v Jílovém), Co je v nás aneb Anatomie 
lidského těla, Na jeden den jílovníkem (historie 
těžby a zpracování zlata), Na jeden den archeo-
logem a Pravěké umění. 
Expozice i výstavy jsou průběžně doplňovány 
interaktivními prvky a aktivitami pro rodiny 
s dětmi. Muzeum také pořádá nárazové víken-
dové akce s tvůrčími dílnami a rukodělnými 
výrobky, jako je například Muzejní vlnobraní, 
Mezinárodní den archeologie, nebo Velikonoč-
ní/Vánoční předvádění. 

MuzeuM Českého krasu, p. o.

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
  311 624 101
 podatelna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumberoun

BerouN – Jenštejnský 
a salátovský dům, Geopark 
Barrandien

Aktuální výstavy 
Komenského Orbis Pictus pohledem Václava 
Sokola (5. 3.–10. 5. 2020)
Přelomová učebnice J. A. Komenského v aktuál-
ním ztvárnění výtvarníka Václava Sokola.

Duše plná koleček (21. 5.–30. 8. 2020)
Vydejte se do tajemného světa pohyblivých 
mechanických hraček a figur. 
K oběma výstavám je možno objednat do-
provodný program pro školy.

Stálé edukační programy pro skupiny na objed-
nání
Krok za krokem Berounem 
Prohlídka města pro malé i velké, při které vys-
lechnete několik berounských pověstí a dozvíte 
se vše o založení města a o zajímavých budovách 
v centru Berouna. 

Pravěký detektiv 
Program probíhá v unikátní venkovní expozici 
Geopark Barrandien. Účastníci pomocí jedno-

duchých návodných otázek 
a hádanek ze strany geologa 
zjistí, co vše můžeme vypátrat 
z kamenů a sami tak objeví 
pestrou geologickou minulost 
Země. V kameništi mohou 
zkusit najít zkamenělinu, 
kterou si lze odnést domů.
Oba programy jsou vhodné 
pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ a lze je uzpůsobit podle 
věku zúčastněných. 

Akce
Muzejní noc 
29. 5. Beroun, 5. 6. Žebrák, 12. 6. Hořovice - vždy 
18–22 hod.

Řemesla na muzejním dvorku – 2. 5.–3. 5. 2020 
– přehlídka řemesel našich předků v autentick-
ém podání mistrů svého oboru: mečíř, dráteník, 
tesař, sýrařka, voskařka, kameník, tkadlec atd.

OTEVÍRACÍ DOBA BEROUN
celoročně kromě pondělí

Husovo náměstí 87, Beroun
pobočky otevřeny sezónně, sledujte webové stránky
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Muzeum Českého krasu
Beroun – Hořovice – Žebrák
Jenštejnský dům – Plzeňská brána – Geopark Barrandien 
– Muzeum Hořovicka – Městské muzeum v Žebráku
Ať už plánujete výlet s rodinou nebo s třídou, příměstský tábor 
nebo školu v přírodě, nezapomeňte na nabídku Muzea Českého 
krasu. Jeho návštěvu můžete spojit s cestou na hrad Karlštejn, 
Točník či Křivoklát, do Koněpruských jeskyní nebo za medvědy 
ze známého večerníčku. 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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Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy
Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata nabízí 
v letošním roce bohatou škálu akcí a kulturních programů 
zaměřených z velké části na výstavy a akce pro rodiny s dětmi, 
ale i jubilejní a historické výstavy.

reGIoNálNí MuzeuM
v JílovéM u prahy

Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
 +420 241 950 791
 info@muzeumjilove.cz
oddělení komunikace s veřejností,
muzejní edukátorka Mgr. Dana Chmelíková
 chmelikova@muzeumjilove.cz
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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, p. o.

nám. Míru 54, 276 01 Mělník
 +420 315 630 922 sekretariát, 
 +420 315 630 936 pokladna
 pokladna@muzeum-melnik.cz
www.muzeum-melnik.cz
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Prezentovány budou významné archeologické 
lokality (pohřebiště, sídliště, místa ukládání de-
potů aj.) i nálezy z muzejních sbírek. Nebudou 
chybět interaktivní zóny nejen pro děti. Výstavu 
můžete shlédnout ve velkém sále mělnického 
muzea od 15. 5. do 21. 6. 2020.
Srdečně zveme také do stálých expozic: Expozice 
historických kočárků mapuje celý vývoj výroby 
dětských kočárků v Čechách. Je doplněna pre-
zentací dětských houpadel, plyšových medvědů 
a dobových hraček. Děti si mohou na začátku 
prohlídky vybrat jednoho z medvídků jako svého 
průvodce a pohoupat se na koníkovi, kocourovi 
či berušce.

Druhá stálá expozice je věnována regionální his-
torii a přírodě Mělnicka a CHKO Kokořínska.
Menší část zobrazuje historii českého vinařství.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům ochutnáv-
ku českých vín (pro skupiny v původních gotic-
kých sklepích). Na jednotlivce čeká stejný sorti-
ment vín v muzejní kavárně, která láká i příjem-
ným posezením na historických hradbách.

Další akce:
29. 3. Vynášení Morany - Vyneste s námi zimu 
z města!
4. 4. Velikonoční jarmark - s ukázkou řemesel 
a dílničkami pro děti

Otevřeno: 
celoročně út–ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00

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

Regionální muzeum Mělník 
- Prožijte s námi dobu bronzovou!
Chcete si vyzkoušet na vlastní kůži, jak žili naši 

dávní předkové? Výstava DOBA BRONZOVÁ nabídne pohled 
do jedné z pravěkých epoch, přiblíží její úseky a specifi ka 
jednotlivých archeologických kultur. 
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Postupem času začala paní Lenka přemýšlet nad 
tím, že by se mohla o svoji sbírku podělit i s dal-
šími lidmi. Téměř 800 panenek zabíralo čím dál 
více místa, k tomu se přidalo několik her, staveb-
nic, 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 perníkovou 
chaloupku s Jeníčkem i Mařenkou. 
Perníková chaloupka, kterou pro své muzeum 
v Loučeni manželé Chudomelovi vytvořili, je roz-
hodně 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 nechyběly v žádné 
domácnosti. Jsou tu například hygienické potře-
by, igelitové tašky z Tuzexu nebo například stylo-
vé potřeby pro pány na holení. Dalšími skvosty 
jsou panenky, retro kočárky, maňásci, knihy, ná-
bytek 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. 

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, LoučeňkO
n
TA

kT

Příbram NB
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Zážitkové putování historickými
důlními díly
Důl Anna z roku 1789 nabízí projížďky důlním 
vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, 
která směřuje k ústí jámy Prokop hluboké 1600 
metrů, třetí nejhlubší v České republice. Ve štole 
Wasserlauf vás čeká zážitkové putování starými 
důlními díly ze 17.–19. století, kde si mimo jiné 
vyzkoušíte fárání pod zem a historické ruční 
dobývání. V dole Drkolnov se po skluzavce dlou-
hé 51 metrů projedete k obřímu vodnímu kolu 
o průměru 12,4 metru, které je v České republice 
naprostým unikátem. 

Zábava i na povrchu
I na povrchu Hornického muzea Příbram se dá 
zažít velké dobrodružství! Vedle tradičních expo-
zic na vás čeká venkovní výstava důlní techniky 

v areálu Ševčinského dolu či historické parní 
těžní stroje dolů Vojtěch a Anna. Můžete se také 
projet vláčkem po povrchu nebo zkusit štěstí při 
hledání minerálů na odvalu.

Vzdělávací programy pro školy
Školy se dále mohou objednat na celou řadu 
vzdělávacích programů vedených odbornými 
pracovníky či lektory. 

•  S havířem do práce. Přeneseme se do doby 
před 150 lety a v roli horníka si projdeme jeho 
trasu do práce. Svezeme se i vláčkem po povr-
chu.

•  Montánní průzkum dolu Vojtěch. Zážitková 
prohlídka podzemí dolu Vojtěch, která přinese 
množství poznatků nejen o práci horníků pod 
povrchem, ale i o současné podobě podzemí. 

•  Procházka po Březových Horách. Historická 
procházka po Březových Horách přiblíží nejen 
nejvýznamnější památky i méně známá zákou-
tí této unikátní lokality, ale také život jejích oby-
vatel před 150 – 200 lety. 

•  Archeologem rychle a snadno. V čem spočívá 
práce archeologa? Co k práci potřebuje a jakým 
způsobem bádá? To vše zjistíme během archeo-
logického workshopu. Proměníme se také na 
chvíli v archeology, kteří vykopou a určí  vlastní 
nález!

•  Hry a hračky. Historické hračky a hry v pro-
středí hornického domku.  Hračky si vyzkou-
šíme, pohrajeme si a zkusíme o nich co nejvíce 
zjistit. 

•  Příběh starých věcí. Na základě prozkoumání 
historických předmětů denní potřeby se se-
známíme nejen s minulostí našich předků, ale 
také s cestou předmětu od majitele do muzea. 

•  Rostliny kolem nás – a pozor na jedy! Kdo je 
to botanik? Co je to herbář? Mohou být rostliny 
nebezpečné a proč? Ukážeme si některé přírodní 
jedy, jejich užitek, ale také nebezpečí. 

Na programy je nutné se předem objednat u mu-
zejního pedagoga Pavly Trantinové: trantinova-
-p@muzeum-pribram.cz

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/Hornickemuzeum-
Pribram
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Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku v ruce 
se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti i dospělí. Ideální cíl pro 
rodinný výlet!

z 19. a 20. století

* interaktivní prohlídky expozice s výkladem

inz_Muzejni_noviny.indd   1 5. 3. 2020   15:09:43



MUZEJNÍ NOVINy pro školy i rodiny

4Muzejní noviny TIM



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.czKO
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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.

MUZEJNÍ NOVINY pro školy i rodiny
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MUZEUM SLÁNEK

Infocentrum Pod Velvarskou branou 
Velvarská 136/1 
274 01 Slaný 1 
 +420 312 523 448
 ic@infoslany.cz

To stejné si v roce 2011 řekli v Infocentru 
Pod Velvarskou branou ve Slaném, když za-
kládali ojedinělou sbírku solniček. Sbírka 
v současné době tvoří Muzeum slánek a míří 
k počtu 3 000 kusů vystavených exponátů. 
Co všechno můžete v Muzeu slánek vidět? Po-
kud do muzea zavítáte, budete mít možnost 
prohlédnout si největší sbírku svého druhu na 
světě. Sbírka obsahuje nepřeberné množství 
nejrůznějších druhů slánek, mnoho běžně zná-
mých ze všedního života, ale i kuriózních jako 
například největší funkční slánku na světě. Na-

jdete zde nejen slánky od občanů, rodáků a tu-
ristů, ale i slánky od slavných osobností a uměl-
ců. Muzeum se například pyšní slánkou, kterou 
navrhl a vytvořil architekt Bořek Šípek speciál-
ně pouze pro potřeby muzea. 
Sbírka je stále otevřená, a tak i vy můžete expo-
zici rozšířit o slánku, která v muzeu ještě není. 
Muzeum je volně přístupné během otevírací 
doby Infocentra Pod Velvarskou branou.

A jé, vždyť je slaná!
Asi tak nějak mohl zvolat Holot, služebník knížete 
Nezamysla, když pod Slánskou horou objevil slaný 
pramen. Podle legendy měl kníže se svou družinou 

slaný pramen objevit, nechat z vody získávat sůl a dát městu 
název. Sůl tedy ke Slanému neodmyslitelně patří.
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Otevírací doba 
Letní otevírací doba (duben–říjen) 

Po–Pá 9:00–17:00 
So, Ne, Svátky 9:00–16:30 

Zimní otevírací doba (listopad - březen) 
Po–Pá 9:00–16:00 

So, Ne, svátek Zavřeno

Polabské muzeum, p.o.
Památník krále Jiřího z Poděbrad
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli, s výji-
mečnými gotickými nástěnnými malbami, sezna-
muje s rodem, životem a odkazem českého krále 
Jiřího z Poděbrad a vývojem Poděbrad a okolí 
v jeho době.

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
 +420 737 539 375
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod. Polabské muzeum Poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po moderní 
lázně. Stálá výstava o sepětí člověka s vývojem 
krajiny středního Polabí, kde jádrem expozice je 
prezentace výjimečných sbírkových souborů.

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem
Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 40 objektů li-
dové architektury, kde je představován život na 
Polabské vsi od poloviny 18. století do poloviny 
20. století. V areálu skanzenu se konají tradiční 
velikonoční a vánoční výstavy s doprovodným 
programem.

289 16 Přerov nad Labem
 +420 325 565 272,  +420 733 715 342
 skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: konec března až říjen, út–ne 9–17 hod.od 
poloviny listopadu a v prosinci pá–ne 9–16 hod.

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

nám. Bedřicha Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
 +420 325 551 868
Mob +420 731 449 380
 lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

Otevřeno: celoročně út–so 9:00–17:00 hod.
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domě, seznamuje návštěvníky s významnými 
etapami bohaté historie spojené s městem Lysá 
nad Labem a životem a dílem rozluštitele chetit-
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Praha

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
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 LETOŠNÍ VYBRANÉ VÝSTAVY A AKCE:

HRÁDEK
duben - listopad:  st edov ký st íbrný d l - prohlídkový okruh II. Cesta st íbra
 život st íbrné šlechty - prohlídkový okruh I. M sto st íbra

9. dubna - 26. ervence Bible a mince - peníze v p íb zích Písma svatého
5. kv tna - 26. ervence Ius Regale Montanorum (720. výro í od vydání) 
7. srpna - 13. prosince Stavitelé katedrál (edukativní doprovodný program - dílna, listy)
8. prosince - 10. ledna Váno ní výstava Zimní radovánky (tematické adventní dílny)

1. dubna - 29. listopadu erné emeslo - Ková i a záme níci na Kutnohorsku
 výstava v Kamenném dom , pracovní listy pro školy

15. kv tna Noc literatury 
22. kv tna 16. Muzejní noc

ervenec - srpen No ní prohlídka st íbrného dolu - každou st edu ve er
12. zá í Dny Evropského kulturního d dictví
24. zá í emesla nejen pro základní školy
12. prosince Advent na Hrádku

eské muzeum st íbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora.
Kompletní program a více informací na: www.cms-kh.cz
rezervace na telefonu: 733 429 826 nebo e-mailu: objednavky@cms-kh.cz

eské muzeum st íbra v Kutné Ho e
královském horním m st  s bohatou historií
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Unikátní zlaté liturgické předměty zahrnují období 
od gotiky po současnost. Představují stylově i typo-
vě různorodé předměty, používané v křesťanské 
liturgii. Patří mezi ně zejména kalich, paténa, mon-
strance, ciborium, konvičky, relikviáře a závěsné 
kříže. 
S prostředím kláštera, vybavením konventního 
chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spoje-
na také další cenná díla uměleckého řemesla. Patří 
mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné předmě-
ty jako křížky, růžence aj. 
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní exponáty 
z oblasti volného umění – gotická skulptura Pře-
myslovského krucifixu z Jihlavy, národní kulturní 
památka a portrét zakladatele Strahovské obrazár-
ny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera 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 stránkách. 

Poklady a umění 
ve Strahovském klášteře
Strahovská knihovna a obrazárna patří k nejnavštěvovanějším 
místům v Praze. Najdete tady největší národní poklady 
a umělecká díla a třeba i starožitný nábytek. Žáci základních 
a středních škol navštěvují tuto studnici vědy a umění 
pravidelně. Mezi oblíbené stálé expozice patří 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, 12:30-17 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  KO
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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.

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
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Otevírací doba: Každý den: 10-22 hodin
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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. 
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 bezprostřední 
blízkosti tohoto architektonického skvostu, 
v prostorách bývalého špitálu Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou, kteří jsou 
s Karlovým mostem a jeho předchůdcem – 
mostem Juditiným – neoddělitelně spjati. Kři-
žovnický řád založený roku 1233 svatou Anež-
kou Českou měl privilegium vybírat na mostě 
clo a mýtné, ale rovněž povinnost o most pe-
čovat. Část expozice je proto věnována tomuto 
řádu a historickým postavám s ním spojeným 
– sv. Anežce a sv. Janu Nepomuckému.

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
Změna cen od 1. května 2020. 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
Pro školní skupiny nabízíme prohlídku Muzea Karlova mostu 
s průvodcem a plavbu Pražskými Benátkami s živým výkladem 
kapitána.

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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 www.marianskelazne.cz
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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 proměnám architektury Karlových 
Varů, společenskému a kulturnímu životu 
lázeňského města a historii mezinárodního fil-
mového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii 
regionu od nejstarších dějin, přes slavné ob-
dobí těžby rud a neméně významnou tradici 
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expo-
zice je věnován dramatickému 20. století. Koho 
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, 
prezentace na dotykových obrazovkách či 
kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty 
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat 
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dali-
bora 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 velkoplošný 
pohyblivý model krušnohorských důlních 
prací v 16. století. Návštěvník může též nahl-
édnout do expozice mapující pracovní tábory 
na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je 
věnováno památce významného přírodovědce 
Georgia Agricoly (1494–1555), jehož život a dí-
lo 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 otevřeno Muzeum města Chebu, které patří 
mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Se svý-
mi přibližně 100.000 kusy sbírkových předmětů, 
bohatými sekundárními dokumentačními fondy 
k dějinám Chebska a obsáhlou studijní knihovnou 
patří k nejdůležitějším muzejním zařízením v Kar-
lovarském kraji. Součástí prohlídkové trasy je 
i valdštejnský okruh, připomínající osobnost Al-
brechta 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 
Mattoni v obci Kyselka nedaleko Karlových Varů 
v červenci 2016 ve zrekonstruovaném objektu 
známém jako Löschnerův pavilon. Ten v době 
svého vzniku sloužil jako provozovna pro stáčení 
minerální vody ze stejnojmenného pramene.
Expozice muzea nabízí řadu historických 
dokumentů a dobových reálií, jako jsou fotografie, 
certifikáty ochranných známek, obchodní kore-
spondence, mapy, projekty realizovaných staveb. 
Součástí muzea jsou ale i interaktivní výstavní 
předměty a moderní technologie, které zpestří 
návštěvu muzea zejména dětem. Unikátem vzta-
hujícím se k regionu je pak originální hodinový 
stroj z 16. století 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. Expozice 

přibližuje historii rodu Nostitzů – bývalých majitelů 
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 histor-
ické 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 regionální 
muzejní sbírky Mariánskolázeňska. Expozice muz-
ea dále doplňuje expozice v přírodě “Geologický 
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 inicia-
tivy 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 sbírk-
ových 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, který 
pracoval více jak 40 let jako lázeňský lékař 
a primář v nejvýznamnějších sanatoriích 
v Karlových Varech. Sbírka je nepřetržitě je 
rozšiřována již více než 65 let a do sbírání se 
zapojily již tři rodinné generace. V současnosti 
obsahuje více než 2300 kusů pohárků z období 
od 2. poloviny 18. století do 80. let 20. století. 
Jedná se o nejucelenější soubor lázeňských 
pohárků na světě, které jsou určeny na pití kar-
lovarské 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, které 
byly neustále doplňovány dary místních měšťanů 
a továrníků. V roce 1986 byla otevřena moderně 
uspořádaná textilní expozice dokumentující rozvoj 
textilní výroby na Ašsku od nejstarších výrobních 
postupů předení, tkaní, pletení, barvení a úpravy až 
do poloviny dvacátého století. Vystavené tkalcovské 
a pletařské stroje jsou udržovány v 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
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Jedna ze stálých expozic přibližuje návštěvní-
kovi život a dílo významného českého sochaře-
medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšenova 
pod Křemešníkem) a jeho syna akademického 
sochaře Zdeňka Šejnosta. V historické expozici 
nalezne návštěvník ty nejcennější předměty ze 
sbírek muzea - Pelhřimovský graduál z konce 15. 
století, pozdně gotickou sochu Madony z Červené 
Řečice nebo městskou pokladnici z konce 18. sto-
letí a může si prohlédnout barokní freskový sál 
s nádhernou nástěnnou výzdobou. Atraktivní je 
expozice vězeňství, v autentické budově městské 
šatlavy se nacházejí prostory mučírny, vězeňské 
cely a kaple. Muzeum také spravuje domeček 
v Děkanské zahradě, kde je umístěna expozice 
připomínající život a dílo pelhřimovského děka-
na Msgre Františka Bernarda Vaňka.

V roce 2020 pro vás Muzeum Vysočiny Pelhři-
mov připravilo:

výstavy:
31. 3.–10. 5. – Dílo Rudolfa Mejsnara – na 
výstavě bude představeno dílo akademického 
malíře Rudolfa Mejsnara (*1928). 

22. 5. (MUZEJNÍ NOC) – 30. 8. – O Krávě – 
výstava přiblíží chov hovězího dobytka jako dří-
ve neodmyslitelnou součást každodennosti. 

8. 9.–1. 11. – Vladimír Franz – obrazy – výsta-
va výtvarných děl malíře, hudebního skladatele, 
vysokoškolského pedagoga, publicisty, básníka 
a dramatika Vladimíra Franze (*1959). 

10. 11.–5. 1. 2021 – Jaroslav Ziegler: Pelhři-
mov – kresby a akvarely zachycující „zmizelý 
Pelhřimov“.

akce pro rodiny s dětmi a školní třídy:
Procházka barokním městem (na objednávku 
pro školy)
komentovaná procházka městem

Do Muzea s Fabiánem z Marcipánu (na objed-
návku) zábavná dětská prohlídka expozice 
s badatelskými úkoly

S Mandelinou do šatlavy (na objednávku)
zábavná dětská prohlídka expozice s badatelský-
mi úkoly

Odborné přednášky pro školní třídy
nabídka na http://muzeumpe.cz/prednasky.
html

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 expo-
zice o betlémářství si můžete prohlédnout, jak to 
vypadalo dříve na třešťském zámku, zajímat by 
Vás mohla také expozice o zaniklém třešťském 
průmyslu a samozřejmě nechybí ani expozice 
věnovaná J. A Schumpetorovi. 
Více informací na tel.: +420 739 480 839
muzeum.trest@centrum.cz, www.muzeum.ji.cz

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

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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Top 5 zámeckých zážitků
1) Muzeum nové generace – klenot mezi muzei
Muzeum, které je ověnčeno řadou cen, vypráví 
téměř 800 let starý příběh bývalého cisterciáckého 
kláštera, dnešního soukromého zámku v majetku 
rodiny Kinských. Jedinečné multimediální prvky 
vás i vaše děti doslova vtáhnou do děje. 

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

3) Po stopách Santiniho
Prohlídky zámku s průvodcem můžete zažít po 
celý rok. Doslova v úžasu vás nechají Santiniho 
architektonické skvosty, prelatura s rozsáhlou 
nástropní malbou z 18. století, která doposud 
nemusela být restaurována nebo bazilika minor 
s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě.

4) Umění baroka
Stálá výstava barokního malířství a sochařství je 
jedinou výstavou ze sbírek Národní galerie mimo 
Prahu. Z velkých jmen jsou zastoupeni Karel 
Škréta, Petr Brandl nebo Matyáš Bernard Braun.

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

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

Otevírací doba:
říjen–duben: Út–Ne (9–17 h)
 květen–září: Po–Ne (9–18 h)

Zámek Žďár nad Sázavou
– zážitky na celý den po celý rok

Hledáte místo, které propojuje živou historii s živou 
přírodou a moderními prvky? Chcete podniknout 
výlet na jeden nebo více dní, který si užije úplně celá 
rodina? Pak zamiřte na Vysočinu do žďárského zámku.

zámek Žďár
 info@zamekzdar.cz
 +420 602 565 309
www.zamekzdar.cz
 zamekzdar 
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Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov sídlí v zámku pánů 
z Říčan v historickém centru malebného městečka 
Pelhřimova. Návštěvníkům nabízí celoroční 
prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav.

Muzeum vysočiny pelhřimov, p. o. 
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov 
 Muzeum Vysočiny Pelhřimov
 +420 565 323 184
www.muzeumpe.cz
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DŮM GUSTAVA MAHLERA

Znojemská 4, Jihlava 586 01
 +420 565 591 849
 mahler@jihlava-city.cz
www.mahler.cz
 facebook.com/mahler.jihlava
provozovatel: statutární město Jihlava

KO
N
TA

KT

Mladý Gustav Mahler a Jihlava
Stálá expozice zaměřená na jihlavský pobyt 
slavného dirigenta a skladatele Gustava Mahle-
ra. K prostudování je řada fotografi í i faksimile 
archivních dokumentů včetně dobových před-
mětů. Pro (nejen) nejmladší návštěvníky jsou 
k dispozici interaktivní tematické hry ve skle-
pení domu i hudební koutek se širokou škálou 
nástrojů k vyzkoušení. 

Soužití třech kultur
Expozice zaměřena na česko-německo-židovské 
vztahy v tehdejším rakousko-uherském soustá-
tí přibližující historii obyvatel v Jihlavě v prosto-
ru tzv. německého jazykového ostrova. 

Sochař Jan Koblasa
Miniexpozice věnovaná významnému umělci 
Janu Koblasovi a mistrově práci na Mahlerově 
parku a pomníku v místech vypálené jihlavské 
synagogy. 

10. 4. – 21. 6. 2020 
Výstava Vladimír Kiseljov:
Bratři vášně – Wagner, 
Bruckner a Mahler
Energické a expresivní malby 
zachycující esenci ducha hudby 
skladatelů. 

Edukačně-výtvarný program k výstavě pro žáky 
2. stupně ZŠ na objednání.

Pro školy:
Svět je velký orchestr!
edukačně-zážitkový program pro žáky 2.–5. 
tříd ZŠ vtáhne do Mahlerova životního příběhu 
a Jihlavy na konci 19. století
90 minut/max. 30 dětí/20 Kč na žáka /rezerva-
ce předem.

Dům Gustava Mahlera
v Jihlavě

Muzeum a galerie v jednom v památkově chráněném domě pod 
rozlehlým jihlavským náměstím.

Otevírací doba:
říjen–březen: út–so 9–12, 12:30–17
duben-září: út–ne 9–12, 12:30–17

Vstupné:
plné 50 Kč, snížené 30 Kč; 

expozice v Čj, Aj, Nj. Výklad přes QR kód 
pomocí vlastního smartphonu. 

Komentovaná prohlídka na objednání. 
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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

KO
N

TA
KT

akce muzea: 
19. 3. 17 h. – Františkánský klášter 

G. B. alliprandi 
a Tanec smrti
Přednáška k 300 
výročí od úmrtí 
významného barok-
ního architekta. 
Vstupné 30 Kč.

4. 4. 10 h. – Františkánský klášter 
Jarní květinový workshop 
Květná neděle zahájí velikonoční týden.  V sobo-
tu před Květnou nedělí uspořádáme v klášter-
ním refektáři workshop květinové výzdoby pod 
vedením paní Marcely Trejbal Vlčkové. 
Vstupné 100 Kč.

17. 4. 18 h.
– Františkánský klášter
soli Deo – Velikonoční 
koncert duchovní hudby. 
Vstupné 100 Kč.

23. 4. 17 h. – Františkánský klášter
ve službách tří králů
Přednáší PhDr. Dana Dvořáčková Malá, Ph.D.,  
z Historického ústavu Akademie věd ČR. Usly-
šíme o Petrovi z Aspeltu, 
věhlasném lékaři a basi-
lejském biskupovi, který 
se stal rádcem a kanc-
léřem Václava II. (a nav-
štívil s ním v roce 1297 
Kadaň).
Vstupné 30 Kč

2. 5. 17 h. – Bašta
lovci lebek – Etnografická výstava ve spoluprá-
ci s Náprstkovým muzeem v Praze. Vstup na ver-
nisáž 2. 5. od 17 hodin zdarma. 
Vstup na výstavu 30 Kč.

16. 5. 14–18 h. – Františkánský klášter – 
relaxační zahrada
Čaj a poezie – Asijské odpoledne v klášterní 
zahradě.  Vstupné 100 Kč.

13. 6. v 19, 20, 21 a 22 hod.– Františkánský 
klášter 
Muzejní noc  Jeruzalém! – Večerní kostýmova-
né prohlídky kláštera. Rezervace vstupenek na 
e-mailu: liebscher@kultura-kadan.cz.
Vstupné 120, snížené 60 Kč

Muzejní expozice jsou v dubnu, květnu a září pří-
stupné o víkendech a svátcích, v červenci a srpnu 
denně mimo pondělí. Od října do března pouze 
po předchozí objednávce na e-mailu: muzeum@
kultura-kadan.cz.”

Náplň přizpůsobíme vašim časovým možnos-
tem 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 zrnotěr-
kách a mlýnu, práce s pazourkovými nástroji, 
rozdělávání ohně, pravěké technologie opraco-
vání kamene, lukostřelbu, společné bubnování, 
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 zajíma-
vého vytvořit.

„žít pravěk“ – programy pro školky, školy, gym-
názia i seniory. Interaktivní programy pro školní 
skupiny, se spoustou ukázek, pravěkých řemesel 
a aktivit, probíhají po předchozí domluvě v úterý, 
středu nebo čtvrtek. Kapacita programu je jedna 
třída.  Za nepříznivého počasí probíhá program 
uvnitř neolitického „dlouhého domu“. Volnočaso-
vé organizace a malé skupinky mohou po domlu-
vě přijet i v jiné dny. Délku a náplň programu při-
způsobíme vašim časovým možnostem a věku, 
temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských 
škol po univerzitu třetího věku. 
Cena programů: 60,- od 6 let, 40,- do 6 let, pedago-
gický doprovod zdarma.

„sobotní pravěk“ akce 2020
21. 3. JARILO – oslava jarní rovnodennosti 
a zemědělské experimenty
25. 4. BELTINE s Kelty
30. 5. DUCH HLÍNY – výroba a výpal keramiky..
v ruce, na kruhu, v ohni a v peci
20. 6. PIKTOO – pravěké umění, hudba a oslava 
letního slunovratu
29. 8. LABUTÍ PÍSEŇ – s hudbou a pravěkými 
společenskými hrami
19. 9. KVAŠ – oslava konce léta a sklizně s jídlem 
a pitím
17. 10. MDA (mezinárodní den archeologie) – den 
experimentální archeologie
19. 12. SLUNCOVRAT – oslava zimního slunovra-
tu a zakončení sezóny

Archeoskanzen Březno u Loun
Žít pravěk - edukační programy v Archeoskanzenu Březno

+420 771 125 716
 skanzen@muzeumlouny.cz
www.archeoskanzenbrezno.cz
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Nejstarším dochovaným lodním plavidlem je 
monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ 
plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě sta-
rými Slovany. Mezi další zajímavosti patří modely 
řetězových parníků, technická plavidla, modely 
současných modernějších typů lodí či rekon-
strukce přehrady.

stálé expozice
V muzeu je možné zhlédnout i stálé expozice 
věnované historii města Děčína. Jedna z výstav 
nazvaná Město na louce mapuje nejstarší historii 
s archeologickými nálezy. Novější historii doku-
mentuje expozice Procházka starým Děčínem. 
Ani přírodopis místního kraje není v muzeu opo-
menut v expozici Ptactvo Děčínska. 
Ke stěžejní výstavě děčínského muzea patří 
expozice Gotické umění na Děčínsku. Výstava 
návštěvníky seznamuje s nejstarším výtvarným 
uměním Děčínska v kompletně novém architekto-
nickém zpracování. V prodeji je i podrobný kata-
log s barevnými vyobrazeními všech gotických 
plastik s podrobným popisem, na jehož obsahu 
se podílel kolektiv předních českých odborníků 
v oblasti gotického umění.

aktuální výstavy a přednášky
30 LET ZMÉNY
K 30. výročí Sametové revoluce připravilo děčín-
ské muzeum vzpomínkovou výstavu. K vidění 
jsou nejen fotografie z 80. let z ulic města Děčína, 
ale i předměty denní a běžné potřeby typické pro 
období normalizace. Výstava vhodná pro žáky 
základních i středních škol!

Výstava obrazů Štěpána Jiráka - PICTURA BOHE-
MIA/Obrazy z Čech
První výstavou v letošním 
roce jsou obrazy ústecké-
ho výtvarníka Štěpána 
Jiráka z kolekce nazvané 
Böhmische landsschaft. 

Z názvu tedy vyplývá, že se autor zaměřuje na zob-
razení české krajiny. K vidění do konce dubna. 

Muzeum Rumburk
aktuální výstavy

střípky z historie - Stálá 
expozice se věnuje historii 
a významným osobnos-
tem Rumburku a jeho 
okolí.

unikáty ze sbírek rumburského muzea 
Ve výstavě je k vidění více než sto třicet výjimeč-
ných a unikátních sbírkových předmětů z depozi-
tářů rumburského muzea, které pocházejí ze 17. až 
1. poloviny 19. století. 

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

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

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

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. 

oblastní muzeum v Děčíně
Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV
 +420 412 531 549, 412 532 560
 info@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz    
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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: 
20. února–10. května 2020 
Tomáš Polcar / Tvar je prázdnota, prázdnota je 
tvar

20. února - 3. května 2020 
Jaroslav J. Alt / akvarely

EDUKAČNÍ PROGRAMY pro školy 
a zájmové skupiny
galerijní animace – interaktivní programy 
komentované prohlídky 
přednášky
besedy
vstupné ZDARMA: školní skupiny + pedagogický 
doprovod

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!



MUZEJNÍ NOVINy pro školy i rodiny

Muzejní noviny TIM��



 

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 jsou návštěvníci zváni 
i na krátkodobé výstavy a akce pro veřejnost. Od 
10. 3. do 12. 4. je možné zhlédnout výstavu Měst-
ská památková rezervace Litoměřice, od 7. 5. 
do 30. 8. pak výstavu Sancta Maria – mariánská 
úcta na Litoměřicku. Obě výstavy doplní komen-
tované prohlídky a přednášky pro veřejnost. Kro-
mě doprovodných akcí ke zmíněným výstavám 
proběhne 22. 5. tradiční Muzejní noc. Program 
nabídne dětem i dospělým několik tvořivých 
dílen a setkání s barokní hudbou. Veřejnosti je 
určen také cyklus botanických exkurzí do Čes-
kého středohoří. Uskuteční se 4. 4., 29. 5. a 6. 6. 
Jejich podrobnější harmonogram je uveřejněn 
na webových stránkách muzea.

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 lIToMěřIcích

  info@muzeumlitomerice.cz
 +420 775 868 539
www.muzeumlitomerice.czK
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OBLASTNÍ 
MUZEUM
V	LITOMĚŘICÍCH

Od března tam probíhá výstava Kachle sedmi 
staletí / Svět kachlových kamen, která volně 
navazuje na krajskou výstavu Oblastního muzea 
a galerie v Mostě (2017/2018). Představuje vývoj 
kachlů a kachlových kamen v severozápadních 
Čechách od gotiky až po počátek 20. století. 
Výstava ukazuje širokou škálu technik a motivů, 
které se při výrobě kachlů používaly. Umělecká 
výzdoba kachlů odráží náboženský i společen-
ský život konkrétního historického období a jeho 
duchovní i světské hodnoty.
A na co se návštěvníci mohou těšit? Například na 
modrobílá válcová empírová kamna, která patrně 
v 1. polovině 19. století vyhřívala chomutovskou 
radnici. K vidění budou také nejstarší gotické 
komorové kachle s vyobrazením obrněných 
jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře 
glazované renesanční kachle z hradu Egerberku 
u Klášterce nad Ohří. A pokud netušíte, jak vypa-
dal a k čemu sloužil kamnovec, poznejte krásný 
exemplář z roku 1796. Byl vyrobený v někdejší 
Gabrielině Huti – obci v nejsevernějším výběžku 
chomutovského okresu.

výstava:
3. března–1. srpna 2020
Út–Pá od 9 do 17 hod., So od 13 do 17 hod.
kachle sedmi staletí 
Podtitul: Svět kachlových kamen 
Oblastní muzeum v Chomutově, pobočka na rad-
nici, nám. 1. máje 1, Chomutov 430 01

Doprovodný program:
Sobota 18. dubna
Mezinárodní den památek a sídel
od 14 hod. 
–  Komentovaná prohlídka výstavy s historičkou 

umění Mgr. Jitkou Šrejberovou, Ph.D. z Oblast-
ního muzea a galerie v Mostě 

-  hudební vystoupení 

Sobota 16. května
Muzejní noc
-  zajímavosti ze světa kachlů. Přednáška a pro-

hlídka výstavy s jejími autorkami
-  workshop s malováním kachlů 

-  koncert u kamen (klasická hudba ve výstavním 
sále)

Změna programu vyhrazena. Prosíme, sledujte 
náš web: www.muzeumchomutov.cz.

7.–28. 3. 2020
NeJ choMuTovska. „hory Doly“ reGIoN 
NeČekaNÝch MoŽNosTí 
Oblastní muzeum v Chomutově, kostel sv. Kate-
řiny; 
Výstavu pořádá DSO Chomutovsko - Dobrovolný 
svazek obcí Chomutovska
V otevírací době, průvodce na vyžádání

4. 4.–31. 5. 2020
vÝsTava FoToaMaTérů z erlaNGeNu / 
aussTelluNG Der erlaNGer
FoTo aMaTeure
kostel sv. Kateřiny 
Fotoamatéři z Erlangenu sebe sami vnímají jako 
rodinu fotografů, v níž každý zaujímá své důležité 
místo, nezávisle na fotografických dovednostech, 
stáří, povolání a národnosti. Důležité je samotné 
nadšení pro fotografii – nadšení pro barevnou, 
nebo černobílou fotografii. Nezáleží na tom, zda se 
jedná o analogovou či digitální fotografii, rozho-
dující je v první řadě dobrý obraz. Někteří z více 
než 30 členů pracují s technikami jako např. 
panoramatická fotografie, mikroskopické sním-

ky, polaroidní transfer a emulzní lifting. Uplatňu-
jí se nejrozličnější témata a stylové směry.
Členové spolku, založeného v roce 1991, udržu-
jí čilou výměnu zkušeností s přáteli fotografie 
z partnerských měst. Pořádají výstavy, přednáš-
ky a workshopy. Mnoho let také v Chomutově, 
partnerském městě Erlangenu. Právě Chomutov 
je i rodným městem předsedkyně spolku.
K aktivitám spolku EFA patří mimo jiné: zpra-
cování témat roku, exkurze na zajímavá místa 
blízká i vzdálená, fotografie z akcí, workshopů 
a fotografických sezón. Výsledky bývají společně 
hodnoceny a sestavovány ve výstavy. Spolek byl 
v roce 2007 za svůj kulturní přínos slavnostně 
vyznamenán v Markraběcím divadle v Erlange-
nu.

1. 5.–1. 8. 2020
MIlováNí v příroDě (hlavní budova)

V loňském roce měs-
to Teplice oslavilo 
300. výročí osaze-

ní morového sloupu na místním 
Zámeckém náměstí. Sloup Nejsvětěj-
ší trojice v Teplicích patří mezi něko-
lik málo morových sloupů v České 
republice, jejichž autorem je význač-
ný barokní sochař a řezbář Matyáš 
Bernard Braun (1684-1738). Sloup 
je pro svou výšku více než 20 metrů, mohutné 
architektonické jádro i bohatou sochařskou 
výzdobu jedinečným barokním dílem.
Teplické muzeum k výročí vytvořilo edukační 
program pro různé typy škol, který lze absolvo-
vat i letos. Součástí programu je práce s pracov-
ním listem a získání komiksu „Příběh morového 
sloupu v Teplicích“, který byl k výročí vydán 
s podporou statutárního města Teplice. Komiks 
zábavnou formou seznamuje čtenáře s krátkým 
úsekem regionální historie, jejími význačnými 
osobnostmi, okolnostmi vzniku tohoto umělecké-
ho díla a jeho specifickou ikonografií. Autorkou 

libreta komiksu je muzejní pedagožka 
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D., ilustra-
ce a grafické řešení dodaly studentky 
Fakulty umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem Johana Hnízdilová a Anastázie 
Rainischová. 
Smyslem edukačního programu 
i komiksu je přiblížit toto jedinečné 
barokní dílo nejmladším generacím 

a upozornit na jeho význam v historii nejen měs-
ta Teplice. Komiks je pro absolventy edukační-
ho programu k dispozici zdarma. Pro rezervaci 
programu kontaktujte muzejní pedagožku na e-
mailu: fremlova@muzeum-teplice.cz., cena edu-
kačního programu je 20 Kč za žáka, učitelský 
doprovod neplatí.

Regionální muzeum v Teplicích
Morový sloup v Teplicích. Edukační program a komiks.

reGIoNálNí MuzeuM v TeplIcích

 +420 412 359 000
 info@muzeum-teplice.cz
  www.facebook.com/muzeum.teplice
www.muzeum-teplice.cz 
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Braunův sloup Nejsvětější Trojice z r. 1719

Oblastní muzeum v Chomutově 
„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“, praví 
stará pranostika. V březnu rozhodně za žádná kamna nelezte, ale 
přijďte se na ně podívat do Oblastního muzea v Chomutově.

oBlasTNí MuzeuM v choMuTově

Palackého 86, 430 01 Chomutov
+420 474 651 251 (hlavní budova)
náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov
+420 474 651 570 (pobočka v budově radnice)

 sekretariat@muzemchomutov.cz
www.muzeumchomutov.cz
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Muzeum Československého opevnění
Muzeum, které se nachází ve Velkém Březně pří-
mo na Labské stezce, otevírá své pancéřové dveře 
4. 4. 2020 v 13:00. Hosté mohou obdivovat opev-
nění z roku 1938 včetně dobového vybavení. Pro 
každého je připravena air soft střelnice, kde si 
návštěvníci vyzkouší střelbu na terč. Atmosféru 
umocí průvodce v prvorepublikové uniformě. 
Návštěvní dny jsou vždy uvedeny na webu 
www.ropik.unas.cz, kde se nachází i online 
kamera. 

zubrnická museální železnice
Letošní sezóna se ponese v duchu 130 let od zahá-
jení provozu na železnici Velké Březno - Lovečko-
vice - Verneřice - Úštěk, 45 let od natočení filmu 

Páni kluci a 10 let od zahájení provozu v úseku 
Velké Březno - Zubrnice. Vrcholem těchto výročí 
budou jízdy parních vlaků 12. a 13. 9. 2020 s dal-
ším doprovodným programem. 
Provoz turistické linky T3 Ústí nad Labem Střekov 
- Zubrnice bude zahájen 28. 3. 2020. Jezdit bude 
o všech víkendech a svátcích až do konce října. 
O prázdninách bude v Zubrnicích na všechny 
vlaky navazovat historická autobusová linka T32 
do Lovečkovic a Úštěku. Vlaky i autobusy jezdí 

v tarifu DÚK. Na nádraží 
v Zubrnicích je navíc mož-
né navštívit železniční 
muzeum, v samotné obci 
pak Muzeum v přírodě 
Zubrnice.  

Muzeum v přírodě 
zubrnice
Tento nejmladší skan-
zen v Čechách si pro 
návštěvníky na letošní 
rok připravil mnoho 
zajímavých programů. 

Turistickou sezonu zahájí velikonoční akcí, při 
které připomene vybrané zvyky a s folklórními 
soubory oslaví jaro lidovými písněmi a tancem.
Na sobotu 2. 5. 2020 se pro milovníky „mysli-
vecké latiny“ a hornistů připravuje „Myslivecký 
den“. 
Změny oproti předchozím letům přináší Zubr-
nický jarmark, který je v letošním roce pouze 
jednodenní a pokusí se návštěvníky oslovit pro-
dejem regionálních výrobků, řadou dílen pro 
děti a bohatou škálou divadelních a hudebních 
vystoupení. Druhý červencový týden přivítáme 
tuzemské i zahraniční umělce a celá vesnice ožije 
již 22. ročníkem mezinárodního výtvarného sym-
pozia pořádané spolkem SUKUS o.s. V sobotu 18. 
7. 2020 přivítáme poutníky, kteří se připojí do 
procesí a za zpěvů barokních písní oslaví svátek 
sv. Máří Magdaleny. Znavení poutníci si v odpo-
ledních hodinách odpočinou u divadla nebo při 
soutěži v pojídání koláčů.

Pro letošní sezónu byla rozšířena nabídka krát-
kodobých výstav věnovaných např. větrným mlý-
nům nebo práci s proutím. Ty vhodně doplňují 
standardní prohlídkové okruhy.

Muzeum města Ústí nad labem
Ústecké muzeum láká především na hlavní výsta-
vu toto roku s názvem Písky známé i neznámé 
aneb fascinující svět obyčejného písku. Málokdo 
tuší, jak pestré písky jsou, odkud vlastně pochá-
zejí, co všechno se v nich zachovalo, jak vzácným 
materiálem se postupně stávají či jak překvapi-
vě krásné mohou být pod mikroskopem. Z pís-
ku se zrodila i rozeklaná krajina Českosaského 
Švýcarska, kde jsou na místní pískovce vázány 
nejen vzácné druhy současné fauny a flóry, ale 
kde nalezneme i stopy po životě v písku staré více 
než 90 miliónů let. To vše představí interaktivní 
výstava od 28. 2. do 16. 8. 2020.
Na zmíněnou výstavu Písky známé i neznámé 
naváže letos Muzejní noc. Návštěvníci si mohou 
nejen hrát a tvořit s pískem, ale dozví se i spous-
tu informací, které o písku dosud netušili. Celý 
večer se ponese v duchu poznávání přírody 
a především tohoto zajímavého materiálu. Navští-
vit muzeum v nevšedním nočním čase je možné 
5. 6. 2020 od 18:00 do 23:00. 

Muzea na Ústecku
otevírají své brány
Muzea v Ústí nad Labem a okolí si pro nadcházející sezónu 
připravila nespočet zajímavostí. Na co se mohou návštěvníci těšit? 

Expozice hIsTorIe MěsTa Duchcova  
Masarykova 71/7
Expozice, ve které můžete zhlédnout nejen expo-
náty z bohaté historie Duchcova a jeho přilehlé-
ho okolí, ale pomocí dotykové obrazovky v infor-
mačním kiosku si můžete prohlédnout i histo-
rické fotografie a pohlednice starého Duchcova 
se snímky duchcovských hostinců a dalších. 
V odpočinkové části s posezením ještě nabízíme 
možnost zhlédnutí pouze několika dochovaných 
historických filmů zachycujících město Duchcov. 
Pro děti je připraveno MALOVÁNÍ V MUZEU a hra 
STÁŇ SE MALÝM PALEONTOLOGEM, při které si 
každý může sám najít, vyhrabat a v atriu muzea 
pak vymalovat svojí „zkamenělinu“.

Expozice Já GIacoMo casaNova
V červnu 2020 pro Vás otevíráme novou moder-
ní interaktivní expozici „JÁ GIACOMO CASANO-
VA“ Expozice bude ukazovat průhledy do světa 
duchcovského dobrodruha v širokém spektru 
od milostných dobrodružství až po jeho vědecké 
a pseudovědecké aktivity. Návštěvníci budou mít 
možnost vyzkoušet si dobové pánské i dámské 
oblečení, paruky, líčidla a jiné oděvní doplňky, 
prohlédnout se v benátském zrcadle, posadit se 

do křesla G. Casano-
vy a vyfotografovat se 
v něm, zalistovat u dobo-
vého psacího stolu 
v pamětech G. Casanovy, 
vyzkoušet psaní brkem. 
Pro dospělé návštěv-
níky se za zataženým 
závěsem budou skrývat 
erotické obrázky z 18.
století.

poppelova výstavní síň 
Březen – MŮJ KONÍČEK Michal Hapšták-obrazy       
Duben –  Výstava výtvarného oboru ZUŠ 

I.Kawaciuka v Duchcově  
Květen–červen –  SETKÁVÁNÍ – Lenka Kinzlová, 

Karel Kotyza a Lucie Kotyzová  
– obrazy, mozaika a fotografie

Červen–srpen –  Výstava loutek Václava Krčála

atrium muzea ČíTárNa poD ŠIrÝM 
NeBeM
Atria Muzea města Duchcova zve nejen k odpo-
činku a posezení. Setkat se zde můžete s Giaco-
mo Casanovou a využít služeb naší čítárny pod 
širým nebem. Knihovna města Duchcova zde pro 
Vás připravila soubor knih, které si můžete v prů-
jezdu muzea volně vypůjčit a začíst se. Knihu si 
můžete odnést i domů a příležitostně ji vrátit. Bez 
registrace, bez poplatků. 

Expozice koČárky a DěTská vozIDla 
z Duchcova
Nám.Republiky 19/6
Expozice výrobků duchcovské továrny HIKO, 
později známé jako Továrna dětských vozidel, ze 
sbírky Hany Mullerové. Expozice je otevřena od 
června do září a sezónu zahajujeme PRŮVODEM 
LOČÁRKŮ… v letošním roce to bude v neděli 
29.5.2020.

kostel církve československé husitské 
Červen –  Výstava prací žáků Praktické a speciál-

ní základní školy Duchcov
Červenec–září  – Zmizelá krajina Mostecka
Otevřeno červen až září út-ne od 11,00 do 15,00 
hodin. Vstupné ZDARMA.

Otevírací doba:
Masarykova 71/7

Říjen-duben po-pá 13,00-17,00
Květen-září po-ne 9,00-17,00

Nám.Republiky 19/6
červen-září po-pá 11,00-15,00

so-ne 10,00-16,00
Vstupné 20/10 Kč

MuzeuM MěsTa Duchcov

Masarykova 71/7
  +420 417835526
 mmuzeum@muzeumduchcov.cz
www.muzeumduchcov.cz

Muzeum města Duchcova
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Chmelařské muzeum je od roku 1997 cílem 
každého návštěvníka města Žatce, města 
chmele s unikátní sbírkou vývoje chmelařství. 
Muzeum přispívá k šíření dobrého jména čes-
kého chmele a k zachování tisícileté tradice 
chmelařství u nás. 
Jednotlivé expozice Chmelařského muzea 
jsou přehledně umístěny ve čtyřech nadzem-
ních patrech autentických prostor bývalých 
skladů a balíren chmele z konce 19. století. 
Zachovány jsou původní vnitřní nosné kon-
strukce a podlahy pro skladování pytlů suché-
ho chmele, technologie pro konzervaci chmele 
sířením, manipulační prostory pro lisování 
včetně lisů z 19. století.
Zachovalý původní rumpálový výtah sloužil 
pro transport chmele do půdních prostor. 
V expozici se dozvíte i historii sušení chmele, 
jak se postupně zlepšovala technologie. To pla-
tí i pro vývoj uchycení chmelových rostlin. 
Na několika místech jsou v podlahách jsou 
kruhové otvory pro pytle k šlapání chmele 
a čtyřúhelníkové otvory pro shazování chmele 
do nižších pater. Expozice je naplněna docho-
vanými nástroji a nářadím a jednotlivé etapy 
pěstování chmele jsou dokumentovány řadou 

obrazů, modelů, písemných dokladů a foto-
grafií. 
Hned ve vstupním objektu do muzea vás pře-
kvapí majestátní česací stroj Bruff, který se 
k nám dovážel z Anglie v šedesátých letech 
minulého století a který si „zahrál“ ve slavném 
muzikálu „Starci na chmelu“. V recepci, před 
zahájením prohlídky, si návštěvník může vy-
brat z několika druhů piv a ochutnat lahodný 
mok. 
Pro děti připravil chmelový skřítek Hop ve 
Chmelařském muzeu zábavnou cestu expo-
zicí, během které dětský návštěvník řeší zají-
mavé úkoly a zaznamenává je do hrací karty, 
aby získal speciální heslo k otevření chmelové 
truhly s pokladem. Kromě zasloužené odmě-
ny si odnese i diplom a právo zvát se přítelem 
chmelových skřítků.

CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC 

nám. Prokopa Velkého 1952
438 01 Žatec
 + 420 714 431 422 
 muzeum@chmelarstvi.cz
www.chmelarskemuzeum.cz
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Největší chrám chmele a piva
na světě
Město Žatec je právem nazýváno chmelařskou metropolí a největší 
chmelařské muzeum na světě je to důkazem. Na ploše čtyři tisíce 
metrů čtverečních je představena historie chmelařství od počátku 
raného středověku až do poloviny 20. století.
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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

od košilky...: 20. 2.–17. 5. 
(1. část výstavy Od košilky k rubáši aneb Naroze-
ní a smrt v české lidové kultuře přiblíží narození 
dítěte, ve spolupráci RM Chrudim)

velikonoční kraslice: 12. 3.–19. 4. 
(Výstava kraslic ze sbírky RM Žatec) 

Doprovodná akce: týden zdobení kraslic 1.–4. 4. 

Dámy a pánové, držte si klobouky!: 
28. 5.–23. 8.
(Výstava klobouků a pokrývek hlavy od 19. století, 
ve spolupráci s Muzeem Novojičínska)
 
Muzejní pochod: 23. 5. 
(Tradiční muzejní pochod po zajímavých lokali-
tách regionu)

Muzejní noc XIv: 12. 6.   
(s módní přehlídkou klobouků a oděvů Šatník 
paní mlynářky Koštice od 19.00)

Doprovodná akce: Kurz frivolitek, vyšívání a háč-
kování: 24.–25. 6. 2020

křížova vila,
zeyerova 344, Žatec, 
pobočka muzea

stejnokroje a výstroje 
čs. legií: 5. 3.–29. 3. 

(Putovní výstava ČSOL mapuje oděvy českoslo-
venských legionářů v Rusku, Francii, Itálii, Srb-
sku, VB, USA v letech 1914–1920) 

svobodní zednáři v Žatci: 23. 4.–28. 6. 

keramika trochu jinak: 9. 7.–23. 8.
(Druhá výstava z keramické tvorby Emílie Neu-
bauerové ze Žatce)  

sochání ve vile: 18. 7. 
(Pátý ročník výtvarné dílny v zahradě vily)

Den v zahradě nejen pro děti: 20. 8.
(Hry, zábava, soutěže

pobočka 
stará papírna, volyň-
ských Čechů 733, Žatec

velikonoční jarmark 1.–4. 4.
(Prodej velikonočního zboží) 

Šikovné ruce našich babiček: 7. 5.–29. 8.
(Výstava vyšívaných kuchařek, háčkovaných 
a paličkovaných deček, záclon a přehozů)

 

Od 8. 5. navštivte KNIHA A ILUSTRACE – VÝSTA-
VA JIŘÍHO TRNKY. Návštěvník se setká s ilu-
stracemi, které zná z dětských knížek F. Hrubína 
či J. Seiferta, z knížek, které zlidověly a staly se 
pevnou součástí národního kulturního dědictví. 
Pozná však i ilustrace z knih zapomenutých. Něk-
teré budou vystaveny poprvé a pro návštěvníka 
budou překvapením. Dalším překvapením budou 
knihy nabízející divákovi ilustrace rozpohybova-
né animací. Uvidíte, jak by mohly vypadat známé 
pohádky a příběhy, kdyby je autor zpracoval jako 
animované filmy. Výstava se bude věnovat i nej-
slavnější Trnkově dětské knize Zahrada, kterou 
Trnka nejen ilustroval, ale i napsal. Tuto knihu 
sice již nestihl zpracovat jako animovaný film 
(udělal to až po jeho smrti Břetislav Pojar), ale 
stala se inspiračním zdrojem pro řadu umělců 
mladší generace. Projekt Trnkova Zahrada 2 při-
vádí protagonisty veselého příběhu do výstavního 
prostoru a rozvíjí jejich příběhy v řadě unikátních 
instalací a projekcí. Prostřednictvím animované-
ho životopisného alba se divák seznámí i s osu-
dem tvůrce samotného a pozná jeho profesní 
i soukromý život. Výlety do světa filmu zprostřed-
kují originální filmové loutky, které budou pro 
účel výstavy restaurovány. Výstavu můžete zhléd-
nout do 1. 11. 2020. 

V zámku jsou vystaveny zvětšené grafiky zná-
zorňující výrobu v litvínovské hraběcí manufak-
tuře na výrobu sukna, JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
DEKORACE (19. 3.–12. 4.), SOCHY STANISLAVA 
HANZÍKA. Některé z vystavených soch se objevily 
v českém filmu Pupendo. Do konce roku vystavu-
jeme HRAČKY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH 
RODIN a HRAČKY HUSCH vyráběné v Litvínově 
v letech 1925-1938. A trochu recese nezaškodí – 
výstava PŘEHLÍDKA ŘEMESEL, NÁPADŮ, ZRUČ-
NOSTI A VTIPU aneb Vánoce po celý rok nabízí 
tradiční i zcela netradiční vánoční dekorace. 

akce v zámku: 
29. 3.    Velikonoce v zámku, 
 velikonoční Fler jarmark
9. 5.    Férová snídaně
31. 5.   Den dětí v zámku
7. 6.    Rozmarné patchworkové léto 5
28. 10.    Oslava sklizně a řemesel
29. 11.    Vánoční Fler jarmark

Nejen hornictví a chemická výroba se podíleli na 
utváření charakteru podkrušnohorské oblas-
ti. Nelze opomenout další obory lidské obživy. 
Sklářský a textilní průmysl, výroba dřevěných 
hraček a v neposlední řadě i například lesnic-
tví neoddělitelně patří ke specifickému charak-
teru tohoto regionu, stejně tak jako zeměděl-
ství. I těmto oblastem je věnována pozornost 
v muzejních expozicích. 
Muzeum umožňuje návštěvníkům mimo jiné 
„fárání“ do uměle vytvořené štoly. Expozice uka-
zují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornic-
kým životem a obnovou krajiny narušené důlní 
činností. Veškeré zařízení ukázkové hlubinné 
štoly prošlo rukama šikovných opravářů a je 
funkční. „Fárání“ tak mohou návštěvníci vní-
mat všemi smysly. 
Atraktivní reálné expozice představují i rudné 
dobývání v Krušných horách. Dětem nabízí 
možnost vyzkoušet si práci dávných horníků 
v Krušných horách. Novinkou letošní sezóny je 
jízda po okružní železnici.
Rozsáhlou renovací prošel také původní těžní 
stroj dolu Julius III., který je dnes součástí vel-

kého prohlídkového okruhu, věnovaného uhel-
nému dobývání. 
Těžká důlní technika, lokomotivy a vozíky, to vše 
mohou návštěvníci obdivovat ve venkovní expo-
zici Podkrušnohorského technického muzea. 
Rukama opravářů prochází stále další a další 
stroje, které zaplňují nádvoří muzea. 

Otevírací doba:
Muzeum je otevřeno pro návštěvníky v sezóně 

od 1. března do 31. října.
Návštěvní dny jsou úterý až neděle,

vždy od 9.00 do 15.00 hodin.
V pondělí a ve státní svátky je zavřeno.

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a jsou 
dlouhé cca 2,5 hodiny. Po domluvě je možné 

délku prohlídky přizpůsobit 
možnostem návštěvníků.

Hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území 
bývalého okresu Most, který tvoří tři významné 
krajinné celky – Krušné Hory, západní část Čes-
kého středohoří a Mostecká pánev.

stálé expozice:
Nejnovější stálá expozice představuje osobní 
pozůstalost baronky Ulriky von Levetzow. Obsa-
huje mimořádně cenné ukázky šperků, oděvů, 
nábytku, knih a dalších předmětů, které podá-
vají výmluvné svědectví o celém 19. století. Jed-
ním z exponátů je i souprava šperků z českého 
granátu, považovaná za světový unikát. Rozsáh-
lá půdní instalace je věnována lidové kultuře 
a tradicím Krušných Hor – i ta nabízí přehled 
řemesel a předmětů, dnes již historických. 
Další expozice (příroda Mostecka, historická 
zbrojnice, historické umění Mostecka) se nyní 
připravují.

akce pro veřejnost:
V průběhu roku se v hlavní budově konají tra-
diční Flerjarmarky (červen, prosinec), Festival 
zdravé výživy (16.5.) a Mezinárodní den archeo-
logie (17.10.).

výstavy:
Časově omezené výstavy cílí na témata domá-
cí i zahraniční. Značný důraz klade muzeum 

a galerie na výstavy 
výtvarného umění, 
které zpřístupňuje 
na dvou místech - 
v rámci hlavní budo-
vy a v prostorách pře-
sunutého děkanského 
kostela v Mostě.

6.3.–2.8. 2020
Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost Výstava 
představující jeden jediný minerál v desítkách 
různých podob od nás i ze zahraničí.

1.5. – 30.8. 2020 
Jaroslav Valečka – výstava současného umělce 
v galerijních prostorách v hlavní budově.

od 20.5. 2020
Quido Kocián – výstava plastik významné-
ho českého sochaře první čtvrtiny 20. století 
v suterénních prostorách děkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

V pokladně lze zakoupit publikace, pohlednice, 
turistické známky a nálepky, repliky historic-
kých skleněných nádob a řadu dalších drob-
ností.

Otevírací doba:
úterý–pátek: 12–18 hod., sobota, 

neděle: 10–18 hod.
Výpravy nad 10 účastníků po předchozím 

objednání lze také v úterý až patek 
od 8 do 12 hod.

Zavřeno: v pondělí; dále 24. 12, 31. 12. a 1. 1.

Zámek Valdštejnů v Litvínově 
zve na výstavy a akce
Zámek Valdštejnů do dnešní podoby nechal přestavět Jan Josef 
Valdštejn podle návrhu architekta F. M. Kaňky. K dostavbě došlo 
až za Františka Josefa Jiřího z Valdštejna v roce 1742. Načas 
zde pobýval i známý milovník žen Giacoma Casanova. V současné 
době je zámek přístupný celoročně a nabízí rozmanité výstavy.

záMek valDŠTeJNů

ul. Mostecká čp. 1, 436 01 Litvínov
 +420 603 151 600
www.litvinov.cz
otevřeno celoročně: ÚT-NE 9-12, 13-17 hod.
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Podkrušnohorské
technické muzeum
Poznejte historii dobývání a zpracování uhlí na severu Čech. 
Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v areálu bývalého 
hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Návštěvníkům 
umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí 
v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

poDkruŠNohorské
TechNIcké MuzeuM

bývalý důl Julius III
Most-Kopisty
www.podkrusnohorskemuzeum.czkO
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Oblastní muzeum 
a galerie v Mostě

Mostecké muzeum a galerie sídlí od roku 1982 v památkově 
chráněné budově bývalého Státního reálného gymnázia, 
vybudované před první světovou válkou.

oBlasTNí MuzeuM a GalerIe v MosTě

Čsl. armády 1360/35, Most
 +420 476 442 111
 info@omgm.cz
www.muzeummost.czkO
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Najdete zde geologicko-mineralogickou expozici, 
která Vás zavede do pestrého světa nerostů, na 
ukázkách broušených a rytých drahokamů se 
seznámíte s technologií jejich zpracování a před-
staví se i historické šperky, následované těmi, kte-
ré od roku 1984 vznikají na mezinárodních šper-
kařských sympoziích v Turnově.
V podzemní Klenotnici je vystavena luxusní his-
torická kolekce šperkařských prací ze sbírky tur-
novské umělecko-průmyslové školy. Turnovské 
muzeum je živou institucí, která aktivně přibližuje 
zajímavou formou historii, oživuje tradice a řemes-
la pořádáním řemeslných dílen a workshopů, 
zábavně-naučných programů pro děti i dospělé. 
Atraktivním cílem v turnovském muzeu se stala 
expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy 

světa. Nová výjimečná expozice pro všechny milov-
níky skal a hor. Jediná stálá expozice svého druhu 
v České republice. V exteriéru expozice si můžete 
vyzkoušet lezení bez jištění na boulderingové stě-
ně. Těšíme se na Vás.

Muzeum Českého ráje v Turnově otevřelo 
novou stálou expozici, která se věnuje horole-
zectví. 
A protože je Turnov srdcem Českého ráje, 
v jeho nejtěsnější blízkosti se nachází Hrubo-
skalské skalní město a nedaleko mnoho dal-
ších větších či menších skalních měst (Dráb-
ské světničky, Suché Skály, Prachovské skály 
a další), je věnována především horolezectví 
skalnímu. Pro expozici jsme vystavěli novou 
krásnou budovu, jejíž interiér je horolezectvím, 
skalami a přírodou výrazně inspirován. 
Pokud vás zajímá sport, nebo jste přímo 
fanoušci horolezectví, či jste milovníky příro-
dy, nebo „jen“ máte rádi moderní architekturu, 
prostě pokud rádi poznáváte nové věci, určitě 
neváhejte a vydejte se do turnovského muzea. 
Seznámíte se se základními typy horolezec-
kého sportu, zjistíte, jak se horolezci dokážou 
udržet na skalách a jak se pohybují ve vyso-
kých horách. Zjistíte, kdo byli první lidé, kteří 
se pohybovali ve vysokých a těžko přístupných 
horách, a kdy se do stejných míst dostávali 
první horolezci. Jistě vás zaujmou informa-
ce, kdy vlastně horolezectví jako sportovní 
odvětví vzniklo. Podrobně se budeme věnovat 

skálovému lezení ve zdejších skalních měs-
tech a lidem, kteří neustále posouvali hranice 
toho, co je ještě možné, až jim nakonec skály 
nestačily a oni se vydali dál do velehor. Budete 
si moci vyzkoušet vázání uzlů, které jistí lezce 
vysoko nad zemí, zjistíte, za co vlastně horolez-
ci na skále visí. Budete dokonce moci sledovat 
horolezce přímo při výstupu – bude sice jen 
promítaný formou videomappingu, ale před-
stavu o tom, co jeho výkon obnáší, si jistě udě-
láte. A pokud vás to vše zaujme, nabídne vám 
expozice i řadu podrobných informací o kon-
krétních osobnostech a umožní vám seznámit 
se celým tímto sportovním odvětvím více do 
hloubky. Nebo do výšky?
V exteriéru expozice si můžete vyzkoušet leze-
ní bez jištění na boulderingové stěně. 
Expozice vznikla v rámci projektu „Pro horo-
lezce neexistují hranice“ (100268705), který je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj. 
Více na www.muzeum-turnov.cz

MuzeuM Českého ráJe

Skálova 71, 511 01 Turnov
www.muzeum-turnov.cz

Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Českého ráje v Turnově se specializuje na drahé 
kameny a jejich zpracování (tzv. kamenářství), které je typickým 
řemeslným odvětvím regionu. 

Otevírací doba:
denně mimo pondělí

květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.
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Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě sídlí 
v areálu bývalého augustiniánského kláštera, 
založeném v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna. 
Letošní rok se ponese v duchu rozsáhlé rekon-
strukce oken, proto bude hlavní budova s expo-
zicemi uzavřena. Od 1. 4. ale otevřeme v prosto-
rách ambitu rozsáhlou výstavu zajímavé oborové 
skupiny muzejní sbírky – palných zbraní. Cílem 
je představení zbraní s jejich kompletní výpověd-
ní hodnotou i o době běžného užívání, opravách, 
předělávkách. Tímto je tato výstava unikátní. Mezi 
zhruba 160 kusy můžete vidět zbraň ze 17. století 
s perkusním systémem z 19. století, stejně jako 
zbraň složenou z komponentů 3 – 4 jiných zbra-
ní. Rovněž nějaká chybějící součástka zde není  
důvodem, proč takový sbírkový předmět nevy-
stavit a jistě zaujme i ukázka mnohdy nádherně 
řemeslně ztvárněných kousků v torzálním stavu, 
který muzea ve svých stálých expozicích běžně 
neprezentují. Výstava bude k vidění až do 15. 11. 
2020. Prostor ambitu a přilehlé zahrady bude 
také dějištěm již tradiční muzejní noci 6. 6.
Za návštěvu stoji i naše tři pobočky. Vísecká rych-
ta v Kravařích u České Lípy, největší roubené 
obytné stavení v Čechách s expozicí lidové archi-
tektury a způsobu života na venkově. 22. 2. zde 

proběhne tradiční masopust a 4. 4. Velikonoce na 
rychtě. V Doksech je možné navštívit další z pobo-
ček muzea, Památník K. H. Machy. Expozice je 
věnována tomuto básníkovi, ale také vývoji rybni-
kářství a rybářství na Českolipsku. Konají se zde 
výstavy i tematické akce. Archeologické muzeum 
„Šatlava“ v České Lípě se nachází v objektu býva-
lého městského vězení, kde je instalována expozi-
ce jeskynní archeologie a expozice o archeologii 
města Česká Lípa a historii českolipského hrdel-
ního práva.

V Liberci a Jablonci nad Nisou se stalo tradicí, že 
se místní muzea a galerie spojují a Muzejní noc 
pořádají v jeden den. Mezi jednotlivými institu-
cemi navíc jezdí historické tramvaje a autobusy 
a návštěvník může během večera navštívit víc 
muzeí a galerií v obou městech. 
Kromě tradičních komentovaných prohlídek si 
muzea a galerie připravují také programy pro 
malé návštěvníky: tematické výtvarné dílny pří-
stupné až dlouho do noci. Ostatně muzea a gale-
rie budou otevřená až do půlnoci, takže nevšední 
zážitek z noční prohlídky jindy zavřeného stánku 
kultury je zaručený.
Nabídka muzeí je opravdu pestrá – od techniky, 
starých automobilů, přes umělecké sklo a šper-
ky až po galerijní expozice plné obrazů a soch.  
Nabídka je samozřejmě určena široké veřejnosti, 
která muzeum nebo galerii navštíví jen výjimeč-
ně.  Nejenom pro ně jsou určeny komentované 
prohlídky, které jim mohou leccos vysvětlit, přib-
lížit a pomoci pochopit jak technické detaily, tak 
třeba význam uměleckého díla. 
V Liberci se navíc každoročně uzavírá křižovat-
ka u Oblastní galerie pro dopravu. Vzniklá pěší 
zóna je využita pro venkovní kulturní program 

plný pohádek a hudebních vystoupení. Samo-
zřejmostí jsou stánky s občerstvením.
Do Muzejní noci pod Ještědem se každoročně 
zapojují Oblastní galerie Liberec, Technické 
muzeum Liberec, iQ Landia, Rodný dům Fer-
dinanda Porscheho (Vratislavice nad Nisou), 
Automuzeum Vratislavice nad Nisou a jablonec-
ké Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa 
V. Scheybalových.

22. května 2020, 18 –24 hodin
Muzejní noc 
pod Ještědem 2020

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.

Muzejní noc pod Ještědem 2020
Zažít muzea a galerie jinak. To je jeden z hlavních cílů 
každoroční Muzejní noci pod Ještědem, kterou v Liberci 
a Jablonci nad Nisou vyhledává rok od roku více návštěvníků. 
A není se čemu divit! Kromě prohlídek se hlavně v Liberci celá 
akce mění v pouliční slavnost a má neopakovatelné kouzlo. 
Přijďte se o tom přesvědčit v pátek 22. května 2020!

oBlasTNí GalerIe lIBerec

Masarykova 14, Liberec
www.ogl.cz

Otvírací doba: 
Denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, 

každý čtvrtek do 19 hodin. 
Každý čtvrtek vstup zdarma!
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Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě
Letos chystá výstavu o palných zbraních ze svých sbírek. 
Nebudou chybět ani tradiční akce pro rodiny s dětmi, především 
Muzejní noc (6. 6.) a Masopust (22.2.) či výpravy do přírody 
s ekoporadnou Orsej.

vlasTIvěDNé MuzeuM a GalerIe

Nám. Osvobozeni 297/1
470 01 Česká Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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Otevírací doba:
leden–březen zavřeno

duben: stř–ne 9–12 hod. a 13–17 hod.
květen–září: út–ne 9–12 hod. a 13–17 hod.

říjen–listopad: stř–ne 9–12 hod. a 13–17 hod.
Průměrná doba prohlídky – 1 h
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JEDINÉ NA SVĚTĚ
JEN HODINU JÍZDY OD PRAHY

www.msb-jablonec.cz / www.trienale-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou pořádá

PARTNEŘI
PARTNERS

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MAIN MEDIA PARTNER

20/3/2020
4/4/2021

Mezinárodní trienále skla a bižuterie
International Triennial of Glass & Jewellery

trienale2020-inzerat-pul.indd   3 28.02.2020   11:53:22
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Prohlídky muzea a výroby jsou možné pouze 
s průvodcem. Poutavý výklad vás zasvětí do 
specifi ckých výrobních technologií na strojích 
z období 1920-1960.  
Nahlédnete do jednotlivých výrobních středisek 
od přípravy materiálu přes sušení, soustruže-
ní, vrtání, barvení až po samotnou kompletaci 
výrobků. Dozvíte se řadu zajímavostí souvisejí-
cích s výrobním procesem a dlouholetou histo-
rií naší továrny. Kromě vnitřních zážitků si mů-
žete odnést také věcnou vzpomínku v podobě 
nejrůznějších výrobků, které zakoupíte v místní 
podnikové prodejně. 
Exkurze probíhají ve všední dny, o sobotách 
a ve vybraném období i v neděli. Sobotní a neděl-
ní exkurze jsou vypraveny vždy v celou hodinu 
od 10:00 do 15:00, případně dle dohody a probí-
hají mimo nebo pouze za částečného výrobního 
provozu.  Ve všední dny funguje výroba pouze 
do 14:30, v pátek do 14:00.
Exkurze trvá přibližně 50-60 minut, proto po-
slední prohlídka může začít nejpozději 

v14:00. Vzhledem k délce prohlídky a rušnému 
prostředí na některých střediscích doporučuje-
me účast pro děti nad 4 roky. Prohlídka probíhá 
v prostorech se zvýšenou prašností. Pro škol-
ní a předškolní skupiny lze předem domluvit 
upravenou trasu prohlídky.
V nové expozici představují exponáty vztahují-
cí se ke slavným sportovcům, kteří měli koře-
ny v Jizerských horách. K vidění jsou medaile 
Rudolfa Burkerta, který se stal v roce 1927 mi-
strem světa v závodě sdruženém a v roce 1928 
obsadil třetí místo na zimní olympiádě v St. 
Moritz. Právě originál jeho účastnické medaile 
je v popředí výstavky. V další části expozice jsou 
k vidění výrobky naší továrny určené pro vo-
jenský průmysl – dřevěné modely tanků a lodí, 
přídavné nádrže pro letadla či komponenty pro 
rakety V2.
Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků dopo-
ručujeme návštěvu Muzea výroby hraček i ex-
pozice Slavní sportovci a Válečná výroba objed-
nat předem. Pro neobjednané nejsme schopni 
při plné kapacitě zajistit okamžité zahájení pro-
hlídky.

Rezervace prohlídek:
 +420 483 356 325

 Mobil: +420 721 843 020
: exkurze@detoa.cz

Významná část sbírky byla získána díky oběta-
vým občanům z Pojizeří a blízkého okolí, kteří 
darovali množství autentických památek na po-
byt génia na Liptákovsku. Maják i Muzeum jsou 
přístupné po celý rok. 

Maják Járy Cimrmana
Unikátní celodřevěná rozhledna byla postavena 
téhož roku 2013 jako symbol vizionářství génia 
Járy Cimrmana. S vyhlídkovou plošinou 803 m 
n. m. se jedná dozajista o nejvýše položený ma-
ják na světě. Maják a budova muzea jsou dílem 
architekta profesora Martina Rajniše. 

Budova je z poloviny vrostlá do svahu a je ob-
ložena v místě vytěženým kamenem. Samotná 
rozhledna je vybudována z borového dřeva s du-
bovým schodištěm, její originální konstrukce 
je velmi vzdušná a svou siluetou skutečně při-
pomíná maják. Celý objekt dokonale zapadá do 
kopcovité krajiny Příchovic v blízkosti historic-
kého stavení U Čápa.
Historické stavení U Čápa se kdysi stalo zákla-
dem obci Příchovice, která, podle řady znalců, 
byla předobrazem bájného Liptákova a tedy 
i místem pobytu jednoho z největších Čechů.
Areál U Čápa je ideální základnou pro pobyt 
nebo jen výletní zastávku v tomto magickém 
kraji. Až si v klidu projdete zdejší turistické trasy 
nebo cyklostezky a navštívíte některé z okolních 
pamětihodností, vaše představivost vás lehce 
přenese do epoch dávno minulých. 

Otevírací doba:
V hlavní sezóně otevřeno denně od 10 do 18 
hodin, v období říjen až duben jen do 17 ho-

din. Vstupné zahrnuje prohlídku muzea 
a výstup na rozhlednu.

DETOA Albrechtice s.r.o.
Jiřetín pod Bukovou 6
Albrechtice v Jizerských horách 468 43
www.detoa.cz

GPS souřadnice
50° 44‘ 23.277“N, 15° 20‘ 46.998“E
www.ucapa.eu
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Muzeum výroby
dřevěných hraček
Pokud rádi poznáváte a objevujete nové věci, neměla by uniknout 
vaší pozornosti možnost navštívit továrnu, kde proniknete 
do tajů výroby dřevěných hraček. Interaktivní exkurze Vás 
provede výrobou s více jak 100letou tradicí. Na vlastní oči 
spatříte historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu.

Muzeum Cimrmanovy doby
Muzeum českého genia a dobrodruha bylo založeno 
v Příchovicích v roce 2013. V muzeum je umístěna značná část 
pozůstalosti Járy Cimrmana, které byly dlouho přechovávány 
v depozitářích společnosti a Divadla Járy Cimrmana v Praze. 
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Mezi exponaty můžete shlednout i Sochu Svo-
body, Eiffelovu věž či indicky Taj Mahal. Celkovy 
počet lego kostiček přesahuje 2 mil.
Současti expozice je i kopie Benešovy vily posta-
vena z vice jak 20 tisic lego kostiček, nebo kopie 
táborske restaurace Střelnice, ktera je postavena 
z vice jak 100 tisic lego kostiček.
Novinkou roku 2020 je nova expozice „Diaman-
tový důl“, která je postavena z vice jak 150 tisíc 
lego kostiček.
Další novinkou od dubna je „Svět motýlů“, kdy se 
nad hlavami návštěvníků bude vznášet několik 
desítek motýlů, samozřejmě poskládaných z lego 
kostiček.

V expozici uvidite i originalni kousky dřevěnych 
a plastovych hraček vyraběnych v 30. a 40- letech 
minuleho stoleti, předchůzce současnych lego 
kostiček.
Expozice je interaktivni, mate možnost shlednout 
i přiběh o historii LEGO. Vyhodne skupinove sle-
vy a slevy pro školni vylety. 

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 věnované první kostce cukru na světě 
se návštěvníci seznámí s historií cukrovarnictví 
na Dačicku. Kromě vynálezu kostkového cuk-
ru vám nabídneme nejen model cukrovaru, ale 
i ukázku původních forem na cukrové homo-
le, obrázek lisu na kostkový cukr, první balení 
kostiček a rozsáhlou sbírku cukříků z celého 
světa. Expozice návštěvníkům přiblíží také život 
a rodinu vynálezce kostky cukru – Jakuba Kryš-
tofa Rada. Nejatraktivnější částí celé expozice je 
ukázka dobové cukrárny, která připomíná, že 
u dačické rafinerie cukru byla v provozu i výro-
ba cukrovinek. Kromě nových poznatků si od 
nás mohou návštěvníci odnést také recepty na 
sladké dobroty či si zkusit naštípat homoli cuk-
ru na speciálních kleštích. Nově nabyté znalosti 
si mohou ověřit muzejním kvízem či zhlédnutím 
doprovodného filmu.

Další stále 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
Po celý rok pořádáme muzejní výstavy, galerijní 
výstavy, přednášky, kulturní akce, edukační pro-
gramy pro školy a širokou veřejnost.

19. 6.–30. 8.
Velká letní výstava: 
„Jak se žije s večerníčkem“

Další akce na webu.

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
 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.

Městské muzeum a galerie
Dačice „muzeum kostky cukru“
Co si takhle osladit život? Víte, odkud kostkový cukr pochází? 
Dačické muzeum vám představí svůj světový unikát v podobě 
vynálezu první kostky cukru na světě. Pojďte se dozvědět, 
jak to s tou sladkou kostkou vlastně celé bylo.

Písecké muzeum nabízí jedenáct stálých expozic, 
které mapují dějiny, kulturu i přírodní bohatství 
regionu. Expozice byly v roce 1996 oceněny pres-
tižní cenou Evropské muzeum roku. Při prohlíd-
ce si nenechte ujít vyhrávání populárního sto let 
starého orchestrionu z jedné pošumavské hos-
půdky. Na návštěvníky také čekají krátkodobé 
výstavy, kterých se v muzejních sálech během 
roku vystřídá několik desítek. Pro školy nabízí-
me řadu edukačních programů, které vhodně 
doplňují výuku, zejména dějepisu a výtvarné 
výchovy. 
Při návštěvě Písecka určitě nevynechejte ani 
Památník Adolfa Heyduka v Písku, což je novo-
renesanční vila, ve které je autenticky dochová-
na básníkova pracovna, knihovna, ale i jídelna 
a salon, a to včetně nábytku, obrazů i drobných 
užitkových předmětů. Pár kilometrů od Písku, 
v Památníku města Protivína, naleznete moderní 
expozici regionální historie a exotické přírody. 

aktuální výstavy
psací stoly slavných (1. 3.–26. 4. 2020) – výsta-
va stolů, nad kterými se při tvorbě svých romá-
nů, básní či korespondence skláněly významné 
postavy české historie. 
sudoměř 1420 (1. 3.–3. 5. 2020) – radikální 
husitské hnutí z pohledu historie a archeologie.
Graniton (1. 7.–16. 8. 2020) – užitková a umělec-
ká keramika z let 1907 až 1928 – unikátní sbírka 
čajových servisů, váz, talířů, figurek a další kera-
miky.  

akce 
Muzejní noc (22. 5. 2020) – na písecké muzej-
ní noci nebude chybět šerm, divadlo, hudebníci, 
hospůdka či zábava pro děti. 

stálé edukační programy pro skupiny na ob-
jednání
•  S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
• Cesta do pravěku
• Pátrání po středověkém hradu
• Po stopách královského města Písku

Otevírací doba:
březen–září: úterý–neděle 9–18 hodin,

říjen–prosinec: úterý–neděle 9–17 hodin

Prácheňské muzeum v Písku
Písek – Protivín – Památník Adolfa Heyduka
– Pozorovací věž Řežabinec
Nedaleko známého píseckého kamenného mostu se nachází 
Prácheňské muzeum. Sídlí na středověkém přemyslovském 
hradě, který dosud připomíná zachovaný Rytířský sál. V muzeu 
najdete stálé expozice plné vzácných exponátů, ale třeba 
i akvária s živými rybami z místních řek a rybníků, ve kterých 
nechybí sumec, štika a samozřejmě kapři.

Velké náměstí 114, 397 24 Písek
  +420 382 201 111
 info@prachenskemuzeum.cz
pro školní objednávky:
 edukace@prachenskemuzeum.cz
www.prachenskemuzeum.cz 
  www.facebook.com/pmpisek 
www.instagram.com/prachenskemuzeum
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Návštěvou získáte autentický obraz života na 
mlýně v 19. století. Během sezony pořádáme ře-
meslné akce s pečením chleba a ochutnávkou, 
pouštěním mlýnského kola a zábavou pro děti.

Akce:
4. 4.  Hody, hody doprovody
2. 5.  Stavění máje
18. 5.  Den otevřených dveří
23. 5. Domácnost paní mlynářky
20. 6.  Pec nám (ne)spadla
11. 7.  Dětský den
15. 8.  Dožínky
19. 9.  Den zpracování dřeva
17. 10. Podzim vchází do dveří

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice
 +420 731 907 308
 mlyn@muzeum-st.cz
GPS 49.1855419N, 13.7705250E
www.muzeum-st.cz 
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Vodní mlýn Hoslovice
17 km od Strakonice v obci Hoslovice 
naleznete unikátně dochovaný vodní mlýn na 
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Muzeum fotogra-
fie a moderních 
obrazových médií 
je zaměřené na sle-
dování vývoje foto-
grafie od historie po 
současnost. Svou orientací na uměleckou foto-
grafii, její shromažďování a výstavní prezentaci 
se řadí k těm institucím, jaké nenajdete jinde 
v celé České republice. Návštěvníky Muzea foto-
grafie a MOM kromě počtu sezónních výstav 
nejvíce upoutá expozice Moc médií, budovaná 
ve spolupráci s Národním technickým muzeem. 
Interaktivní expozice představuje malým i vel-
kým divákům vývoj a vliv jednotlivých médií na 
člověka od fotografie až po filmové studio. Další 
mimořádnou upoutávkou je expozice nazvaná 
Jezuité v Jindřichově Hradci, jejíž součástí je 
stejnojmenný dokumentární film přibližující 
historii sídla Muzea fotografie a MOM – jezuit-
skou kolej – a slavné osobnosti, které zde kdysi 
působily.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel je 
moderní interaktiv-
ní instituce věno-
vaná tkalcovským 
řemeslům a uni-
kátním technologi-
ím, které jsou oblí-
bené i u dětí. Jeho 
velkým lákadlem 
je tzv. živá expozice. V pracovní dny zde uvidíte 
zkušené restaurátorky při restaurování histo-
rických tapiserií. Dům gobelínů vám umožní 
nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zví-
daví návštěvníci mají možnost sami na tkalcov-
ském stavu vyzkoušet svoji zručnost. Vítané 
jsou zde především děti a žáci všech věkových 
kategorií, kteří si vyzkouší tkaní na různých 
typech stavů. Menší děti se určitě rády zapojí 
do některého z programů na interaktivní tabu-
li, kde pomocí světelného pera skládají puzzle 
představující vzácné tapisérie. Součástí expozi-
ce je kinosál s krátkými filmy s textilní témati-
kou či obchůdek s textilními drobnostmi. Určitě 
vás zaujme některá z aktuálních výstav, v letoš-
ním roce máme pro návštěvníky připraveny 
výstavy tři. O víkendech se můžete přihlásit do 
kurzů textilních technik. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozvání do Vzdělávacího 
a kulturního centra
Jindřichův Hradec, p. o.
Nově vzniklé Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, 
p. o., nabízí svým návštěvníkům v letošním roce značné množství 
kulturního vyžití nejen pro dospělé, ale také pro děti. Na jeho 
pracovištích Muzeu fotografie a moderních obrazových médií 
a Domě gobelínů, kulturních tradic a řemesel můžete stejně jako 
v minulých sezónách navštívit celou řadu výstav, workshopů, 
dílniček pro děti a dalších kulturních či vzdělávacích akcí.

vzdělávací a kulturní centrum 
Jindřichův hradec, p. o.
Klášterská 135/II,
377 01 Jindřichův Hradec
  +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz

pracoviště Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: od 1. 4. do 30. 12. 2020
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz

pracoviště Dům gobelínů, kulturních tra-
dic a řemesel 
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: od 1. 4. – 6. 12. 2020
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 370 884, 885
 info@vkcjh.c
www.dumgobelinu.cz
pracoviště Hvězdárna a planetárium 
prof. Františka Nušla
Hvězdná 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 +420 380 425 710, 711
  info@vkcjh.cz
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Letci z Jindřichohradecka na bojištích II. světové 
války – představuje osudy třinácti letců z našeho 
regionu, kteří zasáhli do bojů v letech 1939-1945. 
Návštěvníci se seznámí s osudy jednotlivých let-
ců, které jsou doloženy mnoha dobovými fotogra-
fiemi, ale také trojrozměrnými předměty osobní 
povahy. Samostatnou část pak představuje expo-
zice věnovaná veliteli 312. čs. stíhací perutě RAF, 
rodáku z jihu Čech, plk. Janu Čermákovi, jehož 
vystavená pozůstalost přibližuje jeho život od 
předválečného období až po 50. léta 20. století, 
kdy byl perzekuován komunistickým režimem. 
Expozice navazuje na obecnou část věnovanou 
všem československým válečným letcům, včetně 
v České republice jediné pietní místnosti s prs-
těmi z  hrobů čs. letců, kteří zahynuli na evrop-
ských bojištích II. světové války. 

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 
Jindřichův Hradec.

Letecké muzeum Deštná
náměstí Míru 61, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377 
 leteckemuzeum@destna.cz
 www.destna.cz
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Muzeum je ve dvou místnostech o celkovém roz-
měru 100 m2 a je zde cca 260 exponátů a většina 
zdejších strojů a dalších exponátů se během pro-
hlídky uvádí do provozu.
Návštěvníci shlédnou staré řemeslné postupy 
tradiční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí 
pomocí originálních nástrojů a na dobových stro-
jích. Jedná se například o pletací stroj, dále o stá-
čecí stroj ve stáří 80 - 100 roků, na kterém se vyrábí 
stáčené šňůrky, 80 roků stará zkoušečka pevnosti 
provazů, více jak 250 roků starý nástroj na pře-

dení a stáčení provazů. Názorné ukázky principů 
strojní činnosti a lidské práce jsou zvláště důležité 
pro smysl školní výpravy a výuky. Ostatně, o tom 
se již přesvědčilo velké množství školních výletů, 
které k nám každoročně zavítají.
Díky tomu, že se jedná o místní muzeum nacháze-
jící se na rozhraní turistických oblastí Třeboňsko,  
Toulava, Česká Kanada 
a Jindřichohradecko, 
v blízkosti známého vod-
ního Zámku Červená 
Lhota i nepříliš vzdá-
lenému Jindřichovu 
Hradci, je zde možnost 
snadného napojení na 
turistické trasy ať už 
zájezdové, pěší či cyklo-
stezky. Není problém, 
aby si jej turista zařadil 
do plánu své trasy. 

Provaznické muzeum 
Karla Klika Deštná 
Provaznická výroba byla jednou z nejpotřebnějších 
činností na vsích a zemědělských oblastech. Odhaduje 
se, že výroba sítí je starší než tkaní látek.

Provaznické muzeum
náměstí Míru 95, 378 25 Deštná
 +420 723 518 377 
 provaznickemuzeum@destna.cz
 www.destna.cz
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provozní (otevírací) doba
(školní výlety si mohou otevírací dobu zvolit sami dle jejich programu)

ČERVENEC A SRPEN: pondělí ZAVŘENO, úterý - neděle 9:30 - 17:00
KVĚTEN, ČERVEN A ZÁŘÍ:  pondělí ZAVŘENO, úterý - neděle  11:00 - 17:00

ŘÍJEN - DUBEN A AUTOBUSOVÉ VÝPRAVY NA OBJEDNÁVKU.

 Vstupné je 90 Kč / osoba
 senioři a děti do 15 let 50 Kč / osoba

Možnost zapůjčení 4 kusů eletrokol. 
Školní výlety 50 Kč / osoba / Letecké muzeum a Provaznické muzeum K. Klika 

(při plánování školního výletu vám nabízíme možnost muzea otevřít dle vašich požadavků 
na základě telefonické domluvy) mobil: +420 723 518 377 (mimo otevírací dobu zasílejte pouze SMS)

 www.destna.cz 
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Archeologické výzkumy zde 
odhalily středověkou stavební 
huť, v níž se vyráběly dlaždice 
se vzory, které nemají 
v křesťanském umění Evropy 
té doby konkurenci. 
Je domovem společenství 
bratří z řádu premonstrátů 
a je součástí Královské kanon-
ie premonstrátů na Strahově. 
Představuje duchovní a kulturní centrum Milev-
ska a přidružených farností.
Rozmach kláštera a jeho úroveň dosvědčuje 
i skutečnost, že v polovině 13. století je bratřím 
svěřen patronát nad dosud žijícím klášterem 
nedaleko Lince v Rakousku –Schläglem.
Roku 1420 husité klášter vypálili, ale premon-
strátský duch nevyhasl. Poslední opat Matyáš 
umírá roku1596 jako soběslavský děkan. 
Strahovský opat Questenberk roku 1623 us-
tanovuje 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 pre-
monstrátský život v Milevsku, ovšem již v sedm-
desátých letech se stal klášter centrem duchovní 
formace nových povolání pro strahovskou kano-
nii. Vše bylo tajné a následně zmrazeno v době 
„normalizace“.
Po listopadu 1989 se obnovuje komunita 
premonstrátů, která pak prvním říjnem roku 
2001 získala statut Řeholního domu. Klášter se 
svojí komunitou přečkal přes řadu dramatických 
situací až do dnešní doby. 
Pro návštěvníky jsou připraveny dva prohlíd-
kové okruhy, které jsou nejen procházkou 
dějinami architektury, ale dávají nahlédnout i do 
života řádových bratří. Vedle románské baziliky 
Navštívení Panny Marie, gotické opatské kaple 
a kostela sv. Jiljí, jsou zajímavé interiéry bývalé 
prelatury a Latinské školy.

Klášterní galerie
Klášterní galerie je místem setkání umění, ducha 
a kreativity umělců v kulisách staletých kleneb 
budovy barokní prelatury.

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 provozních možností kláštera.

www.klastermilevsko.cz

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. 

Dům Štěpánka Netolické-
ho 
Dům je mimořádným pří-
kladem zachovalé renesanč-
ní architektury. Svůj název 
získal po slavném majiteli, 
rybníkáři a staviteli Zlaté 
stoky Štěpánku Netolickém. 
Dnes je zde zřízeno Cent-
rum Třeboňského rybníkář-

ského dědictví. V interaktivně vzdělávací expozici 
můžete odhalit tajemství stavby rybničních sou-
stav a umu starých rožmberských rybníkářů.  
Kinosál nabízí krátký film o Zlaté stoce, další sály 
pak funkční modely, dotykové obrazovky a hry 
a hříčky pro malé i velké. Jedinečné galerijní pro-
story se využívají ke konání zajímavých výstav, 
přednášek, tvůrčích dílen a kulturních akcí. 
www.dumstepankanetolickeho.cz

věž staré radnice 
Věž staré radnice je symbolem a dominantou 
města již po staletí. Dnes tato 31 metrů vysoká 
čtyřboká věž s ochozem, hodinami a cibulovitou 
střechou nabízí jedinečné výhledy na historické 
jádro města, malebné  náměstí i do okolní krajiny. 
Cestou na ochoz čeká na návštěvníky 100 scho-

dů. V mezipatrech mohou 
zhlédnout příležitostné 
výstavy a příslušenství ke 
starému mechanickému 
hodinovému stroji, pro děti 
a zvídavé dospělé jsou při-
praveny kvízy a hra s rožm-
berskými pověstmi Straší 
nám ve věži. Radniční věž je 
otevřena celoročně. 

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 každá z místností expozice má také vlastní 
videokiosek. Expozice nabízí i zábavně-naučné 
aktivity pro návštěvníky všech věkových kate-
gorií. Na děti se těší maskot a průvodce – dubo-
vý skřítek Milda Dubulík.
www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

Muzeum Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka nabízí návštěvníkům mnoho 
zajímavých expozic, v jezuitském semináři na Balbínově náměstí 
sídlí 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 v minoritském klášteře 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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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: březen - 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
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Otevřeno od dubna do prosince 
dle aktuální otevírací doby.

Tři perly Třeboně 
Město Třeboň a jeho okolí je nejen rájem cyklistů, 
turistů, vodáků, rybářů, houbařů a všech milovníků 

přírody. Spoustu jedinečných zážitků, zábavy a poučení pro 
malé i velké najdete také v následujících objektech.
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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
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Návštěvnické centrum Šumavy

ENVIRONMENTÁLNÍ A INFORMAČNÍ 
TURISTICKÉ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA 
 itc@zeleznaruda.cz
 envicentrum@zeleznaruda.cz
www.zeleznaruda.cz
www.sumavskecentrum.cz
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Informační a turistické centrum:
 Po-Ne 8.00-12:30, 13:00-18:00

Environmentální centrum:
 Po-Ne 9:00-18:00 (poslední vstup v 17:30)

Centrum vzniklo v nově opravené budově bývalé základní školy. 
Jeho součástí je informační turistické centrum, které nabízí 
propagační materiály zdarma a prodej různých map, pohlednic, 

publikací, suvenýrů a environmentálních pomůcek. Nechybí místnost 
s veřejným internetem zdarma a dětským koutkem. Součástí 

environmentálního centra je 3D kino a přednáškový sál, 
kde se promítá kino a realizují přednášky. Dále pak Komárkova knihovna, 
kde jsou k zapůjčení odborné knihy o myslivosti, lesnictví ale i beletrie. 
Velkou část budovy zaujímají stálé expozice týkající se fauny a fl óry, 

geologie a geomorfologie i lyžařství. 
Vstup je zdarma. 

Environmentální centrum také nabízí environmentální programy 
pro školy a školky. 

Environmentální centrum Železná Ruda
ITC Města Železná Ruda
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V přízemí proboštství je umístěna expozice 
Centra baroka s odkazem na Santiniho dílo. 
Kostel i barokní zahrada ambitu nabízí du-
chovní i meditační zastavení.
V budově proboštství jsou tři stálé expozice, 
v nichž návštěvník může nahlédnout do ne-
dávné i vzdálenější historie. V národopisné 
části potká tradiční lidové zvyky od masopus-
tu do Vánoc, projde se návsí s kapličkou, 
vstoupí do venkovské usedlosti s komorou, 
starou světnicí a stodolou. Také nahlédne 
do kovárny a slévárny litiny, městskou bra-
nou pak vstoupí na rušnou ulici s krámky, 
úřadem, řemeslnickými dílnami, kuchyní 
našich babiček, starou hasičskou technikou 
i hostincem ze třicátých let minulého století. 

Archeologii, staré škole, měšťanskému bytu 
nebo prezentaci předmětů s religiózní téma-
tikou je věnována další část.
V průběhu celého roku se v Mariánské Týnici 
koná řada doprovodných akcí a výstav, jejichž 
přehled naleznete na webových stránkách.

Muzeum a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice
  +420 373 396 410
 info@marianskatynice.cz
 marianskatynice@seznam.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

v pracovní dny

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

Mariánská Týnice u Kralovic, národní kulturní památka se 
nachází 35 km severně od Plzně. Někdejší poutní místo patří ke 
skvostům barokní architektury západních Čech. Bylo postaveno 
v letech 1711 – 1777 podle plánů architekta Jana Blažeje 
Santiniho Aichla. Tvoří jej kostel Zvěstování Panně Marii, ambit 
a proboštství.  Je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. 

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 
Bude otevřen po rozsáhlé revitalizaci v průběhu to-
hoto roku. Pro podrobnější informaci sledujte webové 
stránky muzea  www.zcm.cz 

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. 

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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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
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Klášter sloužil františkánům 
do roku 1950, kdy byl přísluš-
níky tehdejší Státní bezpečnos-
ti vyklizen a řádoví bratři uvěz-
něni v internačním táboře. 
Do nedávné minulosti klášter 
chátral. V letech 2009 – 2011 
však proběhla rekonstrukce 
a klášter byl následně oceněn 
titulem Stavba roku 2012. 
Františkánský klášter je dnes 
sídlem městského muzea, gale-
rie antického umění a městské 
knihovny. Stal se však také 

místem, které hostí kulturní a společenské akce, 
koncerty, výstavy, přednášky, workshopy a další 
zajímavé události.  
Expozice městského muzea, představující his-
torický vývoj jednoho z nejstarších měst v Pod-
krkonoší, je nainstalována ve františkánských 
celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachy-
ceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi 
počátkem 13. století, založení města Hostinného, 
všechny významné historické události až po roz-
hodné okamžiky, které bezprostředně navázaly na 
výsledky II. světové války. V celku výstavních pro-
stor je i část věnovaná působení příslušníků řádu 
sv. Františka ve městě, prezentace unikátního 
souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu 

z roku 1688 a kolekce vyřezávaných figurálních 
včelích úlů z konce 18. století.
Součástí areálu je také klášterní zahrada, která 
byla františkánům především zdrojem obživy. 
Mniši pěstovali ovoce, zeleninu, z vypěstovaných 
bylin vyráběli léčivé masti a čaje, v úlech chovali 
včely.  Dnes zahrada návštěvníkům nabízí 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

www.facebook.com/klasterhostinne/

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
 muzeum@klasterhostinne.cz
 klasterhostinne
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Muzeum olešnice v orlických horách
Olešnice v Orlických horách 8
517 83 Olešnice v Orlických horách
 +420 732 928 374
 infocentrum@olesnice.net
www.olesnice.net

Budete nadšeni dokonalým zpracováním 
dřevěných figur, tím, jak se pohybují, budete 
obdivovat technický i umělecký talent tvůrce 
betlému i jeho trpělivost. Součástí prohlídky 
je i krátký dokument o mechanice betlému. 
V muzeu uvidíte nábytek, nářadí nebo nádobí 
většinou z 19. století, staré fotografie a dozvíte 
se něco ze zajímavé historie Olešnice v Or-
lických horách. Pokud tento kout naší země 
ještě neznáte, je nejvyšší čas to napravit. Naj-

dete tu sjezdovky i běžecké trasy, cyklostezky 
i značené turistické cesty, krásnou přírodu 
i mnoho zajímavých míst v okolí.

Utzův mechanický betlém
a muzeum Olešnice 
v Orlických horách
Jde o unikátním způsobem rozpohybovaný betlém ze třicátých 
a čtyřicátých let 20. století. Délka betlému je 5 metrů a hloubka 
2 metry. 

Celoroční provoz: 
každý den od 9 do 16 hodin, 

mimo letní sezonu v sobotu a neděli 
na telefonické objednání. 

Na telefonu 732 928 374 si domluvíte 
návštěvu na jakýkoli termín.

Vstupné:
Dospělí 30 Kč, 

senioři a studenti 20 Kč, 
děti nad 5 let 10 Kč.
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Muzeum nabízí celoročně bohatý doprovodný 
program pro děti, dospělé i kolektivy. Tisíce ho-
din lidské práce, umu a trpělivosti, dokonalý 
svět iluzí. Expozice Muzea je lepší než čekáte!
Papír, jako materiál využívá lidstvo téměř 3.000 
let. A více jak čtyři stovky roků už existují papí-
rové modely!
V expozici muzea uvidíte průřez tvorbou čes-
kých papírových modelářů za poslední století. 
Samozřejmě, že největší zastoupení má pro-
dukce z časopisu ABC, který se stal téměř sy-
nonymem papírového modelářství v Čechách. 
Ale Muzeum nabízí i další – třeba úžasné mo-
dely, které vydával Albatros, jednoduché mode-
ly pro děti z produkce časopisu Mateřídouška. 
A samozřejmě i aktuální tvorbu od současných 
autorů, kteří prezentují svou tvorbu pod svým 
vlastním jménem a v malých vydavatelstvích po 
celých Čechách.
A nezastupitelné místo má v expozici i tvorba 
zahraniční, hlavně ze sousedního Polska, kde 
je papír jako materiál pro tvoření modelů stále 
populárnější.
Prostě prohlídka Muzea bude lepší, než čekáte!
Kromě samotné expozice nabízí Muzeum i mož-
nost tvůrčích dílen pro objednané školní i mi-
moškolní skupiny. A v letošním roce jsme rozší-

řili svou nabídku i na Projektové dny, prioritně 
určené pro školní a školkové skupiny.
Na hlavní sezónu plánujeme bonbónek pro 
všechny, kteří o papírové modelářství byť jen 
zavadili. Pokud vše vyjde tak jak má, tak v prů-
běhu května otevřeme novou část expozice, kte-
rá bude věnována Richardu Vyškovskému. Pan 
architekt Vyškovský je nejznámějším a nejplod-
nějším autorem papírových modelů a ne nadar-
mo byl před deseti lety korunován „Papírovým 
králem“! Centrem expozice Richarda Vyškov-
ského bude model Městské památkové rezerva-
ce – více jak sto budov v jednom modelu! Měst-
ská památková rezervace vycházela v časopise 
ABC od roku 1988 do roku 2004.
Muzeum v průběhu roku pořádá mnoho dopro-
vodných akcí. Ať už se odehrávají přímo v bu-
dově Muzea, kde jsou realizovány workshopy, 
dílny, komentované prohlídky a programy pro 
školní skupiny; nebo v přilehlé Výstavní síni 
„Zelený domeček“, kde se pořádají výtvarné vý-
stavy ať už místních autorů, nebo profesionál-
ních výtvarníků. A v plenéru před Muzeem se 
konají koncerty a promítání fi lmů pod širým 
nebem. Bližší informace o novinkách, pořáda-
ných akcích nebo doprovodném programu na-
jdete na našem webu nebo facebooku.

Nerazil si cestu zasněženou krajinou sám, dopro-
vázeli jej jeho blízcí, další stoupenci Jednoty bra-
trské, kteří se stali ve své domovině nevítanými. 
V Černé Vodě u Žacléře překročili hranice a pokra-
čovali dále do Lešna. Komenský ještě netušil, že se 
do své vlasti již nikdy nevrátí. A tak se toto místo 
stalo symbolickým a pro život Komenského v jis-
tém smyslu přelomovým.
Původní památník z roku 1970 byl nahrazen no-
vým v podobě kruhového labyrintu o průměru 10 
m s bronzovou podobiznou Komenského upro-
střed. Památník odkazuje na vrcholné dílo Ko-
menského „Labyrint světa a Ráj srdce“. Zvídavým 
návštěvníkům neuniknou kovová písmena roz-
troušená po památníku, z nichž je možno sestavit 
tajenku, která se skládá ze tří slov. 
Autorce kamenného památníku sochařce Paulině 
Skavové se podařilo podtrhnout atmosféru místa 
s krásnými výhledy na Vraní hory a Krkonoše, jež 
jistě potěší nejedno srdce. 
V Městském muzeu a TIC Žacléř je možné zakou-
pit komiks, který zachycuje životní příběh J. A. Ko-
menského. Kniha, kterou ilustroval věhlasný tvůr-
ce komiksů Karel Jerie a obsahově zpracoval jeho 
bratr Denis, čítá 100 stran a jistě nadchne i mladší 
generaci. 
Dále se mohou návštěvníci v muzeu seznámit 
s historií města, hornictvím a předměty, které 
naši předkové každodenně používali. Každého ná-
vštěvníka jistě okouzlí expozice sbírky žacléřského 

porcelánu Václava Peti-
ry, kterou tvoří na 800 
porcelánových objektů, 
členěných dle jednotli-
vých témat, a to sakrál-
ní sošky, světské sošky, 
poutní místa, kropenky, 
díla od sochaře Emila 
Schwantnera a elektro-
porcelán. Pro děti jsou 
připraveny speciální 
archeo šuplíky s porce-
lánovými střepy (puzzle) 

a ukázkou výrobních fází porcelánu. 
Na letní sezónu od 2. 5. do 30. 8. 2020 je připra-
vená krátkodobá výstava o restauracích na Žacléř-
sku s doprovodným tvořivým programem nejen 
pro děti. Muzeum připravuje pro školy po telefonic-
ké domluvě programy ušité na míru, pracovní listy 
a nabízí zajímavé komentované prohlídky přizpů-
sobené věku dětských návštěvníků.

Kamenný labyrint
– památník Jana Ámose Komenského v Černé Vodě u Žacléře
V únoru roku 1628 putoval žacléřským krajem muž, jehož jméno 
se nesmazatelně zapsalo do dějin nejen českého národa.

MĚSTSKÉ MUZEUM A TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM 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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Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují
Navštivte místo, kde papír ožívá. Unikátní muzeum, které baví 
děti i dospělé. V Muzeu papírových modelů uvidíte celý svět. 
Stálá expozice o rozloze 400 m² nabízí víc jak 2.000 exponátů 
a láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. 
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Muzeum nabízí celoročně bohatý doprovodný 
program pro děti, dospělé i kolektivy. Tisíce ho-
din lidské práce, umu a trpělivosti, dokonalý 
svět iluzí. Expozice Muzea je lepší než čekáte!
Papír, jako materiál využívá lidstvo téměř 3.000 
let. A více jak čtyři stovky roků už existují papí-
rové modely!
V expozici muzea uvidíte průřez tvorbou čes-
kých papírových modelářů za poslední století. 
Samozřejmě, že největší zastoupení má pro-
dukce z časopisu ABC, který se stal téměř sy-
nonymem papírového modelářství v Čechách. 
Ale Muzeum nabízí i další – třeba úžasné mo-
dely, které vydával Albatros, jednoduché mode-
ly pro děti z produkce časopisu Mateřídouška. 
A samozřejmě i aktuální tvorbu od současných 
autorů, kteří prezentují svou tvorbu pod svým 
vlastním jménem a v malých vydavatelstvích po 
celých Čechách.
A nezastupitelné místo má v expozici i tvorba 
zahraniční, hlavně ze sousedního Polska, kde 
je papír jako materiál pro tvoření modelů stále 
populárnější.
Prostě prohlídka Muzea bude lepší, než čekáte!
Kromě samotné expozice nabízí Muzeum i mož-
nost tvůrčích dílen pro objednané školní i mi-
moškolní skupiny. A v letošním roce jsme rozší-

řili svou nabídku i na Projektové dny, prioritně 
určené pro školní a školkové skupiny.
Na hlavní sezónu plánujeme bonbónek pro 
všechny, kteří o papírové modelářství byť jen 
zavadili. Pokud vše vyjde tak jak má, tak v prů-
běhu května otevřeme novou část expozice, kte-
rá bude věnována Richardu Vyškovskému. Pan 
architekt Vyškovský je nejznámějším a nejplod-
nějším autorem papírových modelů a ne nadar-
mo byl před deseti lety korunován „Papírovým 
králem“! Centrem expozice Richarda Vyškov-
ského bude model Městské památkové rezerva-
ce – více jak sto budov v jednom modelu! Měst-
ská památková rezervace vycházela v časopise 
ABC od roku 1988 do roku 2004.
Muzeum v průběhu roku pořádá mnoho dopro-
vodných akcí. Ať už se odehrávají přímo v bu-
dově Muzea, kde jsou realizovány workshopy, 
dílny, komentované prohlídky a programy pro 
školní skupiny; nebo v přilehlé Výstavní síni 
„Zelený domeček“, kde se pořádají výtvarné vý-
stavy ať už místních autorů, nebo profesionál-
ních výtvarníků. A v plenéru před Muzeem se 
konají koncerty a promítání fi lmů pod širým 
nebem. Bližší informace o novinkách, pořáda-
ných akcích nebo doprovodném programu na-
jdete na našem webu nebo facebooku.

Nerazil si cestu zasněženou krajinou sám, dopro-
vázeli jej jeho blízcí, další stoupenci Jednoty bra-
trské, kteří se stali ve své domovině nevítanými. 
V Černé Vodě u Žacléře překročili hranice a pokra-
čovali dále do Lešna. Komenský ještě netušil, že se 
do své vlasti již nikdy nevrátí. A tak se toto místo 
stalo symbolickým a pro život Komenského v jis-
tém smyslu přelomovým.
Původní památník z roku 1970 byl nahrazen no-
vým v podobě kruhového labyrintu o průměru 10 
m s bronzovou podobiznou Komenského upro-
střed. Památník odkazuje na vrcholné dílo Ko-
menského „Labyrint světa a Ráj srdce“. Zvídavým 
návštěvníkům neuniknou kovová písmena roz-
troušená po památníku, z nichž je možno sestavit 
tajenku, která se skládá ze tří slov. 
Autorce kamenného památníku sochařce Paulině 
Skavové se podařilo podtrhnout atmosféru místa 
s krásnými výhledy na Vraní hory a Krkonoše, jež 
jistě potěší nejedno srdce. 
V Městském muzeu a TIC Žacléř je možné zakou-
pit komiks, který zachycuje životní příběh J. A. Ko-
menského. Kniha, kterou ilustroval věhlasný tvůr-
ce komiksů Karel Jerie a obsahově zpracoval jeho 
bratr Denis, čítá 100 stran a jistě nadchne i mladší 
generaci. 
Dále se mohou návštěvníci v muzeu seznámit 
s historií města, hornictvím a předměty, které 
naši předkové každodenně používali. Každého ná-
vštěvníka jistě okouzlí expozice sbírky žacléřského 

porcelánu Václava Peti-
ry, kterou tvoří na 800 
porcelánových objektů, 
členěných dle jednotli-
vých témat, a to sakrál-
ní sošky, světské sošky, 
poutní místa, kropenky, 
díla od sochaře Emila 
Schwantnera a elektro-
porcelán. Pro děti jsou 
připraveny speciální 
archeo šuplíky s porce-
lánovými střepy (puzzle) 

a ukázkou výrobních fází porcelánu. 
Na letní sezónu od 2. 5. do 30. 8. 2020 je připra-
vená krátkodobá výstava o restauracích na Žacléř-
sku s doprovodným tvořivým programem nejen 
pro děti. Muzeum připravuje pro školy po telefonic-
ké domluvě programy ušité na míru, pracovní listy 
a nabízí zajímavé komentované prohlídky přizpů-
sobené věku dětských návštěvníků.

Kamenný labyrint
– památník Jana Ámose Komenského v Černé Vodě u Žacléře
V únoru roku 1628 putoval žacléřským krajem muž, jehož jméno 
se nesmazatelně zapsalo do dějin nejen českého národa.

MĚSTSKÉ MUZEUM A TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM 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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Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují
Navštivte místo, kde papír ožívá. Unikátní muzeum, které baví 
děti i dospělé. V Muzeu papírových modelů uvidíte celý svět. 
Stálá expozice o rozloze 400 m² nabízí víc jak 2.000 exponátů 
a láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. 
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Budova je tudíž ještě starší, než známý zámek 
Karlova koruna a zároveň se jedná se o jednu 
z nejmenších zachovaných loret na našem 
území. Do současnosti se sice nedochovala 
Santa Casa ani rozsáhlé barokní zahrady, 
přesto má objekt své nezaměnitelné kou-
zlo. Budova byla v letech 2001–2002 zrekon-
struována pro potřeby městského muzea. Stálá 
expozice se věnuje nejstarším dějinám města, 
cechům a řemeslům, významným chlumeck-
ým rodákům, selským bouřím a návštěvníci 
si také mohou prohlédnout unikátní střelecké 
terče a jedinečnou sbírku zemědělských strojů 
a nářadí, kterou do muzea věnoval chlumecký 
rodák František Novák.

Muzeum každoročně pořádá tradiční akci 
„Dožínky v Loretě“ a pravidelné výstavy. Komen-
tované prohlídky jsou vždy přizpůsobeny věku 
návštěvníků. 

Městské muzeum Loreta
v Chlumci nad Cidlinou

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

Městské muzeum loreta
Kozelkova 25/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
 loreta@chlumecnc.cz
 +420 608 705 051 
/MestskemuzeumLoreta
www ic.chlumecnc.cz
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Otvírací doba:
duben – SO, NE a svátky 

květen–září – denně mimo pondělí
říjen – SO, NE a svátky

listopad–březen – zavřeno. 
Možnost prohlídky pouze pro předem 

objednané skupiny nad 5 osob.
 9–12 hod.  a  13–16 hod.

Vstupné:
30 Kč, slevy 10 Kč, 

děti do 6 let a členové AMG zdarma

• stálých expozic 
Dopravní křižovatky aneb do České Třebové 
vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název v sobě 
- s jistou mírou nadsázky - spojuje čtyři typy 
dopravy, které jsou s městem nějak spjaté. Veřej-
nost zde najde expozici věnovanou historii želez-
niční dopravy, může se seznámit  s aviatickými 
pokusy zdejšího sochaře a vynálezce Františka 
Formánka, poznat historii tříkolového vozítka 
Velorex, které vzniklo v konstruktérské dílně 
bratří Stránských na Parníku u České Třebové 
nebo se seznámit s historií plánovaného vodního 
koridoru Dunaj-Odra-Labe, který by propojil tři 
moře a jehož jedna trasa by se v případě realiza-
ce dotkla i České Třebové.

• výstavy
rekordy a kuriozity ze světa zvířat „savcI“
Výstava potrvá do neděle 15. března 2020. Interak-
tivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální 
péči z. s. je zaměřena na zajímavosti ze života sav-
ců a zážitkovým způsobem přibližuje dovednosti, 
které jsou jim vlastní. Pro školy je možné objednat 
doprovodný program. Program (nejen) pro rodiny 
s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 8. února 
2020 od 15 do 16:30 hodin. Pro školy je možné 
objednat doprovodný program.

• semináře
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý 
muzejník“
Setkání se uskuteční v úterý 10. března 2020, pro 
mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro 
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin, ten-
tokrát na téma Korálkář. Cena každé lekce je 20 Kč. 
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

Seminář „výtvarné umění v proměnách staletí“
Setkání se uskuteční v úterý 17. března 2020 od 17 
hodin, tentokrát na téma Tělo a svět kolem (Body-art, 
land-art, hyperrealismus). Cena každé lekce je 20 Kč. 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Setkání se uskuteční v úterý 31. března 2020 od 17 
hodin, tentokrát na téma 250 let od otevření restau-
race Na Horách. Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: 
Martin Šebela.

• přednášky
Němcová a její vize neformálního vzdělávání
Přednášku Němcová a její vize neformálního vzdělá-
vání prosloví ve čtvrtek 19. března 2020 od 17 hodin 
Mgr. Martin Tomášek, PhD. z Ostravské univerzity. 
Vstupné 20 Kč.

amerika, po stopách cest a osudů českých kra-
janů
Přednášku Amerika, po stopách cest a osudů čes-
kých krajanů s přihlédnutím k osudům vystěhoval-
ců z Podorlicka prosloví ve čtvrtek 26. března 2020 
od 17 hodin Ing. Hana Havlová, vysokoškolská peda-
gožka a bývalá diplomatka ČR. Vstupné 20 Kč.

Muzeum otevřeno denně 
mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

Městské muzeum 
Česká Třebová Vás zve k návštěvě

Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
 +420 465 322 634
 info@mmct.cz
 https://www.facebook.com/mmctcz
www.mmct.cz
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Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet 
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezáva-
ných dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla o 
váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb, pa-
láců, kostelíků, mlýnů, poustevny a 400 fi ligrán-
ských fi gurek lidí a zvířat na ploše 7 × 2 metry? 

Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Kapuciána 
a Frimla.
Pojďte s námi na výlet do časů, kdy se zrodila 
naše jediná národní kulturní památka, která 
nebyla na objednávku. Což znamená, že vznikla 
bez jakékoli fi nanční podpory.

Po nedávném generálním zrestaurování je 
betlém jako nový, plně funkční a nesmírně 
atraktivní pro malé i velké, v zimě i v létě. Jde 
o nejslavnější betlém světa, pýchu muzea v Tře-
bechovicích pod Orebem i celé České republiky 
a jeho shlédnutí je zážitek na celý život.

22.11.2019 – 8.11.2020
Králické betlémy
Výstava přiblíží návštěvníkům jednu z nejzná-
mějších a nejvýznamnějších oblastí českého 
betlémářství – Králíky. Město a jeho okolí má 
bohatou betlémářskou historii, která sahá až do 
osmdesátých let 18. století. Výrobou fi gurek do 
typických králických betlémů se zabývaly celé 
rodiny a byl to jejich zdroj obživy v zimních mě-
sících. Betlémy a jednotlivé fi gurky se prodávaly 
na trzích na celém našem území a také se vyvá-
žely do zahraničí. 

24.4.–4.10.2020
Orebité – 600 let     
Zkusili jste si někdy drátěnou košili? Střílet 
z praku? U nás můžete! Interaktivní výstava, 

která zábavnou i poučnou formou představí vý-
chodočeské husitské hnutí orebitů, kteří si dali 
jméno podle vrchu Oreb u Třebechovic. Vedle 
táboritů a Pražanů významně zasáhli do udá-
lostí v období husitských válek. Výstava je urče-
na převážně dětským návštěvníkům, historické 
události jsou prezentovány formou komiksové-
ho příběhu. 
Na letní prázdniny připravujeme bohatý dopro-
vodný program.

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

Pondělí zavřeno

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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Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Třebechovice pod Orebem vyhledávají milovníci 
krásných lesů a světoznámého muzea betlémů. Jeho 
nejobdivovanějším exponátem je unikátní Proboštův 
mechanický betlém.
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Z konkrétních exponátů lze jmenovat Erxlébe-
novu novogotickou lékárnu, která byla zhoto-
vena v 90. letech 19. století vídeňskou firmou 
Carla Frankeho pro lanškrounského lékární-
ka Eduarda Erxlébena. Expozice je doplně-
na o dobové lékárenské příslušenství a také 
o repliky původních porcelánových stojatek se 
znakem rodiny Erxlébenů.
Dále může návštěvník vidět mechanicky betlem, 
loutkové divadlo, řezbářské práce a plastiky od 
rodiny Rousů, cyklus obrazů majitelů pan-
ství z rodu Parishů, nebo funkční orchestrion. 
Muzeum dále zabezpečuje průvodcovské služby 
na sousedním židovském hřbitově, kde je umís-

těna nová expozice o historii židovské komunity 
v Žamberku.
U pokladny si můžete zakoupit publikace, 
pohlednice, turistické známky a jiné upomínko-
vé předměty.
Městské muzeum pořádá pravidelné tematické 
výstavy, besedy a podílí se na kulturním děni ve 
městě.
Jako součást Městského muzea v Žamberku je 
veřejnosti v letní sezoně zpřístupněn také neda-
leký Domek Prokopa Diviše s maketou blesko-
svodu a expozicí popisující životni osudy a ces-
tu za vzděláním tohoto českého vědce, vynálezce 
bleskosvodu a premonstrátského kněze. 

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

Stálá expozice
Vstupte do Magického 
světa loutek a nechte se 
vést od historie k moder-
ně českého loutkářství, 
které je od roku 2016 
součástí světového kul-
turního dědictví UNES-
CO. Stálá expozice vás 
postupně seznámí s lout-
kami kočovných loutká-

řů, varietními loutkami nebo rodinnými lout-
kovými divadly. Nechybí Spejbl a Hurvínek, 
tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa Vácha-
la. Zahraniční část expozice je věnována oblas-
ti Orientu, kolébce stínového divadla a lout-
kářského umění vůbec. Uvidíte stínové loutky 
z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, 
Číny nebo Barmy a také raritu, vietnamskou 
vodní loutku. Od září 2019 se v nové části stálé 
expozice budete moci setkat s nejvzácnějším 
exponátem muzea, marionetou Tanečnice při-
pisovanou slavnému francouzskému malíři 
Edgaru Degasovi. V herně si pak vedení loutek 
sami vyzkoušíte.

Výstavy
Navštívit u nás můžete rovněž zajímavé sezón-
ní a krátkodobé výstavy. V roce 2019 se s Lout-
kami na frontě vydáte do zákopů první světové 
války nebo si na výstavě nazvané Tanec kolem 
baletky sami vyzkoušíte restaurování vzác-
ných exponátů včetně Degasovy Tanečnice.

Akce pro veřejnost a programy pro školy
Vedle výstav k nám můžete přijít třeba na 
loutková představení, připravujeme po celý 
rok zajímavé akce pro veřejnost a objednané 

skupiny. 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 peda-
goga a ŠVP. Loutky neznají hranice, jejich pro-
střednictvím je možné zprostředkovat téměř 
jakékoliv události a příběhy.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je 
otevřeno po celý týden včetně pondělí od 8.30 
do 17 hodin. Přístup do muzea je částečně 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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Muzejní expozice – sbírka sběratelky MUDr. Do-
bromily Filové – navazuje na úspěšné výstavy ko-
nané na druhém okruhu litomyšlského zámku 
a je rozšířena o více jak 250 exponátů. Sbírka 
zahrnuje exponáty od roku 1850 po současnost. 
Na cca 250 metrech čtverečních je v šesti 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 litomyšlského 
kroje a končí panenkami Barbie, které se již dnes 
stávají historií.
I páni kluci zde najdou předměty svého zájmu 
– model železnice, autíčka, cirkus s 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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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.

Vlastivědné 
muzeum Jesenicka

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

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
Tel.(rezervace): +420 584 401 070
E-mail: muzeum.rezervace@jen.cz
www.muzeum.jesenik.net 
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Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí moder-
ní stálé expozice: Stálá expozice Čarodějnické 
procesy na Jesenicku v 17. století, geologická 
expozice Spirála času Země, stálá expozice 
Historie a archeologie Jesenicka, expozice 
Fauna a Flóra Jesenicka a Muzeum Vincence 
Priessnitze. 
Významnou akcí, na jejíž organizaci se muzeum 
podílí, je Svatováclavské setkání. Jednou z nej-
oblíbenějších pravidelných akcí muzea je Vánoč-
ní Jarmark. Muzeum získalo významná ocenění 
na celorepublikové úrovni. 

vodní tvrz v Jeseníku 
Budova Vodní tvrze pochází ze 13. století, byla 
několikrát přestavována z původní obranné 
stavby na sídlo biskupských hejtmanů. V druhé 
polovině 18. století se stala dočasným domovem 
významného hudebního skladatele Karla Ditter-
se z Dittersdorfu. Roku 1905 zde bylo slavnostně 
otevřeno muzeum.

expozice rodný dům vincenze priessnitze 
Expozice věnovaná jedné z nejvýznamějších osob-
ností kraje. Nachází se v rodném domě Vincence 
Priessnitze, otevřena v místě, kde Priessnitz zřídil 

první vodoléčebný ústav na světě. Roku 2014 
byl Priessnitzův odkaz přidán na Seznam nema-
teriálních statků tradiční lidové kultury České 
republiky. 

Otevírací doba: 
2. 1.–30. 6.: út–ne 9–17 hod.
1. 7.–31. 8.: po–ne 9–17 hod.

1. 9.–31. 12.: út–ne 9–17 hod. 

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

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

Na ploše 6 200 m2 tu najdete více než 175 
exponátů, se kterými si můžete hrát a obje-
vovat tak svět kolem nás. V nabídce VIDA! 
jsou i představení se zábavnými pokusy, pro-
mítání 3D fi lmů, prostor pro kutily, dočasné 
výstavy nebo víkendové labodílny pro rodiny. 
Pro školy nabízí VIDA! více než 20 výukových 
programů. Menší děti se během nich seznámí 
s životem včel nebo se smyslovým vnímáním, 
školáci ocení program o barevné chemii nebo 
magnetismu a studenti si mohou vyzkoušet 
pitvu srdce. Výukové programy je dobré rezer-

vovat šest týdnů před návštěvou na www.vida.
cz/rezervace
VIDA! nabízí explozi zážitků dětem i dospě-
lým. Neuchopitelné a obtížně vysvětlitelné jevy 
se tu stávají srozumitelné a zábavné. Schválně 
kolikrát řeknete během návštěvy VIDA! 

Expozice nabízí 175 hravých exponátů.

Navštivte Bastlírnu – prostor pro malé i velké 
kutily. 

Nový 3D fi lm přibližující pozoruhodný život ob-
řích ještěrů v původně nezamrzlé Antarktidě. 
Promítá se denně.               ©Giant Screen Films

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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Toto vše, ale ještě mnohem více mohou objevovat, 
zkoumat, bádat a občas se i učit děti, žáci a stu-
denti u nás v Regionálním muzeu v Mikulově. 
Každý z těchto názvů v sobě skrývá příběh, který 
bychom vám chtěli vyprávět, ukázat. Někdy jsou 
to příběhy velice napínavé, jindy smutné, ale také 
se tu můžete zasnít, stát se římským legionářem, 
hrabětem či knížetem, nebo třeba archeologem 
a badatelem. V muzeu je toho totiž spoustu, co si 
můžete vyzkoušet, co můžete objevovat.

Pro nejmladší jsme připravili program „Hravý 
zámek“, který dětem ukáže novou expozicí, a tou 
je provede osobně kněžna Marie Kristýna. Ta se 
nejen pochlubí svými cennými sbírkami, ale také 
umožní dětem zažít zámek všemi smysly, doslova.
Nevšední zážitek si budou moci užít školáci, když 
navštíví program „Příběh hudby“, který jim převe-
de, jak hudba těšila generace lidí před námi. I ti, 
kteří úplně neholdují hudební výchově si jistě 
něco málo znalostí zapamatují. 

Středoškoláky určitě šokuje program „Památník“, 
který přiblíží osudy mikulovských židů v době 
holokaust. Pokusíme se nahlédnout do této 
nešťastné doby a zjistit proč k těmto událostem 
došlo.
Další program, který budeme moci nabídnout 
středním školám od podzimu 2020, se nazývá 
„Sen Huga Dietrichsteina“. Kníže Hugo byl velice 
důležitou osobností rodu a přišel s myšlenkou, 
díky které je nyní možné obdivovat muzejní sbír-
ky, i když dnes již ne zcela kompletní a v původ-
ním stavu. Proč? To a více o Hugově příběhu se 
můžete dozvědět u nás v muzeu.
Edukační programy jsou skvělým způsobem, 
jak dětem představit zajímavosti o místě kde žijí. 
Mladší budou nadšeni, že se jako princové a prin-
cezny mohou procházet na zámku, starší ocení 
zábavu a akční formu edukace. Ti nejstarší budou 
jistě rádi, že nejsou jen pasivními figurkami, ale že 
se stanou spolutvůrci děje, který se tu odehrává. 
A někde mezi tím vším bude probíhat i to, o co jde 
především učitelům, a tím je učení.

No a když odzvoní školním povinnostem, tak je tu 
příležitost zažít muzeum i z jiné stránky. V létě se 
totiž na zámek vždy vrací kněžna Karolína Max-
miliána, která se ráda stane průvodkyní nejen 
dětem, ale i jejich rodičům.
Úplně ti nejmenší jí mohou pomoci při programu 
„Po stopách malé hraběnky“. Děti uvidí, že i na 
zámku bylo trápení s dětmi a jejich hračkami. 
Ukážeme si, jak si děti na zámcích hráli a připo-
meneme i pár povinností, které měli.
Program „Staň se šlechticem“ zaujme i dospělé 
návštěvníky. Nejen proto, že děti budou potřebovat 
pomoc s plněním některých úkolů, ale také proto, 
že zjistí, jaké to vlastně bylo, být šlechticem, starat 
se o své panství a poddané.
Rádi bychom, aby si všichni, kdo k nám na edu-
kační program přijdou, odnášeli především záži-
tek. Aby se do programu pustili s takovou vervou, 
že si vlastně ani nestihnou všimnout, že se tak 
trochu vzdělávají. Více o programech se dozvíte na 
www.rmm.cz/muzeumdetem
Těšíme se na shledanou.

Muzeum dětem…
…aneb dva tisíce let historie
pod střechou mikulovského zámku
Hravý zámek, Staň se Římanem, Příběh hudby, „R“, Partnerství 
nebo boj, Až za hrob, Noblesní baroko, Tajemství zámecké 
knihovny, Příběh Abrahama Hellmana, (Ne)všední judaismus, 
Průvodce historií, Sen Huga Dietrichsteina, Památník, Po stopách 
malé hraběnky, Staň se šlechticem,… 
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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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Muzeum Blanenska 
Muzeum Blanenska otevírá novou sezónu hned 
dvěma výstavami. První se věnuje fenoménu 
jménem tramping a pod názvem Vlajka vzhůru 

letí vás přenese do bezstarostných chvil provoněných kouřem 
ohně s kytarou na rameni. Výstava mapuje historii trampingu se 
zaměřením na blanenský region. Souběžně bude probíhat výstava 
o historii Šachu, doplněná o velkou hrací šachovnici, na níž si 
můžete zahrát partii této královské hry.

Květnová Muzejní noc se letos ponese v duchu ko-
stýmovaných prohlídek s významnými osobnost-
mi, které spojilo dočasné nebo trvalé místo pobytu 
– zámek v Blansku. 
Na léto se ve výstavních prostorách usadí Nevěsty 
z jiných světů ze stejnojmenné putovní výstavy 
rekonstruovaných historických svatebních 
oděvů. V zámeckém sklepení zase najdou útočiště 
Netopýři – přírodovědná výstava o svébytných 
zvířecích obyvatelích jeskyní Moravského krasu. 
Kromě výstav budou návštěvníkům otevřeny stálé 
expozice muzea. V archeologické expozici Cesta do 
pravěku Blanenska vás již tradičně čeká Pazourko-
va trasa s otázkami a křížovkou. Po jejím vyluštění 
si můžete zahrát na archeology při odkrývání 
tajemných artefaktů v písku nebo vyzkoušet, jak 
by vám slušely šaty z dob minulých ve virtuální 
převlékárně. V expozici je navíc stále k vidění 
halštatský poklad z Býčí skály nedaleko Blanska, 
objevený v 19. století doktorem Jindřichem Wan-

kelem, také jedním z významných obyvatel blan-
enského zámku. Součástí pokladu jsou keramické 
nádoby, bronzové šperky, jantarové a skleněné 
korále, přesleny a železářské náčiní. Nález je trvale 
uložen v Přírodovědném muzeu ve Vídni, ale již 
třetím a pravděpodobně posledním rokem hostuje 
v Muzeu Blanenska, proto neváhejte a přijďte si jej 
prohlédnout přímo k Wankelovi domů.
Prohlídkovou trasu zámeckými komnatami letos 
ozvláštní instalace bohaté sbírky historických Pan-
enek, zapůjčené z Muzea strašidel Plzeň. Typová 
různorodost panenek vám připomene, jak šel čas 
s touto hračkou, přičemž nejstarší z nich oslavila 
své sto dvacáté narozeniny.
Pokud k zábavě rádi využíváte moderní technolo-
gie, budou se vám hodit v expozici Blanenské 
umělecké litiny. Čeká vás šifrovací hra s QR kódy, 
při níž se jménem fiktivní detektivní kanceláře 
Huga Františka Salma zúčastníte tajného pátrání 
v labyrintu litinových soch. Šifrovací hra je součástí 
prohlídkového okruhu v prvním patře zámku a je 
určena mládeži od 14 let.
Ovšem nejen zámek přeje detektivům. Město 
Blansko se zapojilo do sítě tras mobilní hry pro 
děti a rodiče Skryté příběhy, která si klade za cíl 

seznámit účastníky s osobnostmi českých dějin. 
Blanenský Litinový sen vás provede zámeckým 
okolím, údolím Palavského potoka, přes centrum 
města až do městské části Staré Blansko. Jednot-
livá zastavení jsou věnována blanenské umělecké 
litině, která se od 18. století odlévala v železárnách 
hraběcího rodu Salmů. Přední postavou ve vývoji 
tohoto regionálního unikátu byl starohrabě a taky 
trochu dobrodruh Hugo Františk Salm a právě 
s ním se vydáte do Londýna na průmyslovou 
špionáž.
Na vaši návštěvu se těší a sezónu plnou zážitků 
vám přeje Muzeum Blanenska, p.o.

Muzeum Blanenska, p.o.
Zámek 1/1, 678 01  Blansko
 +420 725 952 592
 info@muzeu-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz
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otvírací doba muzea:
Listopad–březen: Út–So: 10–17 h

Duben–říjen: Út–Ne: 10–17

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 
1991 z iniciativy romských intelektuálů jako 
nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je 
státní příspěvkovou organizací Ministerstva kul-
tury ČR, kde spadá pod Odbor příspěvkových 
organizací. V evropském kontextu jde o unikátní 
instituci, která globálně dokumentuje kulturu 
Romů a Sintů, respektive mnoha různých rom-
ských subetnických skupin a komunit. 
Muzeum se od počátku snažilo především budo-
vat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a ději-
ny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel 
a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu 
a šperku, výtvarného umění, písemného materi-
álu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodoku-
mentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultu-
ře majoritní a sebedokumentace muzea.
Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badate-
lům. V prostorách Muzea je k dispozici knihovna 
a studovna. Muzeum romské kultury vede také 
Dětský muzejní klub, který nabízí programy pro 
děti z okolí a to několikrát do týdne. Starší děti 
mohou navštěvovat animační programy. Od roku 
2018 je Muzeum romské kultury správce památ-
níků v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.

Stálá expozice – příběh romů
Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny 
Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes 
příchod Romů do Evropy v 11. století, až po udá-
losti druhé světové války a současnost. V expozici 
si prohlédnete originální exponáty i věrné repli-
ky, které doplňují působivé audiovizuální prvky 
a dioramata. Pro komentované prohlídky kontak-
tujte naše lektorské oddělení.
(Lenka Sedláčková, vedoucí lektorského oddělení, 
e-mail: lektor@rommuz.cz, tel.: 545 214 419

lavutara
Cestami romských muzikantů a jejich písní
8. 5. 2019–3. 5. 2020
Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, měst-
ských kaváren až po prestižní světová pódia jsou 
Romové světu známí jako hudebníci, neboli lavu-

tara. Hudba Romů je akademická i neškolená, 
oficiální i spontánní, zpívaná i instrumentální, 
domácí i virtuózní, ale přes fascinující rozmani-
tost jejích podob, žánrů a druhů pro ni zůstává 
již po staletí charakteristické, jak nezastupitelně 
a neodlučitelně provází běžný i sváteční život. 
Romové skrze hudbu poznávají svět a svět skrze 
hudbu poznává Romy. Výstavní projekt vznikal ve 
spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů 
hudebního života, výrobců a opravářů hudebních 
nástrojů a dalších pamětníků. Představí hudbu 
Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích 
aktérů na základě lokálního výzkumu sledující-
ho několik významných hudebních rodin v Brně 
v období od poválečných let do současnosti, ve 
kterých se předává hudební řemeslo z generace 
na generaci. Součástí výstavy bude bohatý dopro-
vodný program. sestávající z koncertní série 
Hudební léto v Muzeu romské kultury, komento-
vaných prohlídek a workshopů.

V budově muzea na Velkém náměstí v Kroměříži 
bude na hlavní návštěvnickou sezónu otevřena 
nová stálá expozice Kroměříž v soukolí dějin 
1848–1948.

„kroměříž v soukolí dějin 1848–1948“
Nová interaktivní expozice Muzea Kroměřížska 
poutavou formou přibližuje stěžejní historické 
události, které se ve městě odehrály v období 
mezi lety 1848 - 1948. Připomene tak mj. koná-
ní ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži 
v roce 1848/1849, setkání císaře Františka Jose-
fa I. s ruským carem Alexandrem III. v roce 1885, 
těžké roky první i druhé světové války, představí 
činnost kroměřížských spolků i velkoryse poja-
tou celostátní výstavu „100 let českého národní-
ho života“, uspořádanou v roce 1948 a neodmys-
litelně spjatou s osobností spisovatele Jindřicha 
Spáčila.
Návštěvníka jistě zaujmou velké modely dnes již 
zaniklých kroměřížských památek - ve své době 
unikátního řetězového mostu přes řeku Mora-
vu, židovské synagogy zničené během druhé 
světové války nebo monumentální slavnostní 
brány postavené v roce 1885 místním stavite-
lem Ladislavem Mesenským. Menší modely pak 
představují některé architektonicky zajímavé 
kroměřížské stavby. Historií města návštěvníka 
provedou dobové filmy a fotografie promítané 
přímo na prvky v interiéru, z nabídky audio uká-

zek zaznamenávajících vybrané roky v Kroměříži 
pohledem známých spisovatelů nebo z nahrávek 
nejstaršího kroměřížského pěveckého spolku 
Moravan si mohou vybrat při odpočinku v mode-
lu kroměřížské zámecké věže.
V expozici jsou také rozmístěny interaktivní obra-
zovky, ve kterých zájemce o regionální historii 
nalezne řadu unikátních fotografií a doprovodné 
texty doplňující a rozšiřující jednotlivá témata. 
Ve vitrínách jsou instalovány sbírkové předměty, 
z nichž velká část dosud nebyla vystavována.
Poutavým prvkem v interiéru jsou i figuríny 
v detailně zpracovaném dobovém oblečení, jako 
člen arcibiskupské gardy, důstojník kromě-
řížských ostrostřelců, dvojice Hanáků v boha-
tém lidovém kroji, císař František Josef I. a jeho 
manželka Alžběta Bavorská, car Alexander III. 
a carevna Marie Fjodorovna a další.
Součástí nabídky v rámci expozice „Kroměříž 
v soukolí dějin 1848 – 1948“ jsou také  programy 
pro školy, vedené muzejními lektorkami.

Kroměříž v soukolí dějin
Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale 
spravuje také Zámek Chropyně, památky lidové 
architektury a větrný mlýn v Rymicích u Holešova 
a další větrný mlýn ve Velkých Těšanech.

Muzeum romské kultury
Muzeum otevírá cesty ke kořenům romské identity, přispívá 
k toleranci a vzájemnému porozumění.

MuzeuM roMské kulTury, státní 
příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
 +420 545 581 206 / recepce
 sekretariat@rommuz.cz
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Muzeum kroměřížska, příspěvková 
organizace
Velké náměstí 38, 767 01  Kroměříž
tel. 573 338 388
 muzeum@muzeum-km.cz
 Muzeum Kroměřížska
 Instagram muzeum_kromerizska
www.muzeum-km.cz
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Svým návštěvníkům nabízí prohlídku stálé ex-
pozice „Proměny oderského děkanátu“, která 
představuje sakrální umění a umělecké řemeslo 
z období od pozdní gotiky po 19. století. Zajíma-
vá je rovněž prohlídka nově zrekonstruovaných 
prostor s šablonovou výmalbou, jejichž podoba 
se navrátila do stavu z 2. poloviny 19. století. 
V muzeu jsou k vidění dvě až tři výstavy za rok, 
které se věnují regionálním tématům v širších 
souvislostech. Muzeum Oderska rovněž zpří-
stupňuje objekt hřbitovní kaple sv. Rodiny v Od-
rách, která byla postavena v letech 1718–1719. 
Prohlídka unikátní barokní památky s částečně 
roubenou konstrukcí stěn a malovaným trámo-
vým stropem, která získala díky nečekaným ob-
jevům a restaurátorským zásahům při rekon-
strukci v letech 2015–2016 titul „Památka roku 

2016 v Moravskoslezském kraji“ 
a celostátní cenu „Patrimonium pro 
futuro 2016“ v kategorii „Objev, ná-
lez roku“, je možná v otevírací době 
Muzea Oderska, popř. i mimo ni po 
předchozí domluvě. Není-li předem 
dohodnuto jinak, začíná prohlídko-
vý okruh v sídle muzea na Kostelní 
ulici. Muzeum Oderska je otevřeno 
v době sezóny (květen–září) od úte-
rý do soboty od 9:00 do 11:30 a od 

12:00 do 17:00, mimo sezónu (říjen–duben) od 
úterý do čtvrtka od 9:00 do 11:30 a od 12:00 
do 16:00. Prohlídka je v případě zájmu možná 
i mimo otevírací dobu. Více informací včetně 
aktualit a kontaktů naleznete na facebooku 
a webových stránkách muzea.

www.muzeumoderska.cz

Zcela nová expozice představí obdivuhodný ži-
votní příběh obyčejného člověka, který se jen 
se čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do 
neznámých končin. Příběh cestovatele začíná 
dobou dětství, mládí a prvními toul-
kami po Evropě. Další části expozi-
ce už sledují jeho putování Sibiří, 
život na Novosibiřských ostrovech 
i na zlatonosné Aljašce. Přiblížena je 
také jeho „cesta“ do světa literatury. 
Expozice však svým obsahem na-
bízí víc než jen příběh J. E. Welzla. 
Návštěvníci se seznámí s podobou 
severské krajiny a jejími obyvateli, 
nahlédnou do interiéru srubu nebo 
posedí v redaktorově pracovně nad 
stránkami některé z mnoha knih 
o Welzlovi. 

Úsovský zámek nabízí hned několik zajíma-
vých expozic. Renovací nedávno prošla expo-
zice domácí fauny a lesnictví. Ta představuje 
zejména totální preparáty velkých a malých 
druhů domácí fauny, kolekci hmyzu i velmi 
atraktivní sbírku loveckých zbraní včetně za-
bavených pytláckých zbraní a pomůcek. Expo-
náty nyní doplňuje řada interaktivních prvků 
a změnil se i režim prohlídek ze skupinových
na individuální. 
Nově byla na zám-
ku otevřena expo-
zice Putování stře-
dověkem, která 
zábavnou formou 
přibližuje svět stře-
dověkých řemesel.

Moderně pojatá expozice 
nově také v Muzeu Zábřeh
Po renovaci expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov se 
své modernizace dočkala také expozice Muzea Zábřeh věnovaná 
nejslavnějšímu zábřežskému rodákovi – Janu Eskymo Welzlovi.

MUZEUM ZÁBŘEH

Žižkova 1 
789 01 Zábřeh

Otevřeno celoročně: 
úterý–neděle, 9:00–12:00, 12:30–17:00
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Nová interaktivní výstava Herna plná příro-
dy seznámí malé i velké návštěvníky s tím, co 
žije a roste v lese, na louce, v okolí řek a ryb-
níků či na skalách. Zvídaví badatelé zde mj. 
najdou koutek vybavený lupou či speciálním 
mikroskopem s kamerou. Děti si také užijí 
překážkovou dráhu, během níž musí přeská-
kat kameny v řece nebo prolézt obří pavou-
čí sítí a čelit jejímu hladovému tvůrci. Před 
prázdninami vystřídá přírodovědnou hernu 
zábava inspirovaná olympiádou.

Zklidnění nabízí prohlídka stálé expozice šum-
perského muzea s názvem Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy. Mezi její zajímavé 
exponáty patří například renesanční křtitel-
nice z Maršíkova či Pieta z tzv. čarodějnického 
sloupku, upomínka na čarodějnické procesy, 
které v 17. století sužovaly zdejší kraj. Od loň-
ského roku je v expozici umístěn také ojedině-
lý soubor barokních soch apoštolů a evange-
listů z kostela v Králíkách, který je v kompletní 
podobě k vidění po více než sto letech.

LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM
 V ÚSOVĚ

Zámecká 1 
789 73 Úsov
www.muzeum-sumperk.cz

Otevřeno: duben–říjen od úterý do neděle 
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Zábava a poznání pro malé
i velké v Muzeu Šumperk
Muzejíčko, prostor v Muzeu Šumperk 
určený výhradně dětským výstavám 
a programům, zve od února do přírody. 
Dospělí mohou ocenit novinku stálé 
expozice muzea – unikátní soubor barokních soch.

MUZEUM ŠUMPERK

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
www.muzeum-sumperk.cz

Otevřeno celoročně: 
úterý–neděle, 9:00–12:00, 12:30–17:00  
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Muzeum Oderska sídlí 
v budově bývalého měšťanského 
šenkovního domu na Kostelní 
ulici v Odrách od roku 2010. 
Posláním Muzea Oderska je 
prostřednictvím výstav, expozic 
a doprovodných činností přispět 
k hlubšímu poznání politických, 
náboženských, hospodářských 
a kulturních dějin spojených 
s oderskou částí Kravařska, 
která se v minulosti do značné 
míry kryla s rozlohou bývalého 
oderského panství.

Muzeum Oderska

Stálá expozice Proměny oderského děkanátu

Plastika Panny Marie Loretánské (Černé Madony) z Fulneka

 Budova Muzea Oderska

Hřbitovní kaple sv. Rodiny
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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
Olga Karlíková: Perlení 7. 3.–4. 4. 2020

František Skála:
Obrazy
18. 4.–31. 5. 2020

Galerie pranýř
Tomáš Matera: 
Vzpomínka 
k nedožitým 
87. narozeninám
7. 3.–26. 4. 2020

150. výročí hasičů na Rýmařovsku
28. 4.–29. 5. 2020

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

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

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

Dále doporučujeme:

21.5.–18.10.
Šlechtický rod Pánů z Boskovic

21.5.–18.10.
Dětská výstava Expedice středověk

23.5. 
Odpoledne v Židovském ghettu a Muzejní noc 
v Boskovicích

Muzeum 
regionu Boskovicka
Boskovické muzeum, to je především historie, 
bohaté archeologické nálezy, synagoga, židovský 
obecní dům a historické zemědělské stroje.

Muzeum regionu Boskovicka
 +420 516 452 077
 muzeum@muzeum-boskovicka.cz
www.muzeum-boskovicka.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 škol-
ní exkurze zvolit také z široké nabídky výuko-
vých programů, jež jsou k dispozici na interne-
tových stránkách. V případě těchto programů 

se často využívá 
expozice staré škol-
ní třídy. Zájemcům 
o studium historie 
je k dispozici bada-
telna a také muzejní 
knihovna.

Řemesla a živnosti – zařízení ze soukenické díl-
ny, plně funkční soukenický a tkalcovský stav, 
perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství, hrnčíř-
ství a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, zvon 
umíráček ze staré radnice, připomínka okresní-
ho soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice historie 
lidového bydlení na konci 19. stol doplněná hos-
podářským zázemím
Umění a duchovní život- expozice ve stylu kaple 
s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy s ná-
boženskou tématikou a gotické madony.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského 
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje, feno-
mén 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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Především je to klobouková expozice nacháze-
jící se v prvním patře budovy. Firma TONAK 
je známá po celém světe, a tak není divu, že 
samotná výroba klobouků zajímá čím dál tím 
více lidí. V první části naší expozice máte mož-
nost seznámit se se samotným procesem vý-
roby - od králičí srsti, až po fi nální produkt.  
V další části si pak můžete jednotlivé klobou-
ky vyzkoušet. Jedná se o jedinečný zážitek. 
Zkoušírna nabízí přes více než tři sta nejrůz-
nějších klobouků a dalších pokrývek hlavy 
k libovolnému zkoušení, takže jak říkáme – 
„Na každou hlavu se klobouk najde!“ Rovněž 
se zde nachází nově zabudovaná magnetická 
stěna, která Vás seznámí snad se všemi druhy 
klobouků, co existují. A pokud máte kreativní-
ho ducha, určitě neváhejte využít možnosti oz-
dobit si svůj vlastní miniklobouček - originali-
tě se meze nekladou! Klobouček lze zakoupit 
na recepci informačního centra a poté si ho 
dozdobit v naší dílně. V rámci prohlídek škol 
a školek obdrží děti tento klobouček k dozdo-
bení zdarma. 
Ale expozicí klobouků nekončíme! Rovněž 
máte možnost zakoupit si vstupenku i do ex-
pozice věnované životu a válečným výpravám 

slavného vojevůdce a generála E. G. Laudona, 
jehož poslední návštěva Nového Jičína se mu 
stala osudným. Zemřel roku 1790 v domě, 
který dnes nese jeho jméno a kde se nachází 
již výše zmiňované expozice. Návštěvu ocení 
nejen dospělí, ale také i děti, neboť zde mají tu 
možnost vyzkoušet si vojenskou výzbroj a vý-
stroj, vystřelit si z interaktivního děla či se ne-
chat vtáhnout do bitvy u Domašova prostřed-
nictvím tří metrového ozvučeného dioráma 
s více než pěti sty cínovými vojáčky. Zároveň 
se zde nachází i jedno naše české nej - největší 
sousoší vytvořené 3D tiskem - Generál Lau-
don na koni v životní velikosti.
Tak neváhejte a navštivte nás! Expozice jsou 
sice samonosné, ale na požádání Vás naši 
zkušení průvodci rádi provedou. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN

Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288     
 +420 735 704 070
www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz
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Za zážitkem a poznáním 
do Návštěvnického centra Nový Jičín

Už jste k nám zavítali? Že ne? Návštěvnické centrum 
Nový Jičín se nachází na Masarykově náměstí 
v Laudonově domě a navštívit nás můžete sedm dní 
v týdnu. A co je naším největším lákadlem? 

do Návštěvnického centra Nový Jičín
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Tato expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně ohromí návštěvníky všech věkových kate-
gorií nejen samotným příběhem zrodu a rozvo-
je firmy Baťa, která se stala před 2. světovou 
válkou největším výrobcem obuvi na světě, 
ale také příběhem budování Zlína, jenž se pod 
baťovskou taktovkou stal z třítisícového měs-
tečka „československou Amerikou“.
Celý příběh ilustruje muzeum obuvi s více než 
šesti sty exponáty, výrobní linka, stylizovaná 
prodejna, ševcovská dílna či dobové filmové 
reklamy firmy Baťa. Expozice vtáhne do pří-
běhu velké i malé a jako třešničku si zde lze 
objednat i projížďku historickou kanceláří ve 
výtahu Jana Bati na nedalekém „mrakodra-
pu“, kde muzeum zajišťuje komentované pro-
hlídky.
Expozici doplňují další dvě témata spojená se 
Zlínem: cestovatelské legendy Hanzelku a Zik-
munda a jejich dvě cesty na fotografiích, expo-
nátech a projekcích, a zlínské filmové ateliéry 

s jejich nejznámějšími tvůrci. Muzeum najdete 
v budově 14 bývalého továrního areálu ve Zlí-
ně, v těsném sousedství autobusového a vlako-
vého nádraží, na místě lze zajistit i parkování 
pro váš autobus.

– foto archív MJVM Zlín –

Muzeum naleznete v horní části města, 
v někdejším „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. 
Prohlídka začíná již u sochy Komenského před 
muzeem, kterou roku 1956 vytvořil Vincenc 
Makovský. Po vstupu do budovy, jenž je deko-
rován výjevy z Komenského díla, si návštěvník 
může vybrat jeden ze tří prohlídkových okruhů. 
Dominantou muzea je expozice Komenský lid-
stvu, rozmístěná do několika sálů, kde se náv-
štěvník seznámí s Komenského životem, dílem, 
ale i nelehkou dobou, v níž žil. Jedna z budov 
muzea je již zmíněný Zámek, uvnitř něhož se 
nachází hned dva prostory hodné návštěvy. 
Jedná se o barokní sál od italského architekta 
Domenica Martinelliho, který upoutá zejména 
architektonickým a akustickým řešením pro-
storu, ale také audiovizuální projekcí, jež je 
symbolickým zakončením té části muzea, která 
se věnuje Komenskému. V podkroví Zámku je 
pak instalována expozice Starožitnosti Uher-

skobrodska vystavující na odiv nejhodnotnější 
muzejní sbírky, pečlivě shromažďované po 120 
let jeho existence. 
Třetí prohlídkový okruh je vyhrazen pro krát-
kodobé výstavy. Letos muzeum 7. května otevře 
výstavu Knihy džunglí s podtitulem hrdinové, 
příroda a krajiny příběhů slavného literárního 
díla. Výstava potrvá do 13. září a nabídne kro-
mě zajímavých exponátů také řadu doprovod-
ných přednášek a programů pro děti i dospělé. 
Jelikož muzeum slouží v Uherském Brodě také 
jako centrum kultury, kde se schází představi-
telé umění tradičního, ale i moderního, nabídne 
i v roce 2020 několik akcí, které mají potenciál 
oslovit návštěvníky všech věků a preferencí. 
Již 21. ročník Kraslic, tedy předvelikonočních 
dílen lidových výrobců, mohou zájemci navští-
vit 31. března a 1. dubna. Pro milovníky folklo-
ru vystoupí v sobotu 16. května FS Kopaničár 
v rámci akce Přijďte na svatbu!, kde představí 
lidovou svatbu z Kopanic. Preferuje-li někdo 
tance exotičtější, může do muzea přijít v sobotu 
27. června, kdy se uskuteční akce Brazilské ryt-
my. Zábavu pro celou rodinu pak v pondělí 1. 
června přinese celodenní kulturní a vzdělávací 
akce Den s Amosem. 
Kromě areálu uherskobrodského spravuje 
muzeum také expozici Komenského v nizo-
zemském Naardenu, kde je Jan Amos pocho-
ván. U příležitosti 350. výročí jeho úmrtí bude 
dne 28. března otevřena nová stálá expozice 
Mundus Comenii (Svět Komenského). Tato 
expozice se soustředí zejména na přiblížení 
Komenského doby a jeho názorů teologických, 
pedagogických a politických návštěvníkům 
z celého světa.

MuzeuM JIhovÝchoDNí Moravy 
ve zlíNě

Vavrečkova 7040, 760 01  Zlín
 info@muzeum-zlin.cz
 +420 573 032 111, 573 032 326
www.muzeum-zlin.cz
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Expozice PrinciP BaŤa
– výlet za silným příběhem
Historii firmy Baťa by měl znát každý Čech, a přitom je tolik 
lidí, kteří ani netuší, že se jednalo o firmu českou, založenou 
ve Zlíně teprve osmnáctiletým Tomášem Baťou a jeho dvěma 
sourozenci. expozice PrinciP BaŤa: dnes fantazie, zítra 
skutečnost se snaží vyplnit informační vakuum zaviněné 
komunistickou diktaturou a trvající pět dekád.

Otevřeno:
 ÚT – NE 10.00 – 18.00

Vstupné:
(zahrnuje i vstup do aktuálních krátkodobých 
výstav muzea) základní 129 Kč, snížené 59 Kč, 

školní skupiny 25 Kč, rodinné 199 Kč

SVĚT
TECHNIKY
OSTRAVA,

SVĚT
TECHNIKY
OSTRAVA,

CHYTRÁ ZBAVA
PRO CELOU RODINU

DOLNÍ
VÍTKOVICE

Muzeum Jana Amose 
Komenského
v Uherském Brodě v r. 2020
Uherský Brod, jako jedno z možných rodišť teologa (za něj 
se sám pokládal) Jana Amose Komenského (1592–1670), nabízí 
návštěvu zdejšího muzea, věnovaného této významné osobnosti. 
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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 historii baťovské fi rmy v nápadité kost-

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

Na co se můžete těšit:
19. 3.–3. 5.: 115 let včelařství
7.–31. 5.:  Výstava ZUŠ R. Firkušného
7.–31. 5.: 100 let házené v Napajedlích
4. 6.–2. 8.: Fatra - 85 let 
12. 6.: Muzejní noc ve znamení Fatry
6. 8.–11. 10.:  Moravské chodníčky a napajedel-

ské folklorní soubory

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)
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Vyhrajte rodinné vstupenky i vstupenky pro školní kolektivy: 

info@czech-tim.

Vaše redakce TIM 


