

MUZEJNÍ NOVINY
6

Vážení čtenáři,

Podzimní speciál pro školy se vám
opět hlásí s novinkami a možnostmi,
které muzea nabízejí.
Můžete si objednat nejrůznější programy, kde třídy ale také jednotlivci zábavnou formou získají znalosti z nejrůznějších oborů-biologie, dějepisu, zeměpisu,
procvičí rukodělné dovednosti i paměť.
Kdo chce mít výběr a volný termín ať nezaváhá, letos je kapacita pro vstup částečně omezená, a tak objednávky raději
zasílejte co nejdříve.
– Vaše redakce –

Muzeum Oderska

Památník Terezín

Muzeum papírových
modelů

Z OBSAHU:

Muzeum Karlova mostu
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Pošlete nám foto vaší třídy,
nejraději někde v přírodě, ale
i před školou a my slosujeme
ze zaslaných fotografií tříd
jednu, která dostane od redakce
vstup zdarma. Vybrat budete
moci z několika variant.
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PŘIJĎTE SE
POTĚŠIT
A POBAVIT

SOUTĚŽ
PRO ŠKOLNÍ
SKUPINU

Muzeum Bojkovska

PRO ŠKOLY I RODINY
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PRAHA

Sbírka pokladů, umění
a kuriozit na Strahově

Strahovský kabinet kuriozit s knihovnou a obrazárnou
jsou místa plná pokladů, tajemných exponátů
a podivuhodných sbírek z různých koutů světa a oborů
přírodních věd, které vás ohromí a zaujmou.

V prosklených skříních jsou umístěny sbírky historického brnění, husitských selských
zbraní a keramiky. Mezi unikáty patří přímý
zub z narvala, v minulosti vydávaný za roh
jednorožce nebo podmořské ryby.
Unikátní zlatnické předměty zahrnují období od gotiky po současnost. Představují stylově i typově různorodé předměty používané
v křesťanské liturgii. Patří mezi ně zejména
kalich, paténa, monstrance, ciborium, konvičky, relikviáře a závěsné kříže.
S prostředím kláštera, vybavením konventního chrámu či sběratelskou činností opatů
jsou spojeny také další cenná díla uměleckého řemesla. Patří mezi ně např. kohoutí kříže

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

Otevřeno denně: 9:30–11:30, 12–17 hod.
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1 – Hradčany
 +420 233 107 730
www.strahovskyklaster.cz

Pro školní skupiny nabízíme prohlídku Muzea Karlova mostu
s průvodcem a plavbu Pražskými Benátkami s živým výkladem kapitána.

Výstavy v překrásných historických prostorách pražské Novoměstské
radnice na Karlově náměstí.

Muzejní noviny TIM

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA

Muzeum Karlova mostu

Novoměstská radnice v Praze

V Galerii v přízemí Novoměstské radnice,
jedné z národních kulturních památek
v Praze, jejíž historie začala brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku
1348, se do 4. 10. koná výstava loutek Nejen
Broučci Arch. Zdeňka Podhůrského k připomenutí výročí 100 let od narození jednoho z našich největších loutkářů a výtvarníků, autora půvabných loutek k večerníčkům
Broučci a dalších. Od 7. 10 do 1. 11. se pak
koná výstava Podvacáté. Již dvacáté jubilejní bienále připravila Tvůrčí skupina, která
vznikla téměř před 40 lety, kdy skupina architektů a urbanistů začala společně vystavovat svá různorodá výtvarná díla, grafiku,
kresby, obrazy a objekty. Od 5. do 29. 11. zde
pořádá Fokus Praha a Nadační fond Dvojka
srdcem výstavu Skupiny F Duše jako múza.
Jedná se o výstavu obrazů tvůrců, kteří
mají zkušenost s duševním onemocněním,
a umělců, kteří se „nebojí“ přidat.
Během výstupu na vyhlídkovou věž radnice
je možné shlédnout v bývalém bytě věžníka

či další drobné předměty jako křížky, růžence aj.
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní
exponáty z oblasti volného umění – gotická
skulptura Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní kulturní památka a portrét zakladatele Strahovské obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera v liturgickém rouchu
s insigniemi, z nichž některé se ve sbírkách
Strahovského kláštera dochovaly dodnes.
Nabídku z produkce Strahovské knihovny
můžete zakoupit i v e-shopu na webových
stránkách.
KONTAKT

del válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle
které jsou umístěny vojenské exponáty jako
hlaveň děla z r. 1686, dělové koule a jezdecké
boty asi z doby francouzského obléhání Prahy v r. 1742, polská kopí, tatarský luk, lovecká kuše, přilby z přelomu 17. a 18. stol. nebo
slovenská sekyra – valaška.

privilegium vybírat na mostě clo a mýtné,
ale rovněž povinnost o most pečovat. Část
expozice je proto věnována tomuto řádu
a historickým postavám s ním spojeným –
sv. Anežce a sv. Janu Nepomuckému.

stálou expozici Historie Nového Města
a Praha panoramatická. V Galerii ve věži
se koná od 1. 10. do 1. 11. výstava Barvy přátel. Představí návštěvníkům nejen obrazy ak. malířů Vlastimila Elšíka a
Borise Jirků ale i dva osobité pohledy na
svět a příběh jejich přátelství. Od 6. do
29. 11. zde uvidíte výstavu současných
členů Sdružení českých umělců grafiků
Hollar s názvem Nové cesty / Nové objevy
a od 3. do 13. 12. výstavu fotografií Photocontest. Od 14. 12. pak bude prostor
věže z bezpečnostních důvodů na zimu
uzavřen.
6. 12. se na radnici koná oblíbená podzimní prodejní Pražská výstava nožů – KNIVES, uvidíte opět nejlepší produkce nožířského umění v Evropě a v ČR. Navštívit
můžete i známou Neviditelnou výstavu,
která se snaží ukázat svět nevidomých lidí.
Milovníci sochařství si mohou prohlédnout na nádvoří barevnou sochu Alexandry Koláčkové z vysokopálené šamotové
hlíny Sedící postava a betonové lavičky
sochařky Veroniky Psotkové a každé
úterý od 14 do 16 hodin ve vstupní hale
svateb originál sochu Neptuna sochaře
Bohuslava Schnircha.
Kromě výstav se na radnici konají i koncerty a další zajímavé akce. 12. a 13. 12.
si budou moci nejen rodiny s dětmi užít
i adventní čas a bohatý program a nákupy
během vánočního jarmarku Novoměstský advent 2020.
Podrobnosti a aktuální informace na
www.nrpraha.cz

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 doprovod zdarma
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
Lucemburského 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. Křižovnický řád založený roku 1233 svatou Anežkou Českou měl
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Aktuální otevírací doba a kompletní ceník
na: www.muzeumkarlovamostu.cz / www.
prazskebenatky.cz
Termín návštěvy školní skupiny je třeba předem rezervovat na info@prazskebenatky.cz

KONTAKT

V historické části kabinetu kuriozit jsou
umístěny přírodovědné sbírky převážně
mořské fauny, doplněné sbírkami hmyzu,
minerálů a voskových napodobenin plodů.
Jako skutečnou kuriozitu lze považovat dráčka, vyráběného speciálními řezy z rejnoka.
Expozici s vojenskou tématikou vévodí mo-

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
www.prazskebenatky.cz



MUZEJNÍ NOVINY pro školy i rodiny

Regionální muzeum Mělník
- muzeum, které si užijete!

U nás v muzeu se stále něco děje! Rodinná výstava
Imaginárium bratří Formanů s doprovodnou soutěž
je v plném proudu. Tajuplný divadelní a výtvarný svět
Divadla bratří Formanů, který probouzí fantazii, vybízí
hrát si a objevovat, můžete navštívit do 7. 10. 2020.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům ochutnávku českých vín (pro skupiny v původních gotických sklepích). Na jednotlivce čeká
stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.

Máslovické
muzeum másla

Nejenom dámy zaujme stálá expozice historických kočárků, která mapuje celý vývoj výroby dětských kočárků v Čechách. Je
doplněna prezentací 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
historii a přírodě Mělnicka a CHKO Kokořínska. Menší část zobrazuje historii českého vinařství.

Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě. Většinu exponátů lze
i prakticky vyzkoušet. V prosinci a v lednu je vystaven betlém z másla.
Otevírací doba:
Celoročně (kromě února)
sobota a neděle 10-12, 13-16 hod.
Ve všední den pouze po předběžné objednávce (min. 8 osob).

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

Vstupné: 40 Kč,
snížené 30 Kč (důchodci a děti od 5 let),
20 Kč studenti. Rodinné vstupné 120 Kč.
KONTAKT

V malém máslovické muzeum najdete
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.
Součástí je i expozice o historii obce a aktuální výstavy. Děti si mohou zakoupit
zajímavé pracovní listy. Muzeum je bezbariérové, vhodné i pro návštěvníky se
zrakovým postižením (pracovní listy jsou
k dispozici i v Braillově písmu).
17. 10. zveme na Máslovické Dýňování
a 22. 11. na Tvoření betlému z másla.

Akce:
3. 10. – Festival ptactva – tradiční ornitologická vycházka s ukázkou kroužkování
ptactva
20.–28. 10. – 100 let skautování v Mělníku - výstava mělnických skautů s doprovodným programem na Den Středočeského kraje 28. 10.
20. 11.2020–3. 1. 2021 Advent v proměnách času – vánoční výstava
5. 12. – Předvánoční řemeslný jarmark
ve všech prostorách muzea

MÁSLOVICKÉ MUZEUM

Máslovice, Pražská 3, 250 69 Vodochody
 +420 724 191 246
 muzeum@maslovice.cz

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

Muzeum Českého krasu
Až budete plánovat výlet na hrad
Karlštejn, Točník či Křivoklát,
do Koněpruských jeskyní nebo
za medvědy ze známého večerníčku, nezapomeňte navštívit také
Muzeum Českého krasu v Berouně.
přibližující osobu sběratele J. Mládka. Výstava potrvá do konce roku 2020.

Paní Lenka Chudomelová vždy sbírala ráda nějaké retro hračky
a starala se o ně. Postupem času začala paní Lenka přemýšlet nad tím,
že by se mohla se svojí sbírkou podělit i s dalšími lidmi. Téměř 800
panenek zabíralo čím dál více místa, k tomu se přidalo několik her,
stavebnic, medvědů a dalších věcí.
V muzeu můžete vidět opravdové poklady
z dob minulého režimu, které nechyběli
v žádné domácnosti. Jsou tu například hygienické potřeby, igelitové tašky z Tuzexu nebo
například stylové potřeby pro pány na holení. Dalšími skvosty jsou panenky, retro kočárky, maňásci, knihy, nábytek pro panenky
nebo oblečení.
Nemalou část muzea tvoří expozice perníku
a výrobků z něj. Najdete tady kačenky, holubičky, andílky a mnoho další výrobků. Prostě láska paní Lenky k perníku se nezapře.
KONTAKT

Velkým koníčkem paní Lenky je výroba
perníků, kterým se věnuje s láskou již
přes 20 let. S manželem Pepou společně
vybudovali LENČINO MUZEUM HRAČEK
S VŮNÍ PERNÍKU, do kterého vás srdečně
zvou. Kromě retro kousků tady najdete
téměř dvoumetrovou perníkovou chaloupku s Jeníčkem i Mařenkou.
Perníková chaloupka, kterou pro své
muzeum v Loučeni manželé Chudomelovi vytvořili, je rozhodně rekordní. Je vysoká 175 cm, široká 125 cm
a dlouhá 190 cm. Spotřebovalo se
na ní 100 kg těsta a asi 30 kg cukru na polevu a mnoho času a nervů.
Radost z ní mají majitelka i návštěvníci,
a to je to hlavní.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
Fenomén Merkur
Vydejte se za legendární stavebnicí, se kterou si hrály již generace dnešních dědečků
a tatínků. Zaujme a zabaví i současné děti.
Výstavu s názvem Fenomén Merkur připravilo Muzeum Českého krasu ve spolupráci
s největším sběratelem stavebnice Merkur
v republice, panem Jiřím Mládkem. Obdivovat můžete propracované stavby a modely
různých velikostí a náročnosti provedení –
více než 2metrovou Eiffelovu věž, velké ruské kolo, vlak s mnoha desetikilovými vagóny,
auta, letadla atd. K vidění jsou také pohyblivé modely poháněné elektřinou nebo replika
tzv. čočkostroje, na kterém Otto Wichterle vyrobil první kontaktní čočky na světě. Výstava mapuje téměř stoletou historii a pohnutý
osud známé stavebnice. Malé i velké techniky zveme do herny, kde si mohou postavit
vlastní model. K vidění je také videoprojekce

LENČINO MUZEUM HRAČEK A PERNÍKU

Kulturní dům Loučeň
Nymburská 345, Loučeň
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SEZÓNNĚ OTEVŘENÉ OBJEKTY
Beroun: Plzeňská brána – Geopark Barrandien
Hořovice: Muzeum Hořovicka
Žebrák: Městské muzeum v Žebráku
Otevírací doba Beroun (Jenštejnský dům):
celoročně kromě pondělí,
pobočky otevřeny sezónně,
sledujte webové stránky
KONTAKT

Lenčino muzeum hraček
a perníku

STÁLÉ EXPOZICE
(Jenštejnský dům, Beroun)
Co u nás můžete vidět?
• Geologicko-paleontologická expozice
• Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
• Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
• Živá příroda Českého krasu
• Až do předsíně nebes (barokní obrazy J. V.
Spitzera)
• Z dějin města Berouna
• Etnografická expozice

MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P. O.

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
 +420 311 624 101
 pokladna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumberoun
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Po stopách filmu
do středních Čech

Průhonice

Snad každý z nás se někdy sám sebe ptal, kde se odehrává děj
známého filmu. Jak moc se realita liší od skutečnosti. Také vás někdy
napadlo, že ty krásné prostory musí být pouhou filmovou kulisou?

 Kokořín
sáhlý park a romantická podoba zámku se
staly kulisou pro veršovanou pohádku Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou. Děj
tradiční vánoční pohádky se kromě průhonického zámku odehrával i na hradě Kokořín,
který se stal zámkem dobrosrdečného krále
Radovana. Jako kulisa posloužily zámecké zdi
i v pohádce S čerty nejsou žerty, pohádkovému seriálu Arabela a u Podzámeckého rybníku postavil svůj vynález král Jan v pohádce
Kouzelný měšec.
Při výčtu alespoň zlomku toho, co bylo ve středních Čechách natočeno nesmíme zapomenout
ani na nesmrtelné komedie a populární seriály. Okolí Hořovic se stalo útočištěm legendárního seriálu a později natočeného filmu Okresní
přebor, který si oblíbily celé generace. Český
komediální seriál z fotbalového prostředí baví
své diváky především přístupem k běžným situacím amatérských sportovců. Ve středočes-

xusní“ ubytování hoteliéra Supa vybudovali
filmaři ve dvoře v Dobrovízi.
Na většinu míst se filmaři s oblibou vracejí,
a proto jsme stejné nádvoří hradu Křivoklát
mohli spatřit i v království Země lva v pohádce
Třetí princ, v království nemluvné princezny
v pohádce Honza málem králem nebo v podobě tržiště v populárním Andělovi Páně.
I do průhonického parku s novorenesančním
zámkem se filmové štáby rády vracejí. Roz-

ké obci Lochovice vás na domácí hřiště TJ Slavoj Houslice upozorní nápis, který tu po štábu
zůstal dodnes. Ani v hospodě U Koníčků, kde
se hlavní představitelé dohadovali o plánu, jak
zvítězit a dostat se tak konečně do vytoužené
krajské ligy, se toho příliš nezměnilo.
S dalšími filmovými místy ve středních Čechách vás seznámí průvodce, který je dostupný online na strednicechy.cz nebo v tištěné podobě v infocentru v Husově ulici na pražském
Starém Městě.
KONTAKT

Opak většinou bývá pravdou a filmová místa
můžete sami navštívit. Prozradíme vám, která
místa filmaři častokrát přeměnili k nepoznání
a kde se procházeli vaši oblíbení herci. Podívejte se spolu s námi pod roušku filmových
triků. Zavítejte do středních Čech, do kraje filmu zaslíbenému. Díky své poloze, rozmanité
nabídce historických míst a divoké krajině se
staly střední Čechy vyhledávanou filmařskou
lokalitou.
Vydat se po stopách filmů bude o to dobrodružnější, podniknete-li cestu i s vašimi nejmladšími členy rodiny. A jaké jiné stopy s dětmi sledovat, než ty pohádkové. Střední Čechy
se staly domovem mnoha odvážných princů
i zakletých princezen.
Koho by nebavily věčné půtky a šarvátky
tří vysloužilých vojáků – Pankráce, Serváce
a Bimbáce – ve Werichově pohádce Tři veteráni. Pro svůj 21. filmový počin si režisér Oldřich Lipský vybral různé kouty středočeské krajiny. Rybník, do kterého trojice zahodí
kličku od flašinetáře a další parkové scény
se odehrály v průhonickém parku, který
dnes patří na seznam UNESCO. Nenechavou kozu a cigaret chtivého celníka bychom
dnes už jen těžko hledali v Houbově lomu
u Koněprus, zato se můžeme vydat na prohlídku krasových jeskyní. Hledat krále Pikola i princeznu Bosanu se vydejte na hrad
Křivoklát, centra království Monte Albo. „Lu-

STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU

Linda Dlouhá
 +420 725 189 550
 linda.dlouha@sccr.cz
Husova 156/21
Praha 1 – Staré Město / 110 00
 destinacestrednicechy
www.strednicechy.cz

Polabské muzeum, p.o.
Památník krále Jiřího z Poděbrad

KONTAKT

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

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.
KONTAKT

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

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

KONTAKT

KONTAKT

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
 +420 325 612 640
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.

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.

Muzejní noviny TIM
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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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Městské muzeum
a galerie Dačice
„muzeum kostky cukru“

Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka nabízí návštěvníkům mnoho
zajímavých expozic. V bývalém 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 bývalém minoritském klášteře či
gotický kostel sv. Jana Křtitele.

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.
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 programy pro školy a širokou veřejnost. Další akce na webových stránkách
a na FB.
Otevírací doba:

únor, březen: út–pá 9–12 hod., 13–16 hod.
duben, květen, září, říjen: út–ne 9–12 hod.,
13–16 hod.
červen–srpen: út–ne 9–12 hod., 13–17 hod.
listopad, prosinec: út–pá 9–12 hod., 13–16 hod.,
ne 13–16 hod.

CZ
NJ
EN

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
(jižní křídlo státního zámku)

KONTAKT

KONTAKT

V expozici věnované první kostce cukru na
světě se návštěvníci seznámí s historií cukrovarnictví na Dačicku. Kromě vynálezu kostkového cukru vám nabídneme nejen model
cukrovaru, ale i ukázku původních forem
na cukrové homole, 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 Kryštofa Rada.
Nejatraktivnější částí celé expozice je ukázka
dobové cukrárny, která upomíná, že u dačické rafinerie cukru byla v provozu i výroba
cukrovinek. Kromě nových poznatků si od
nás mohou návštěvníci odnést také recepty
na sladké dobroty či si zkusit naštípat homoli cukru na speciálních kleštích. Nově nabyté
znalosti si mohou ověřit muzejním kvízem či
zhlédnutím doprovodného filmu.

Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
 muzeum@muzeumdacice.cz
 muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

Balbínovo náměstí 19/I
37701 Jindřichův Hradec
 +420 384 363 660-1
 muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

Pozvání do Vzdělávacího
a kulturního centra
Jindřichův Hradec, p. o.

Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií je zaměřené na sledování vývoje fotografie od historie po
současnost. Svou orientací na uměleckou fotografii, její shromažďování a výstavní prezentaci
se řadí k těm institucím, jaké nenajdete jinde
v celé České republice. Návštěvníky Muzea fotografie a MOM kromě počtu sezónních výstav
nejvíce upoutá expozice Moc médií, budovaná
ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Pro školní skupiny 2. a 3. stupně nabízíme
tradiční a oblíbené Fotografické kurzy pro děti
a mládež. Další mimořádnou upoutávkou je
expozice nazvaná Jezuité v Jindřichově Hradci,
jejíž součástí je stejnojmenný dokumentární
film přibližující historii sídla Muzea fotografie
a MOM – jezuitskou kolej – a slavné osobnosti,
které zde kdysi působily.

KONTAKT

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.
Dům gobelínů, kulturních
tradic a řemesel je moderní
interaktivní instituce věnovaná tkalcovským řemeslům a unikátním technologiím, které jsou oblíbené i u dětí. Jeho velkým
lákadlem je tzv. živá expozice. V pracovní dny
zde uvidíte zkušené restaurátorky při restaurování historických tapiserií. Dům gobelínů vám
umožní nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami
na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost.
Vítané jsou zde především děti a žáci všech
věkových kategorií, kteří si vyzkouší tkaní na
různých typech stavů. Menší děti se určitě rády
zapojí do některého z programů na interaktivní tabuli, kde pomocí světelného pera skládají
puzzle představující vzácné tapisérie. Součástí
expozice je kinosál s krátkými filmy s textilní tématikou či obchůdek s textilními drobnostmi.
Určitě vás zaujme některá z aktuálních výstav,
v letošním roce máme pro návštěvníky připraveny výstavy tři. O víkendech se můžete přihlásit do kurzů textilních technik.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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 tradic 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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Třebechovice pod Orebem
– město betlémů

Městské muzeum Česká Třebová
Vás zve k návštěvě

Ve světě je město proslulé muzeem betlémů, které má ve svých
sbírkách více než 500 betlémů z různých materiálů z celého světa.

– Seminářů
Seminář pro začínající rodopisce
Je určen zájemcům
o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům.
Probíhá vždy 1. úterý v měsíci od 17 hodin.

DALŠÍ BETLÉMY SE PREZENTUJÍ
NA DLOUHODOBÝCH VÝSTAVÁCH:

Jeho nejobdivovanějším exponátem je
unikátní Proboštův mechanický betlém.
Tento dřevěný skvost má už přes sto let
a úctyhodné rozměry: délku 6,89 m,
hloubku 1,89 m a výšku 2,35 m. Složen
je z neuvěřitelných 2 000 mistrovsky vyřezávaných dílů! Na jedinečném řezbářském díle pracovali Josef Probošt, Josef
Kapucián a Josef Friml celých 40 let. Díky
svým uměleckým i technickým kvalitám je
dodnes světovým unikátem. V roce 1999
byl, jako jediným betlémem u nás, prohlá-

– 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.

Kouzelný svět betlémů
19.11. 2020 – 7.11.2021
Historie stavění betlémů v Čechách sahá až
do 16. století. Betlémy nejprve zdobily kostely a kaple, později se přesunuly do domácností. Zvyk stavění betlémů je u nás pevně
zakořeněn. Přijďte se s historii této krásné tradice podrobně seznámit. Potěšit se z historických i současných betlémů.

– Výstav
„Dělal jsem toho moře.“ Restaurátor
a umělec Jiří Josefík
Výstava pořádaná při příležitosti nedožitých 100. narozenin českotřebovského
rodáka, akademického malíře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920 – 2006) potrvá
do 8. listopadu 2020.

Uvidíte např. třebíčský papírový malovaný
betlém, který má okolo 500 figur. Dále velký
barevný skleněný betlém nebo naopak miniaturní betlémek vyražený do osmnácti karátového zlata.
Vánoce, Vánoce přicházejí
19.11.2020 – 7.2.2021

Tradiční vánoční výstava
Výstava betlémových celků z muzejních
i soukromých sbírek. Vernisáž proběhne 29. listopadu 2020, výstava potrvá do
3. ledna 2021.

Vánoce a betlémy patří neodmyslitelně k sobě.
Snadno dostupné papírové betlémy zdobí
vánoční interiéry mnoha rodin. Dřevěné betlémy vznikají pod ostrými dláty řezbářů. Keramici vdechují život beztvaré hlíně a proměňují
ji v betlémské figurky. Šikovné ruce vytvářejí
betlémy paličkované, šité, pletené, vyšívané
atd. Všechny tyto druhy betlémů naleznete
v Třebechovickém muzeu betlémů ve vánoční
výstavě Vánoce, Vánoce přicházejí.

Seminář pro nejmenší návštěvníky
muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář
probíhá vždy 2. úterý v měsíci od 16 a od
17 hodin.
Seminář „Výtvarné umění v proměnách
staletí“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců
o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského
kulturního okruhu. Seminář probíhá
vždy 3. úterý v měsíci od 17 hodin.
Seminář pro pamětníky staré České
Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci od 17 hodin.
KONTAKT

šen Národní kulturní památkou a tvoří
samostatnou expozici. Po nedávném generálním zrestaurování je jako nový, plně
funkční a nesmírně atraktivní pro malé
i velké, v zimě i v létě.

Včely – přírodovědná výstava
Výstava dá návštěvníkům všech věkových kategorií nahlédnout úžasného života včel. Vernisáž ve čtvrtek 21. ledna,
výstava potrvá do neděle 14. března 2021.

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
Městské muzeum Česká Třebová,
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
 465 322 634
 info@mmct.cz
 mmctcz
 www.mmct.cz
Muzeum otevřeno denně mimo pondělí
od 8 do 18 hodin.

Muzeum papírových modelů
Zimní období v Muzeu papírových modelů nabízí mnoho aktivit,
které jinde na světě nenajdete. Muzeum je jistojistě místem,
kde papír ožívá!

Tradiční lampionový průvod, představení
spolku historického šermu a samozřejmě:
svatý Martin na bílém koni.

více jak 1.400 modelů z několika států
Evropy.

V první řadě je to výstava reflektující
letošní výročí 75 let od ukončení Druhé
světové války. Výstava kromě množství
papírových modelů vojenské techniky,
která bojovala na frontách II. světové války v Evropě, nabídne v panelovém doprovodu třeba autentické letáky,
shazované Spojenci v Polici v květnu
1945, historické fotografie města z března

Muzejní noviny TIM

až června 45, dobové noviny či plakáty.
Pro školní rok 2020/21 jsme připravili
i speciální nabídku tvoření. V jeho rámci
si můžete z Muzea odnést vlastnoručně
ozdobenou roušku! V nabídce je i možnost malování na kameny, kterýžto fenomén zasáhl celou republiku.

Před nejkrásnějšími svátky roku nabízí
Muzeum možnost vytvořit si vlastní vánoční ozdobu, v rámci nabídky tvoření
pro školní a mimoškolní skupiny. A kromě vánočních ozdob, třeba lapače snů
nebo si ozdobit vlastní roušku. A v samotný Štědrý den budou dveře Muzea otevřeny zdarma pro všechny příchozí. K nim
samozřejmě připravíme možnost tvoření
a výroby dárku na poslední chvíli.

Další akcí je Slavnost svatého Martina.

A ve stálé expozici je pro vás připraveno
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KONTAKT

Navštivte Muzeum papírových modelů.
Slibujeme zážitek LEPŠÍ, NEŽ ČEKÁTE!

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
 777 828 657
 info@mpmpm.cz
 MuzeumPapirovychModelu
 www.mpmpm.cz
Otevírací doba Muzea v zimním období:
Po, čt, pá: 11.00 – 17.00
Víkendy, svátky, prázdniny: 9.00 – 17.00
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Památník Terezín,

národní kulturní památka

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

Objekty Památníku Terezín
přístupné návštěvníkům
• Malá pevnost
• Národní hřbitov
• Pietní místo u Ohře
• Muzeum ghetta
• Park terezínských dětí
• Židovská modlitebna a rekonstrukce
„mansardy“ vězňů terezínského ghetta
• Bývalá Magdeburská kasárna
• Pamětní deska u železniční vlečky
• Domek bývalé městské váhy

• Obřadní místnosti a ústřední márnice
ghetta
• Kolumbárium s částí opevnění
• Židovský hřbitov s krematoriem
• Hřbitov sovětských vojáků
• Ruský hřbitov z I. světové války
• Krematorium koncentračního tábora v Litoměřicích – po předchozím objednání
Stálé expozice Památníku Terezín
V areálu Malé pevnosti:
• Malá pevnost Terezín 1940–1945
• Výtvarná expozice Památníku Terezín
• Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945
• Milada Horáková 1901–1950
• Vězeňská prádelna
• Vykonavatelé zločinů – Represivní aparát
SS v Terezíně a Litoměřicích 1940–1945
• Internační tábor pro Němce. Malá pevnost
1945–1948
V Muzeu ghetta:
• Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941–1945

V bývalých Magdeburských kasárnách:
• Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby
ghetta
• Hudba v terezínském ghettu
• Výtvarné umění v terezínském ghettu
• Literární tvorba v terezínském ghettu
• Divadlo v terezínském ghettu
V objektu krematoria na Židovském hřbitově:
• Úmrtnost a pohřbívání v terezínském
ghettu
V bývalé Ústřední márnici ghetta
• Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu
V domku bývalé městské váhy
(Dlouhá ul. 324)
• Stálá expozice věnovaná deportacím Židů do
Terezína a deportacím z terezínského ghetta
do míst vyhlazování a otrocké práce.

Otevírací doba

MALÁ PEVNOST:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 8:00–16:30
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 8:00–18:00
MUZEUM GHETTA A MAGDEBURSKÁ
KASÁRNA:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.:denně 9:00 – 17:30
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 9:00 – 18:00
KREMATORIUM:
v sobotu zavřeno
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: 10:00 – 16:00
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• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: 10:00–18:00
V době oběda: 30 min. polední přestávka (pohyblivá - dle aktuální návštěvnosti)
KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI
A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:00
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00
MODLITEBNA Z DOBY TEREZÍNSKÉHO
GHETTA A REPLIKA MANSARDY, BÝVALÁ
VÁHA:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:30
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00
Zavírací dny ve všech objektech:
24. 12.– 26. 12. a 1. 1.
Otevírací doba se mění na letní a zimní v den
následující po změně času na letní a zpět (říjen
a březen). Data 31. 10./1. 11. a 31. 3./1. 4. jsou
tedy pouze orientační!

KONTAKT

V České republice je jedinou institucí svého
druhu. Jeho posláním je uchovávat památku
obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
V posledních letech se Památník stal významným badatelským a dokumentačním pracovištěm, kde jsou soustřeďovány
písemné a fotografické dokumenty, jakož
i předmětné památky o osudech vězňů
Malé pevnosti, terezínského ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích, ale
i dalších věznic a koncentračních táborů
v českých zemích i v zahraničí.
Památník Terezín je rovněž střediskem setkávání mládeže, pro které vzdělávací oddělení
připravuje semináře a vzdělávací programy.
Toto středisko je navštěvováno jak českými,
tak i zahraničními studenty a pedagogy.

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Principova alej 304
CZ - 411 55 Terezín
GPS: 0°30'49.775"N, 14°9'52.954"E
 +420-416782225
 pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
 @TerezinMemorial
 @pamatnikterezin
Instagram: pamatnikterezin

Muzejní noviny TIM
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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.
Výstavy, akce:
4. 9.–1. 11. – hlavní sál
Dominik Lang – Muž štíhlé ploché postavy
drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze.
4. 9.— 25. 10. – foyer
Odvrácená tvář humoru: groteska, nadsázka
a ironie v českém umění 2. pol. 20. století ze
sbírek GMU
12. 11.—17. 1. 2021 – hlavní sál
Sestup do propasti / esence symbolismu
12. 11.— 17. 1. 2021 – foyer
Karolína Rossí / Za hranicí hmoty
12. 11.—17. 01. 2021– intervence
ReVize: Jakub Tajovský

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.

Nově jsme vydali pro děti od 6 do 12 let v doprovodu rodiču Skicák mladého umělce – „samoobslužnou“ edukační aktivitu, kterou děti vyplňují přímo
v expozici. Jedná se o ilustrovaný pracovní sešit
s kreativními úkoly, jež se bezprostředně vztahují
k vystaveným uměleckým dílům. Pro školní a zájmové skupiny pořádáme zdarma galerijní animace
ke stálé expozici a dočasným výstavám.
Otevírací doba:
út–ne: 10–17 hod., zavírací den: pondělí
Vstupné: plné: 60 Kč (dospělí),
snížené: 30 Kč (studenti, důchodci)
Vstup zdarma každý pátek. Během instalace nových
výstav je galerie uzavřena.
Nově máme pro děti do 15 let vstup zdarma.

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

bářství, vinařství, ovocnářství, obilnářství
a chmelařství. K muzeu patří rovněž Památník Karla Hynka Máchy. Prostor tzv. Máchovy světničky je autentickým místem, kde
známý básník prožil závěrečnou část svého
života. Kromě stálé expozice jsou návštěvníci zváni i na krátkodobé výstavy a akce pro
veřejnost.
Výstavy:
Do 1. 11. 2020 je možné zhlédnout výstavu
Sancta Maria – mariánská úcta na Litoměřicku, od 26. 11. 2020 do 14. 3. 2021 pak
výstavu Český granát – perla středohoří. Ve
výstavách je začleněn také herní prostor pro
děti, kde je zabaví tvořivé a poznávací aktivity.
Otevírací doba:
denně mimo pondělí 10–17 hod.
KONTAKT

V muzeu jsou zachovány některé prvky interiéru – kamenné renesanční schodiště,
zasedací síň městské rady s původním kazetovým stropem a dřevěným ostěním zdobeným mj. medailony českých králů. Historický interiér je návštěvníkům přístupný
při prohlídce stálé expozice. Sbírky muzea
reprezentují historii regionu od nejstarších
dob až po 20. stol. Expozici zahajuje geologická část s ukázkami hornin, minerálů
a paleontologických nálezů zdejšího kraje.
Následuje oddělení archeologie, seznamující
nás s osídlením Litoměřicka od prvních paleolitických lovců až po raný středověk, tedy
po vybudování litoměřického přemyslovského hradu. Prohlídka dále pokračuje po proudu času přes středověk k období renesance,
kterou uzavírá již zmiňovaná 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
typickým pro zdejší region – říčnímu ry-

EDUKAČNÍ PROGRAMY pro školy
a zájmové skupiny

KONTAKT

Zámecká jízdárna byla postavena v poslední
čtvrtině 17. století italským architektem Antoniem Portou. Zaklenutý interiér budovy, již
v modernistickém duchu rekonstruoval architekt Pavel
Mošťák, vytvořil působivé
prostředí pro
stálou sbírku
galerie. Za její
„rodinné stříbro“ lze považovat soubor 60 obrazů Antonína Slavíčka ze sbírky roudnického
mecenáše a zakladatele galerie Augusta Švagrovského. Vedle Antonína Slavíčka jsou v ní
zastoupeni například i malíř Miloš Jiránek či
Antonín Hudeček. Díky Augustu Švagrovskému vznikla třetí nejstarší galerie na našem
území. Sbírka dnes obsahuje více než 3.500
uměleckých děl.
Vstupní část stálé expozice soustřeďuje vybraná díla ze Švagrovského sbírky. Návštěvníci se
zde mohou seznámit také s díly významného
roudnického rodáka – malíře Otakara Nejedlého. Velkorysý nástup moderní krajinomalby
střídá pohled do dalších období vývoje umění,
v němž se střídaly jednotlivé výtvarné směry
a tendence od expresionismu a kubismu po
surrealismus. Jádro expozice tak tvoří například výjimečná díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Janouška, Františka Muziky,
Zdeňka Sklenáře, Kamila Lhotáka, Mikuláše
Medka či Jiřího Johna.

Oblastní muzeum v Litoměřicích
 info@muzeumlitomerice.cz
 +420 775 868 539
www.muzeumlitomerice.cz

Oblastní muzeum v Děčíně

Regionální muzeum v Teplicích

Stálé expozice na teplickém zámku se kromě dochovaných zámeckých
interiérů nespecializují na jeden druh sběratelské činnosti, ale jsou
zde zastoupena všechna odvětví lidské činnosti, tím je teplické
muzeum největším průvodcem po regionální historii v Ústeckém kraji.

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.

Teplické muzeum své sbírky tvoří již 120 let.
Ze stálých expozic v hlavní budově zámku je
rodinami s dětmi nejvíce obdivovaná zoologie,
vývoj pravěkého a středověkého osídlení regionu a nová expozice paleontologie.

Juditou, která zde byla i pohřbena. Pro školy
jsou v expozici k dispozici pracovní listy, počítačové hry a zajímavé animace. Odměnou
je pro žáky návštěva románské krypty a nově
otevřené umělé jeskyně – grotty s unikátně
vymalovaným sálem, který býval jídelnou pro
vyšší služebnictvo.

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

Komentované prohlídky pro školy
•Pravěk a středověk Teplicka a Podkrušnohoří
•Příběh královny Judity aneb po stopách
románské architektury
•Mineralogie a zkameněliny Teplicka
Návštěvu stálých expozic, výstav a programů
pro školy lze pro skupiny objednat i v dopoledních hodinách, kdy nebývá muzeum
běžně otevřené. Vstupné pro školní výpravy
činí 20 Kč na žáka. Kontaktní osoba: Vlasta
Tichá, tel.: 412 359 011, 731 495 326, e-mail:
ticha@muzeum-teplice.cz
Regionální muzeum v Teplicích připravuje
na konec roku 2020 ze svých sbírek řadu
tematických výstav. Výstavy jsou pro školy
zpravidla doplněny pracovními listy a jsou
pořádány odděleně v samostatných výstavních sálech.

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 dokumentuje expozice Procházka starým
Děčínem. Ani přírodopis místního kraje není
v muzeu opomenut v expozici Ptactvo Děčínska. Ke stěžejní výstavě děčínského muzea patří expozice Gotické umění na Děčínsku.

Muzejní noviny TIM

Skleněný šperk – Natělo
Čtyři výtvarnice Šárka Bartko, Karolína Kopřivová, Eva
Ranšová a Bohdana Vydrová založily roku 2012 uměleckou skupinu zaměřenou
na výrobu autorských skleněných šperků s názvem
Natělo. Výstava trvá do 8. 11. 2020.
Lodě na známkách
Výstava s tématikou lodní dopravy na známkách, ze sbírky jednoho z našich zaměstnanců
a autora výstavy, Mgr. Bc. Tomáše Miky. Přidali
jsme pro děti kostičkovou skládanku a malou
soutěž, „Navrhni si svou známku“.

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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KONTAKT

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

Muzeum Rumburk

Historická kola z muzejních sbírek
Na výstavě je prezentováno celkem 13 historických
kol vyrobených v 60. až 90. letech 19. století, která
prošla v průběhu let 2012–2018 náročným restaurátorským zásahem. Představena je vývojová řada
jízdních kol od nejstaršího velocipédu, zvaného
kostitřas, přes klasická vysoká kola až po tzv. bezpečné kolo, které se svou konstrukcí blíží dnešním
kolům.

Zapomenutá sláva rodiny Dittrich
z Krásné Lípy
Výstava Barbory Větrovské a Stanislava Děda o jedné významné krásnolipské podnikatelské rodině,
doplněná obrazy malíře Augusta Frinda.

České Nizozemí – Krajina spojená s historií
Výstava černobílých fotografií Jiřího Stejskala
zachycující minulost Šluknovského výběžku.
Autor se zde prezentuje výstavním souborem nazvaným České Nizozemí.

KONTAKT

Aktuální výstavy

Otevírací doba výstav:
út–pá 12–17, so a ne 10–12 a 13–17

KONTAKT

Stálé expozice na teplickém zámku
Zámecké interiéry: rokokový sál, hudební
a Modrý salónek, pokoje knížete de Ligne a
Puškinových přátel a parohová chodba.
Muzejní expozice: keramika a porcelán, numismatický kabinet, lázeňství, historické hodiny, umění 14.–18. století, archeologie, mineralogie, paleontologie a zoologie
Otevírací doba expozic: denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, komentované prohlídky
v každou celou hodinu.
Příjemnou předností teplického zámku je
jeho krásné okolí, zejména tzv. Ptačí schody
a rozsáhlý zámecký park se vzácnými dřevinami a dvěma rybníky. Od dolního malého
rybníka je vstup do nové expozice na vnitřním nádvoří zámku, jejíž součástí jsou pozůstatky zaniklého románského kláštera, založeného ve 2. pol. 12. století českou královnou

Připravujeme: Souborná výstava a také publikace věnované děčínským výtvarníkům a pedagogům Břetislavu a Blaženě Kmentovým – vernisáž 4. 11. 2020.

MUZEUM RUMBURK
Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk 1
 +420 412 332 194, GSM: 723 484 863
 info@muzeumrumburk.cz
www.muzeumrumburk.cz
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HLAVNÍ BUDOVA, Palackého 86, 430 01 Chomutov

HLAVNÍ BUDOVA

RADNICE, náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov

Důležité informace
Pro účast na programech je nutná předchozí rezervace.
Kontakty pro rezervaci naleznete u jednotlivých budov.
Není-li uvedeno jinak, programy se konají od úterý
do pátku, nejdříve od 9.00.
U většiny programů lze při rezervaci přizpůsobit délku
i obsah programu, domluvte se proto s lektory
prostřednictvím uvedených kontaktů.
Není-li uvedeno jinak, maximální kapacita na 1 program
činí 30 žáků a pedagogický doprovod.
Většina programů a výstav je zpoplatněna, informace naleznete v aktuálním ceníku na webových stránkách muzea.
Otevírací doba výstav: út–pá 9–17h, so 13–17h.

RADNICE
náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov, bližší informace
a rezervace na tel. 775 870 974 (lektorka Veronika Budilová),
e-mail: budilova@muzeumchomutov.cz

Palackého 86, 430 01 Chomutov, bližší informace a rezervace
na tel. 775 872 093 (lektorka Miroslava Brůnová, DiS.),
e-mail: brunova@muzeumchomutov.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Prvním vlakem do Chomutova

Ohnivá pohádka a Příběh ohně

8. 9. – 27. 11. 2020 I součást výstavy Prvním vlakem

1. 9. – 23. 10. 2020 I součást výstavy Kachle sedmi století I

do Chomutova I edukační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ I
délka programu 45–60 minut I program je zpoplatněn

edukační program pro 1. a 2. třídu ZŠ (Ohnivá pohádka), 3.–5. třídu ZŠ
(Příběh ohně) I délka programu 30–60 minut I program je zpoplatněn

Chomutovský železniční uzel byl jedním z nejdůležitějších a největších v celé habsburské monarchii. Byl také hlavním důvodem rychlého
průmyslového rozkvětu Chomutova v 19. století. Výstava připomene
150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova. Nebudou zde chybět
například signalizační lampy, dobové jízdenky, uniformy či 100 let stará
telefonní ústředna. Během programu se žáci a studenti odlehčeným
způsobem dozvědí o zajímavém tématu vzniku železniční dopravy
od páry až po elektrifikovanou trať. Čeká je k řešení spousta kvízů,
týkajících se cestování na železnici v 19. a 20. století. 1

Oheň jako jeden z přírodních živlů člověka od nepaměti přitahoval.
Stal se hybnou silou pokroku a člověku slouží již tisíce let. S dětmi
1. a 2. třídy ZŠ si společně vytvoříme improvizované ohniště a přečteme
si u něj Ohnivou pohádku. Pro děti 3.–5. třídy bude připraven Příběh ohně
s tajenkou. Součástí obou programů budou také hry, skládání puzzle či
sestavení malých 2D kachlových kamen z keramických kachliček. 6

1

Cesta vlakem
8. 9. – 27. 11. 2020 I součást výstavy Prvním vlakem

do Chomutova I edukační program pro MŠ I
délka programu 45–60 minut I program je zpoplatněn

Výstava připomene mimořádně důležitou událost – příjezd prvního
vlaku do Chomutova. Ale nebojte se, ani ti nejmenší se u nás nebudou
nudit! Program zábavnou formou upozorní děti na vše ze světa rizik
dopravy. Zaměří se převážně na cestování vlakem a nebezpečí, která
je můžou na železnici potkat. Společně si užijeme spoustu zábavy,
na kterou si děti určitě rády vzpomenou pokaždé, když později pojedou
vlakem. 2

2

3

Vánoční cukrárna
25. 11. 2020 – 22. 1. 2021 I součást výstavy Historické cukrárny I
edukační program pro MŠ a ZŠ I délka programu 45–60 minut I
program je zpoplatněn
Asi stěží najdeme někoho, kdo občas rád nemlsá... První polovina programu zahrne prohlídku výstavy a ukázku historických nástrojů a pomůcek,
které budou pro mnohé velkou hádankou. Nahlédneme do starých receptů
k přípravě sladkostí, nebo do historie čokolády, marcipánu a perníku.
Ti menší se také naučí vážit na miskové váze. V druhé části programu
zapojíme čich a hmat a vstoupíme do „zelené cukrárny“. Budeme poznávat
jednotlivé druhy koření a sladidel – uvidíme například i pravé kakaové boby.
A samozřejmě na závěr nebude chybět ani sladká tečka… 7

Prvorepublikovým domácím pečovatelem
snadno a rychle

Restaurování jako kouzlo i věda

5. 1. – 26. 3. 2021 I součást výstavy 50 let chomutovských

sledujte www.muzeumchomutov.cz) I součást výstavy
Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku I edukační
program pro SŠ – gymnázia a odborné školy I délka programu
45 minut I program je zpoplatněn

17. 2. – 23. 4. 2021 cca jednou za 14 dní (termíny budou upřesněny,

bílých andělů I edukační program pro MŠ a ZŠ I
délka programu 60–90 minut I program je zpoplatněn

Program začne prohlídkou výstavy, která představí historii zdravotní
školy v Chomutově, dějiny zdravotnictví, či vývoj oboru zdravotní sestra. Poté malí návštěvníci absolvují „zkoušku“ a budou plně připraveni
k poskytování domácí ošetřovatelské péče. Zkouška bude provedena
pod odborným dohledem studentek Střední zdravotnické školy v Chomutově. 3

4

5

Zdravověda a základy první pomoci
5. 1. – 26. 3. 2021 I součást výstavy 50 let chomutovských
bílých andělů I edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ I
délka programu 60–90 minut I program je zpoplatněn

9

Na gotický nábytek s Kocourem
květen–říjen 2021 (bude upřesněno) I součást výstavy Gotický

nábytek – interiéry středověku I edukační program pro MŠ, ZŠ, SŠ
a SOU I délka programu 30–60 minut I program je zpoplatněn

Program naučí základní znalosti a dovednosti při nejčastějších
rizikových stavech dětí a dospělých. V malých skupinkách si děti, žáci
i studenti vyzkouší nácvik (nejen) na resuscitačních figurínách. Vše
proběhne pod odborným dohledem studentek Střední zdravotnické
školy v Chomutově. 4

Říkáte si, že nábytek a Kocour nejde dohromady? Opak je pravdou!
Tuto jedinečnou výstavu gotického nábytku pro naše muzeum vytvořil
mistr truhlář Ladislav Sluka, s uměleckým pseudonymem Kocour Pozdnický. Během programu si představíme dřevo jako unikátní materiál,
postupy při výrobě středověkého nábytku a jeho dekorování. Dále
uvidíme středověkou kuchyni, ložnici, modlitebnu či společenskou
místnost. Program bude nabitý spoustou zajímavostí a her. Nebude
chybět ani malý dáreček. Tak neváhejte a přijďte se s dětmi a žáky
pokochat, bavit a poznávat! 9

6

STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

Procházka pravěkem
aneb pravěk není pouze doba ledová
ke stálé expozici Pohledy do pravěku I edukační program
(s tvůrčí dílnou) pro MŠ, ZŠ a SŠ I délka programu 45–90 minut I
program je zpoplatněn

7

8

Program s pracovním listem nabízí žákům netradiční a zábavný pohled
na pravěkou historii regionu. Na základě předchozí domluvy lze do
programu zařadit tvůrčí dílnu, prvky dramatické výchovy nebo pohybové
aktivity. Program přizpůsobujeme na míru dané skupině. 5

STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

A co je to ta gotika?
ke stálé expozici Všemu světu na útěchu I pilotní edukační program pro 1. stupeň ZŠ I několik opakovaných návštěv v průběhu
školního roku (rozsah lze přizpůsobit na míru), délka každé návštěvy
vždy 45–90 minut (dle domluvy) I program je zpoplatněn
Víte, že historie může být zábavná? Poznejte s námi příběh (nejen)
Chomutova v období středověku. Těšit se můžete na pracovní listy plné
krásných ilustrací, fotografií, ale hlavně informací, zajímavostí, hádanek
a úkolů. Postupně v rámci programu poznáme to nejzajímavější ze
středověku a gotického umění. Ukážeme si, že i složitější téma může
být podáno s lehkostí a humorem. Součástí programu bude i práce
s interaktivním dřevěným rozkládacím modelem Madony z Údlic, zhotoveným dle vystaveného originálu. To a spousta dalších překvapení vás
čeká ve zbrusu novém programu ke stálé expozici! Projekt je realizován
s finanční podporou Ministerstva kultury. 10

+420 775 870 668
sekretariat@muzemchomutov.cz
muzeumchomutov
muzeumchomutov.cz

www.muzeumchomutov.cz

Komentovaná prohlídka výstavou zahrne restaurování a materiálový průzkum vystavených děl mimořádné kvality, historické výtvarné techniky, či
umělecký vývoj pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Hlavní
kurátorka výstavy seznámí studenty s nečekanými možnostmi budoucí
praxe, které jim nabízí jejich odborné vzdělání. Prohlídky jsou vhodné zejména pro gymnázia či střední odborné školy s uměleckým nebo chemicko-technologickým zaměřením. Lze absolvovat jednu i více prohlídek. 8

10

9
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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.

V současnosti žije v Teplicích na severu
Čech. Kladný vztah k výtvarnému vyjádření, vlastně všeobecně k umění, ho
provází celým životem. Od roku 2006,
ovlivněn výtvarnými kurzy při PF UJEP
v Dobré Vodě na Prachaticku, se postupně a jasně vyprofiloval jako malíř – krajinář. Od malby v plenéru často přechází
k experimentální tvorbě s tiskařskými
barvami, ve které lze rozpoznat odraz
přírodních motivů, mnohdy v prolnutí
s figurální kompozicí. V posledních letech spolupracuje s katedrou Výchov
uměním jako externí pedagog výtvarných kurzů ve Svoru na Novoborsku.

Výstavy:
Časově omezené výstavy cílí na témata
domácí i zahraniční. Značný důraz klade
muzeum a galerie na výstavy výtvarného
umění, které zpřístupňuje na dvou místech - v rámci hlavní budovy a v prostorách přesunutého děkanského kostela
v Mostě.

Muzejní noviny TIM

Otevírací doba
hlavní budova
Út–Pá: 12–18:00
So–Ne: 10–18:00
Svátky : 10–18:00
(s výjimkou 24.12. a
31.12)
Pondělí: zavřeno

Otevírací doba
galerie v kostele
Kostelní 289;
434 01 Most
Út–Ne 9–17:00
Pondělí: zavřeno
Otevřeno v případě
konání výstav.

OBLASTNÍ MUZEUM A GALERIE V MOSTĚ

Čsl. armády 1360/35, Most
 +420 476 442 111
 info@omgm.cz
www.muzeummost.cz

Pokud máte zájem poznat historii Žatce, navštivte Regionální
muzeum. To v současné době spravuje tři objekty a ve všech
můžete najít zajímavé expozice a krátkodobé výstavy.

ocenění Zlatý mamut – cenu Karla Absolona
za popularizaci archeologie. Program obsahuje řadu pravěkých aktivit, jako například
mletí mouky na pravěkých zrnotěrkách,
opracování kamene technologiemi doby
kamenné a práci s kamennými nástroji,
společné bubnování, lukostřelbu a další řemesla a aktivity podle schopností dětí a vašich časových možností. Za nepříznivého
počasí probíhá program uvnitř neolitického
dlouhého domu. Při delších programech se
lze zaměřit na náročnější aktivity, jako je
pravěké vaření či stavění. Děti si během programu mohou upéci placky z vlastnoručně
vyrobené mouky nebo vytvořit unikátní suvenýr.

Pro školáky je připravena interaktivní expozice Žatecký stroj času nebo komentované prohlídky seriálu Poznej Žatecko, s
tématy středověku, stromů v parcích, architektury, industriálních objektů či osobností a rodáků Žatce.
Výstavy od září 2020 do března 2021
Hlavní budova muzea,
Husova 678
10. 9.–22. 11. – K rubáši:
druhá část výstavy Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové
kultuře, přibližující proces úmrtí člověka.

Kapacita programů je jedna třída.
Programy v případě zájmu upravíme pro
možnost využití evropského grantu OP VVV
Šablony.
„sobotní pravěk“
AKCE 2020
19. 9. KVAŠ – oslava konce léta a sklizně
s jídlem a pitím

Křížova vila, pobočka muzea,
Zeyerova 344
3. 9.–15. 11.
– Emil Holub – Tam za
řekou Zambezi: výstava ze
sběrů a materiálů Marie Imbrové, přibližující
život a dílo cestovatele Emila Holuba, který
studoval v Žatci.
14. 1.–23. 5. 2021 – Zóna Černobyl – 35
let poté: výstava velkoformátových fotografií
Luďka Ovesného, která ukazuje současnou
podobu Černobylu a přilehlého města Pripjať
– města duchů.
Stará papírna, pobočka muzea,
Volyňských Čechů 733
19. 9.–5. 12.
– Co skrývá něžná krása
květin: floristická výstava ve
spolupráci s Ekumenickou
akademií v Praze o pěstování řezaných květin
v 21. století.
16.–19. 12. – Vánoční jarmark

17. 10. MDA (mezinárodní den archeologie) – den experimentální archeologie

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO

1. 10.–30. 12. – Volyňští Češi po roce 1945
v Žatci: výstava o životě Volyňských Čechů
v Žatci, připravená ve spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně Chomutov a Československou obcí legionářskou Žatec.

+420 771 125 716
 skanzen@muzeumlouny.cz
www.archeoskanzenbrezno.cz

3.–14. 2. 2021 – Hračky dávné i nedávné:
výstava panenek, autíček a různých hraček
ze sbírky Aleny a Františka Pleslových.

19. 12. SLUNCOVRAT – oslava zimního
slunovratu a zakončení sezóny
KONTAKT

2. 10. 2020–28. 2. 2021
ŽELEZNICE NA MOSTECKU A CHOMUTOVSKU
připomenutí významného výročí 150 let železniční dopravy v regionu

Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci

„Spojeni pravěkem“ – NOVÝ adaptační program
s prvky zážitkové pedagogiky
„Žít pravěk“ – interaktivní edukační program

Žít pravěk
Interaktivní edukační program pro děti
všech věkových kategorií získal v roce 2018

9/2020– 01/2021
SVĚT KOSTIČEK
– SEVA
herní výstavu kostiček z české stavebnice SEVA®

Akce pro veřejnost:
V průběhu roku se v hlavní budově konají tradiční Flerjarmarky (červen, prosinec), Festival zdravé výživy (16.5.) a Mezinárodní den archeologie (17.10.).

Archeoskanzen Březno

Spojeni pravěkem
Pravěký program podporující utváření třídních kolektivů a reflektující náročné změny
během života školáků a jejich učitelů.
Mezi takové změny patří například přechody na další stupeň vzdělávání, změna třídního učitele, sloučení tříd, příchod či odchod
spolužáků a podobně. Programy mohou
být jednodenní nebo dvoudenní s možností
přespání v přírodě. Jsou určeny zejména
pro žáky 6. tříd, prim víceletých gymnázií,
prvních ročníků středních škol a gymnázií,
a všech kolektivů, které procházejí náročnými změnami.
Pravěké aktivity, zážitky a výzvy zaměřujeme
na tvorbu skupiny a skupinovou dynamiku,
rozvíjení schopností skupiny čelit výzvám
a řešit problémy, hledání role jednotlivce
v rámci skupiny, komunikaci. Program přizpůsobíme vaší situaci.

Stálé expozice:
Nejnovější stálá expozice představuje
osobní pozůstalost baronky Ulriky von
Levetzow. Obsahuje mimořádně cenné
ukázky šperků, oděvů, nábytku, knih
a dalších předmětů, které podávají výmluvné svědectví o celém 19. století.
Jedním z exponátů je i souprava šperků
z českého granátu, považovaná za světový unikát. Rozsáhlá půdní instalace je
věnována lidové kultuře a tradicím Krušných Hor – i ta nabízí přehled řemesel
a předmětů, dnes již historických.

KONTAKT

*26. března 1976 / Ústí nad Labem

V plenéru nachází klid od
všedních starostí, chvíle oddechu a relaxace, které ho nabíjí, inspirují a
doslova vybízí
k tvorbě. Náměty pro své
obrazy čerpá především z blízkého okolí svého bydliště v Teplicích, kde se při
častých toulkách přírodou snaží zachytit motiv otevřené krajiny s vysokou oblohou, poklidná zákoutí u meandrů řek,
či výjevy rozličných zátiší z hloubi lesa
s jejich nezapomenutelnou hrou barev,
světel a stínů.

7. 5.–31. 12. 2020
OSVOBOZENÍ 1945 - KONEČNĚ MÍR!
výstava si klade za cíl seznámit veřejnost
s dramatickými událostmi jara roku 1945 na
území dnešního Ústeckého kraje.

10

7. 1.–13. 3. 2021 – Holubí pošta: putovní výstava Poštovního muzea v Praze, přibližující
jednoho z nejstarších živočišných druhů, kterého si člověk ochočil – holuba.
24.–27. 3. 2021 – Velikonoční jarmark

KONTAKT

Kristian Jurka

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI

 rmz@muzeumzatec.cz
 regionalni.muzeum.zatec
www.muzeumzatec.cz
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Město Litvínov zve na výstavu
do zámku Valdštejnů

Tradice porcelánové výroby
v Dubí

Zveme vás do litvínovského zámku Valdštejnů na setkání s dílem
Jiřího Trnky, umělce, který nejvíce však proslul jako filmař
a ilustrátor.

Společnost Český porcelán si letos připomíná 156. výročí od založení
porcelánky. Od roku 1885 pak zdejší keramickou výrobu obohatila
míšeňská porcelánka, která sem zavedla výrobu tradičního cibuláku,
ten se tu od té doby vyrábí nepřetržitě dodnes.

Jedinečná kolekce ilustrací je doplněna
loutkami z Trnkových animovaných filmů – pro řadu z nich stala se kniha inspirací. Za všechny jmenujme Staré pověsti
české, Osudy dobrého vojáka Švejka,
Bajaja či Sen noci svatojánské.

Město Dubí nedaleko města Teplice v Ústeckém kraji, je považováno pro mnohé jako
brána Krušných hor. Horské městečko se
může pochlubit krásnou přírodou a bohatou
kulturní tradicí.
Městské informační centrum zřízené v přízemí objektu pak poskytuje veškeré informační
a turistické materiály o Dubí a blízkém okolí. Zprostředkovává komentované prohlídky
a exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s.
Právě prohlídky porcelánové výroby jsou
stále častěji vyhledávaným turistickým cílem nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro
turistické a zájmové kluby seniorů a školní
skupiny. Dům porcelánu s modrou krví ročně navštíví přes 7000 návštěvníků a víc jak
polovina jich využije možnosti absolvovat
s průvodcem exkurzi do porcelánky. Prohlídky porcelánky se musí domluvit dopředu
osobně nebo telefonicky.

Ve druhé části výstavy se díky interaktivním projekcím návštěvník stává přímým
účastníkem a hrdinou jeho nejznámější
knihy Zahrada.

KONTAKT

Prohlídky:
út–ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin.
Výstava je přístupná do 9. ledna 2021.
Výstavu podpořil Svazek obcí v regionu
Krušných hor.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

ul. Mostecká čp. 1
436 01 Litvínov
 +420 603 151 600
www.litvinov.cz

Tradici porcelánové produkce v Dubí si můžete připomenout v Městském informačním
centru se stálou expozicí porcelánu. Město
vybudovalo z bývalého kina reprezentativní
multifunkční prostor nazvaný „Dům porcelánu s modrou krví“. Expozice v prvním
patře seznámí návštěvníka s tradicí výroby
porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem na produkci porcelánu v Dubí. Kromě
světoznámého cibuláku zde uvidíte figurální
porcelán manufaktury Royal Dux Bohemia
v Duchcově nebo originální autorská díla vytvořená v Dubí v rámci každoročních porcelánových sympozií.
KONTAKT

A právě kolem ilustrace dětské knihy se
na výstavě všechno točí…
O jeho umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohou návštěvníci přesvědčit
prostřednictvím více nežli 130 originálních ilustrací z dnes již klasických knih,
jakými jsou kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum
a mnohé další.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Tovární 620/15A, Dubí
 +420 774 028 998
 info@infocentrum-dubi.cz
www.infocentrum-dubi.cz

Výstava Naši Němci
Stálá expozice k dějinám německy mluvícího
obyvatelstva českých zemí Naši Němci vzniká
v budově Muzea města Ústí nad Labem již řadu
let, nyní se tento projekt blíží ke zdárnému
konci. Bude otevřena na počátku roku 2021.
Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. Návštěvník také získá
představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označe-

ný za Žida, Čecha a Němce v době druhé
světové války či těsně po ní. Bude si moci
prohlédnout zmenšenou kopii pomníku
maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též
pod značkou Böhmerland. Součástí výstavy budou též 3D modely exponátů, které
budou prezentovány na dotykových obrazovkách, nebo též fragment tzv. Hořického pašijového filmu z roku 1896, prvního
filmu natáčeného na našem území, který
byl nedávno nalezen ve filmovém archivu
v Madridu.
Návštěvník stálé muzejní expozice Naši
Němci tak získá představu nejen o dějinách
a kultuře německy mluvícího obyvatelstva,
ale seznámí se též s významnými osobnostmi z řad českých Němců, jako jsou spisovatelé Franz Kafka či Rainer Maria Rilke,
nositelé Nobelovy ceny Bertha von Suttner,
Carl a Gerta Coriovi a Peter Grünberg, ale
i třeba výtvarník Heinz Edelmann, který se
narodil v Ústí nad Labem a vytvořil kreslené postavičky členů legendární skupiny

11

Beatles pro animovaný film Žlutá ponorka.
Výstavu budou též doplňovat kresby karikaturisty Jaze, autora populární komiksové série Opráski sčeskí historje.
Expozici vytváří obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum za podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního
města Ústí nad Labem a Česko-německého
fondu budoucnosti.

KONTAKT

Výstava bude obsahovat
řadu moderních a multimediálních prvků, jako
jsou filmové projekce,
animace,
vizualizace
či interaktivní digitální
mapy. Návštěvník si tak
bude moci prohlédnout více než 500 exponátů týkajících se dějin Němců v českých
zemích, které budou umístěny celkem
ve 22 výstavních místnostech. Výstava
představí dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní
najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců,
modernizačním reformám Josefa II. nebo
panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního
procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do
měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný
hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne
si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne
projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní
fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Bude si moci prohlédnout díla starých
mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe

COLLEGIUM BOHEMICUM, O. P. S.

Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
www.collegiumbohemicum.cz
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Lektorské centrum Oblastní galerie Liberec představuje nabídku
vzdělávacích doprovodných programů k aktuálním výstavám a aktivit
pro předškolní a školní skupiny, ale také pro širokou veřejnost.
Po velké pauze a sledování online příspěvku Umění u mě doma na gauči, kterými se
galerie prezentovala v době covidové, vám
představujeme bohaté vzdělávací programy.
Edukační programy ke stálým expozicím
Oblastní galerie Liberec pro podzimní sezónu odstartujeme novým programem Expozice, otevři se. Program má za cíl vysvětlit
žákům, co je to expozice, kdo ji spravuje
a kdo se stará v galerii o sbírkový fond?
Druhým programem pod názvem Příběh
linky 2., se odehraje ve stálé expozici Na vl-

nách umění, kde jsou zastoupeni významní autoři jako Demartini, Kubíček, Kratina
a další. Žáci budou tvořit a pracovat s up –
cyklovatelnými materiály a vyzkouší si neotřelé geometrizující experimenty.
K aktuální proměnné výstavě Rukopis převzít nejde!, umělce Davida Hanvalda, poběží od 29. září program Barevné gesto, který
mohou navštívit předškolní i starší školní
žáci. Barevný kreativní program k výstavě
bude plný konfrontace napětí mezi uměleckou spontánností a vědeckým přístupem.

Otevírací doba: Denně mimo pondělí od 10
do 17 hodin. Každý čtvrtek do 19 hodin.
Vstupné: Dospělí 80 Kč, senioři, děti a studenti 40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč. Každý
čtvrtek vstup zdarma!
KONTAKT

Umění už nejen na gauči
ale přímo v galerii

Dětem i žákům chceme ve výstavě ukázat,
jak je v autorově tvorbě využívána intervence náhody, a s jakými přesahy umělec
zachází s výstavbou obrazu. Interpretace
Hanvaldových děl bude velkou inspirací pro
vlastní tvorbu žáků a studentů.
K programu Barevné gesto jsou připraveny
doprovodné akce: Podzimní výtvarný ateliér pro děti od 6 do 12 let, který proběhne od
29. do 30. října 2020 a výtvarný workshop
pro rodiny s dětmi společně s autorem Davidem Hanvaldem.
V rámci zavedené stálé vzdělávací nabídky
nabízíme pro naše úplně první návštěvníky
galerie dva osvědčené zážitkové programy
Galerie a JÁ, seznamte se a Výstavu ve
zkratce. Oba programy seznámí předškoláky i žáky prvního a druhého stupně se

vším, co obnáší první návštěva galerie a co
se odehrává při realizaci výstavy.
Pro domácí školy, gymnázia, střední školy,
zájmové skupiny i kroužky nabízíme také
žádaný program Na klíč, který si lze objednat na vybrané téma či okruh formou komentované prohlídky, sestavenou přímo na
míru.
V letošním roce v rámci tematických programů nabízíme od poloviny listopadu program Vánoční Masterchef, jako ve známé
televizní soutěži. Zapojíme společně všechny smysly za pomoci vaší fantazie. Kdo z vás
bude Vánočním MasterChefem v galerii? Víkendová dílna k programu Vánoční MasterChef proběhne v sobotu 19. prosince 2020
od 10 do 13 hodin.
Další pravidelné sobotní víkendové dílny
pro všechny naše návštěvníky jsou připraveny od září až do prosince. Těšíme se na
Vás.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC, P. O.

Masarykova 723/14, 460 01, Liberec
 +420 485 106 325
 oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz

Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě

V ambitových prostorách probíhá rozsáhlá výstava palných zbraní
ze sbírky muzea. Nebudou chybět ani tradiční akce s ekoporadnou
Orsej a v říjnu oslavíme mezinárodní den archeologie.

Výstava „Palné zbraně“ – ambit
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Památník K. H. Máchy v Doksech

Vísecká rychta – interiér

17. století s perkusním systémem z 19. století,
stejně jako zbraň složenou z komponentů 3– 4
jiných zbraní. K vidění jsou i historické terče
a lovecké trofeje. Výstava je k vidění do konce
roku a prodloužena bude i v roce 2021..
Za návštěvu stojí i naše tři pobočky. Vísecká
rychta v Kravařích u České Lípy, největší
roubené obytné stavení v Čechách, postavené
v roce 1797 rychtářem Janem Václavem Kernem. Dnes nabízí expozici lidové architektury a způsobu života na venkově. V rychtářské
světnici a černé kuchyni s pecí je vystaveno
vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou
část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora neboli kvelb je věnována
zpracování mléka. Expozice v bývalé konírně
zase ukazuje, jak praly a žehlily naše babičky.
Horní patro je věnováno vývoji severočeského
domu a stavebním technikám. Na Vísecké rychtě se každý rok pořádají tři akce, a to
Masopust, Velikonoce a Šikovné ruce.
V Doksech je možné navštívit další z poboček muzea, Památník K. H. Máchy.
Ten se nachází v dřevěném patrovém
roubeném domě bývalého špitálu, nejstaršího stavení, které přežilo požár
města Doksy v r. 1842. Připomíná se
zde doba, život a dílo Karla Hynka Máchy. Expozice věnovaná velkému básníkovi romantismu ukazuje jeho vztah
ke krajině pod Bezdězem, kam se ně-

kolikrát vracel. Další expozice „Rybářství a
rybníkářství na Českolipsku“ ukazuje historický vývoj i dnešní rybníkářství. V památníku se konají tematické akce a výstavy, tou
aktuální je tvorba malíře, grafika, teoretika
umění, typografa Františka Doležala – Máchovské inspirace. Výstava je přístupná do
31. 10. 2020.
K podzimnímu objevování Máchova kraje můžete využít možnosti ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích, které Památník K. H. Máchy
také nabízí.
Archeologické muzeum „Šatlava“ v České
Lípě se nachází v objektu bývalého městského
vězení, kde je instalována expozice jeskynní
archeologie a expozice o archeologii města
Česká Lípa a historii českolipského hrdelního
práva. 17. 10. chystáme akci k Mezinárodnímu
dni archeologie.
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Otevírací doba výstavy „Palné zbraně ze sbírky VMG“:
září: út–ne 9–12 hod. a 13–17 hod.
říjen–prosinec: stř–ne 9–12 hod. a 13–17 hod.
KONTAKT

Areál bývalého augustiniánského kláštera
v České Lípě – sídlo Vlastivědného muzea a galerie

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
sídlí v areálu bývalého augustiniánského
kláštera, založeného v roce 1627 Albrechtem
z Valdštejna. Letošní rok se nese v duchu rozsáhlé rekonstrukce oken, proto bude hlavní
budova s expozicemi uzavřena.
Pro návštěvníky je v prostorách ambitu rozsáhlá výstava muzejní sbírky – palných
zbraní. Cílem je představení zbraní, o době
běžného užívání, opravách a předělávkách.
Mezi zhruba 160 kusy můžete vidět zbraň ze

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
LIBERECKÉHO KRAJE

Nám. Osvobození 297/1
470 01 Česká Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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Muzeum Českého ráje v Turnově
– muzeum plné zábavy, akce i poučení

Muzeum Českého ráje v Turnově je živou, akční institucí, která
pobaví i poučí. 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 představí se vám i historické šperky,
následované těmi, které od roku 1984 vznikají na mezinárodních
šperkařských sympoziích, která turnovské muzeum pořádá.

Městské muzeum Mimoň
Městské muzeum se nachází v historické budově
původního špitálu, kde je pro návštěvníky připravena stálá
expozice zaměřená na historii a přírodu Mimoně a jejího okolí.
Do konce roku se můžete těšit na tyto
výstavy:
Do 11. 10. 2020 – Výstava: Blízko je do
nebe – intuitivní obrázky Reginy Krchňákové
Do 11. 10. 2020 – Výstava: Linie ženy –
fotografie Václavy Zývala
17. 10.–15. 11. 2020 – Výstava: „Příroda
a svět kolem nás“ – výstava obrazů Vendulky Böhmové a jejích žáků
28. 11.–31. 12. 2020 – Výstava betlémů
– již tradiční výstava betlémů ze všech
koutů naší země, návštěvníci se mohou
těšit na různé betlémy z různých materiálů ve vánočně vyzdobených prostorách
muzea.

KONTAKT

MĚSTSKÉ MUZEUM MIMOŇ

V Lukách 101, Mimoň
+420 725 854 377
www.muzeummimon.cz
provozovatel: Kultura Mimoň, p.o.

Bude „Krystal“
stavbou roku 2020?

Skálova 71, 51101 Turnov
 +420 481 322 106
 mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

Díky počítačové grafice si můžeme virtuálně prohlédnout budoucí
podobu části interiérů hlavní muzejní budovy, která v současné
době prochází výraznou modernizací.

Autorem představeného návrhu je ateliér
Hlaváček-architekti, s. r. o., z Prahy, který
vyhrál výběrové řízení na stavební úpravy
budovy a vybavení interiérů muzea. Celkový
rozpočet projektu je 145 milionů Kč a bude
financován díky výrazné podpoře strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem modernizace je vytvoření nové expozice
evropských uměleckých řemesel a užitého
umění ve stávajícím rozsahu 2. patra budovy (obr. 3), nové přírodovědné expozice a nového výstavního sálu pro regionální dějiny
(obr. 2). S muzejními expozicemi a výstavními sály úzce souvisí nový výukový ateliér
(obr. 1), který v muzeu zanikl v roce 1904
a od té doby za něj nevznikla plnohodnotná
náhrada. Recepce muzea, spojená s prodejnou a dosud i se šatnou, nevyhovovala
běžnému návštěvnickému provozu, a proto
dojde k přesunutí těchto provozů do slavnostního vestibulu v přízemí a sloupové síně
v suterénu. Hlavním smyslem obnovy je zlepšení služeb pro návštěvníky a péče o sbírkové předměty, o které se muzeum stará.
Novinkou bude vytvoření nového depozitáře sbírek uměleckých řemesel v dřívějším

mi ocelovými rámy konstrukce obvodového
pláště.
Kdo z nominovaných nakonec získá hlavní
trofej se ukáže 15. října, kdy proběhne v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení vítězů. Až
do 14. října probíhá hlasování veřejnosti na
stránkách projektu Stavba roku.
Dát svůj hlas můžete zde:
http://www.stavbaroku.cz

KONTAKT

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

Pohled do budoucnosti muzea

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou návštěvníkům
nabízí výběr z druhé největší sbírky skla na území naší republiky
a evropsky ojedinělé kolekce bižuterie.

Na žádném místě na světě, než právě v jabloneckém muzeu nenajdete zastoupení
bižuterie v plné šíři technologií a sortimentu. K vidění je mimo jiné v muzeu atraktivní
výběr skleněných cen a trofejí ze známých
soutěží a anket, například cena pro vítěze
taneční soutěže STAR DANCE nebo Zlatý
slavík Lucie Bílé.
V září byly v Praze vyhlášeny nominace 24
staveb, které postoupily do užšího výběru
soutěže Stavba roku 2020. Je mezi nimi
i skleněná přístavba Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou.
Nominace je udělena za odvážné spojení přístavby ve tvaru skleněného krystalu se secesní budovou muzea, založené na kontrastu nové a historické části stavby a současně
respektující urbanistické poměry lokality.
Významné je i konstrukční řešení přístavby, které za účelem uvolnění vnitřní dispozice kombinuje železobetonovou konstrukci
s konzolami a zavěšenými prvky s lomený-

krystalickými strukturami, fyzikálními vlastnostmi nebo s technikami určování pravosti. Pokračuje způsoby opracování, broušení,
leštění až po návrh šperku a jeho náročné
klenotnické zpracování. Stezka je putováním
po expozicích plná zábavy i poučení, na malou chvíli se stanete dobyvateli drahých kamenů, brusiči i zlatníky. Na cestě za poznáním drahých kamenů vás doprovodí hravý
pracovní list.
Také horolezecká expozice nabízí zábavu, poučení i akci. Vedle řady interaktivních prvků
v expozici, vázání uzlů nebo Via Ferraty, si můžete užít tuto expozici
s horolezeckými hracími kartami, velmi netradičním
pracovním listem, který můžete vnímat všemi smysli. Pro školní
skupiny je k této expozici
připraven speciální zážitkový
program s lektorem.

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU

U Muzea 398/4
466 01 Jablonec nad Nisou
 +420 483 369 011
 Mob.: +420 778 527 123
 info@msb-jablonec.cz
www.msb-jablonec.cz
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administrativním křídle historické budovy,
který bude návštěvníkům volně přístupný
jako samostatná součást muzejních expozic.
Této formě prezentace kulturního bohatství
se česká muzea teprve učí a naše instituce
tak bude jednou z prvních, která touto formou otevře veřejnosti své sbírkové fondy.
Zrušením kanceláří sice zanikne tradice,
která zde trvá od počátku vzniku budovy již
sto dvacet let, ale vytvoří se tím nový, veřejnosti dosud neznámý prostor, který představí uměleckohistorické sbírky muzea v jiných
souvislostech, než jak byli dosud muzejní
návštěvníci zvyklí. Druhá etapa přesto nebude o radikální proměně muzejní budovy, ale
o kultivovaném dialogu mezi současností, tj.
návštěvníkem, a minulostí, kterou ztělesňuje
Severočeské muzeum v Liberci nejen expozicemi a sbírkami, ale i svým monumentálním
sídlem.
KONTAKT

KONTAKT

Prohlédnout
si
zde můžete také
unikátní
sbírku
k Prusko – rakouské válce a roku
1866, či model
mimoňského zámku, který stával na
zdejším náměstí.
Raritou je umrlčí
komora zachovalá
v původním stavu.
Venkovní prostor doplňuje bylinná zahrada
a opravená socha sv. Jana Nepomuckého,
která stávala na Písečném mostě. V prvním
patře a v podkroví muzea se pak střídají
různé tematické výstavy.
V těsné blízkosti muzea se pak nachází
areál Kaple Božího hrobu, který je pro návštěvníky otevřen od června do září, a to
vždy o víkendech za doprovodu průvodce.
Návštěvu lze ale po předchozí domluvě zorganizovat v průběhu celého roku.

V Klenotnici je vystavena historická kolekce šperkařských prací ze sbírky turnovské
umělecko-průmyslové školy. V turnovském
muzeu nechybí ani rozsáhlá a poutavá expozice národopisu a historie regionu. Velkým
lákadlem je nová stálá expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa, která
je jedinečnou expozicí svého druhu v České
republice, jak svým tématem, tak i rozsahem.
Na muzejní zahradě je malá boulderingová
stěna pro začínající lezce.
Za tajemstvím krásy minerálů se můžete
vydat po interaktivní stezce Cesta kamene,
která provází své „cestovatele“ stálými expozicemi našeho muzea – expozicí
mineralogie, drahých kamenů
a etnografie. Seznámí vás se
vznikem kamene, nalezišti,
způsoby těžby, rozdílnými

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
příspěvková organizace

Masarykova 11
460 01 Liberec 1
 muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz
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KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV

KONTAKT

Současná muzejní expozice zvaná Jáchymov v zrcadle času má celkem 15 sálů
ve 2 podlažích a je vybudována v renesanční budově někdejší Královské mincovny
z roku 1536. Seznámíte se zde s geologií
a mineralogií Krušných hor, archeologickými nálezy z Královské mincovny, rudným hornictvím 16. století, numismatikou a mincovnictvím. Atrakcí muzea je
velkoplošný pohyblivý model krušnohorských důlních prací v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do expozice mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po
roce 1948.
13. 12. 2021 v 17.00 proběhne tradiční vánoční koncert DaD kvintetu v podání Velmi malého komorního orchestru Varvary
Divišové a Příležitostného komorního pěveckého sboru Varvary Divišové .
Nám. Republiky 37, 36251 Jáchymov
 +420 736 754 831
 mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz

Muzejní noviny TIM

Karlovarské minerální vody otevřely Muzeum
Mattoni v obci Kyselka nedaleko Karlových
Varů.
Expozice muzea nabízí řadu historických dokumentů a dobových reálií, jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní
korespondence, mapy, projekty realizovaných staveb. Součástí muzea jsou ale i interaktivní výstavní předměty a moderní technologie, které zpestří návštěvu muzea zejména
dětem. Unikátem vztahujícím se k regionu
je pak originální hodinový stroj z 16. století
z věže kostela v Radošově, dnešní součásti
obce Kyselka.
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 histo-

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

KONTAKT

MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Odkaz Toniho Diessla Františkovým Lázním
Městské muzeum Františkovy Lázně v polovině srpna 2020 pod vlivem událostí letošního roku obnovilo loňskou výstavu z historie
Františkových Lázní 19. a 20. století. Výstava
„Úspěšné hledání identity – Odkaz Toniho
Diessla Františkovým Lázním“ prezentuje
pozůstalost františkolázeňského rodáka Antona Hannese Diessla, který muzeu roku 2017
odkázal rozsáhlou rodinnou sbírku starožitností a cenných dokumentů z majetku svých
předků. Tématem výstavy je tak nejen historie
Františkových Lázní, ale i symbolika starého
Chebska neboli Egerlandu. Výstava je ve františkolázeňském muzeu k vidění do 12. února
2021. Zájemcům jsou k dispozici také komentované prohlídky a další doprovodný program.
16. 9., 14. 10. a 2. 12. 2020 v 15:30 – Komentované prohlídky výstavy v českém jazyce
(vstupné 20 Kč, nutná rezervace)
10. 10. 2020 v 15 hod. – Když Františkovy
Lázně vyprávějí příběh jedné rodiny – procházka městem s Š. K. Odstrčilem (vstup volný, nutná rezervace, začátek u Františkova
pramene)
29. 10. 2020 v 15 hod. – „Historie hlavně hravě“ – odpolední hravá prohlídka výstavy pro
děti i rodiče (vstup volný)
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 dochované jen v jediném
kuse, namátkou můžeme jmenovat např. motocykl Wagner 500 OHC, čtyřválec FN z roku
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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
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.
KONTAKT

MUZEUM MATTONI KYSELKA

www.historicke-moto.cz

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 historické části města. Jedná se o významnou
stavební památku z počátku 19. století, která je poslední zachovanou ukázkou podoby
města v době jeho vzniku. Dům byl postaven
r. 1818 jako penzion pro lázeňské hosty “Zlatý hrozen”. V r. 1823 v něm bydlel Johann
Wolfgang Goethe, jehož návštěvu připomíná
reliéfní bronzová pamětní deska (nad klenutým vchodem) a nově otevřená přepracovaná
a doplněná expozice v 1. patře budovy. Byly
zde soustředěny regionální muzejní sbírky
Mariánskolázeňska.
KONTAKT

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

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

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

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

28. 11. 2020 od 10:00
– Adventní trh v muzeu

rii rodu Nostitzů – bývalých majitelů zámku.
Další část je věnována tvorbě malíře Davida
Friedmanna. Součástí muzea jsou výstavní
sály pro pořádání krátkodobých výstav.
4. 12. 2020 –16:30 zahajujeme Sokolovský
advent, který zahájíme rozdáváním dárků
pro děti – dárky předává Mikuláš, anděl a
čerti. Po rozdání všech dárků se mohou děti
těšit na pohádku od Divadélka Ondřej – Spící
zámek.

KONTAKT

KONTAKT

Multimediální expozice věrohodně přibližuje historii města. Cesta začíná u Vřídla,
unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových
Varů, společenskému a kulturnímu životu
lázeňského města a historii mezinárodního
filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou
tradici cínařství a výroby skla a porcelánu.
Závěr expozice je věnován dramatickému
20. století.
7.–8. 12. 2020 proběhne 1. ročník vědomostní a znalostní soutěže historie Karlovarského kraje „O pohár muzea Karlovy
Vary“ (interaktivní soutěž ve znalosti regionu žáků 8. a 9. ročníků ZŠ a 1.a 2. ročníků
SŠ), v minulosti se jednalo o soutěž „O pohár Královské mincovny“.
20. 12. 2020 v 17.00 vernisáž výstavy „Vánoční poklady z depozitářů muzea“ – výstava potrvá do 31.1.2021.
Výstava představí dávno zapomenutou
sbírku historických dřevěných vyřezávaných forem na perníky a forem na máslo.
Bude doplněna o další předměty vztahující
se k vánočním svátkům, jako jsou např. betlémy.
V lednu 2021 bude připraven workshop na
téma formy na perníky a zdobení perníků.

MUZEUM CHEB
Pozvání na advent do muzea Cheb
Dnes se šiřiteli široké tradice adventního
času snaží být mimo jiné i muzejní instituce. Muzeum Cheb v roce 1998 uspořádalo
první Adventní trh v muzeu. Každoročně
mu je vyhrazena sobota před první adventní nedělí. Pro letošní rok je muzejní advent
připravován na sobotu 28. listopadu a
bude se konat již po dvaadvacáté! Muzejní
adventní trh bude opět inspirací ke koupi
mikulášských a vánočních drobností, nebudou chybět nápady na adventní a vánoční výzdobu. Návštěvníci si budou vybírat
ze široké nabídky tradičních rukodělných
výrobků. V muzeu se opět bude péct, bude
vonět koření a návštěvníci jako každoročně
ochutnají něco z tradičních vánočních jídel.
V doprovodném programu se představí žáci
základních škol a základní umělecké školy.
Chybět nebude ani pohádka pro děti.

KONTAKT

MUZEUM KARLOVY VARY

KONTAKT

Muzea Karlovarského kraje

1910, motocykl Čechie a mnoho dalších. Expozice hraček se nachází v prvním patře muzea, kde je vystaveno několik stovek druhů
různých hraček převážně tuzemských výrobců.

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

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 televizeseznam.cz.
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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.

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

MUZEUM 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

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Měšťanský dům v ulici V Hradbách, tzv.
roubenka Lechnýřovna, byl postaven před
rokem 1800 a je nemovitou kulturní památkou.

kde je umístěna expozice připomínající život
a dílo pelhřimovského děkana Msgre Františka Bernarda Vaňka.
V roce 2020 pro vás Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo:
Výstavy:
8. 9.–22. 11. – Vladimír Franz: Krajina
dotýkaná – výstava výtvarných děl malíře,
hudebního skladatele, vysokoškolského pedagoga, publicisty, básníka a dramatika Vladimíra Franze (*1959).

Jedná se ve městě
o jedinečnou stavbu,
významnou
svými
dochovanými
konstrukcemi, dokládající dnes neobvyklé
stavební postupy předchozích století. Po rekonstrukci, ukončené v roce 2012, je Lechnýřovna spravována a využívána Městskou
knihovnou Rakovník jako výstavní prostor
s možností konání přednášek a jiných akcí
pro omezený počet návštěvníků.
Rakovnicko v pověstech je název dlouhodobé výstavy, která seznamuje návštěvníky
roubenky se zajímavými příběhy regionu,
které se tradují a předávají po dlouhé generace. Pověstem je věnována vstupní část
domu a rozhodně stojí za prohlídku.
Dvě místnosti starého domu jsou věnovány
dětem. Stálá expozice Historie loutkářství
v Rakovníku představuje ve vitrínách loutky, historické skvosty zapůjčené od místních loutkářů, jejichž tradice, s vlastním
divadýlkem, je v Rakovníku hodně dlouhá.
Stálé místo tady mají loutkové postavy od
regionálního řezbáře Libora Daenemarka
z divadelního představení Ostrov pokladů.
Jedna část roubenky slouží ke krátkodobým výstavám, které knihovna během
roku aktualizuje. Patro domu je využíváno
k přednáškové činnosti, besedám a setkáním. Jako hernu ho využívají maminky
s malými dětmi.

1. 12.–28. 2. 2021 – Jaroslav Ziegler: Pelhřimov – 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 objednávku) – zábavná dětská prohlídka expozice s badatelskými úkoly
S Mandelinou do šatlavy (na objednávku)
– zábavná dětská prohlídka expozice s badatelskými úkoly
Odborné přednášky pro školní třídy – nabídka na http://muzeumpe.cz/prednasky.html

KONTAKT

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

měšťanský dům, kde to žije

Muzeum Vysočiny Pelhřimov sídlí v zámku pánů
z Říčan v historickém centru malebného městečka
Pelhřimova. Návštěvníkům nabízí celoroční prohlídky
stálých expozic a krátkodobých výstav.

Jedna ze stálých expozic přibližuje návštěvníkovi život a dílo významného českého sochaře a 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. století, 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,

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE
V KLATOVECH, p.o.

Roubenka Lechnýřovna,

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, P. O.

Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
+420 565 323 184
www.muzeumpe.cz
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Celoročně slouží roubenka Lechnýřovna jako
pobočka Městského informačního centra.
Akce v roubence:
Do 10. 11. 2020
Myslíme jenom na to, že chmel je naše zlato
Vzpomínková výstava o ručním česání chmele. Představení rostliny, která je prioritou regionálního zemědělství.
V roubence se dozvíte, jak se chmel pěstoval a sklízel v minulosti, okusíte atmosféru
„dobrovolně povinných“ studentských chmelových brigád, které proslavil film Starci na
chmelu. Prostřednictvím vzácných historických fotografií nahlédnete do časů každoročního „stěhování národů“, kdy desítky tisíc lidí
opouštěly své domovy, aby pomohly sklidit
chmelnice v okolí Rakovníka a Žatce
19. 11. 2020–10. 1. 2021
Vánoce v roubence
Tradiční výstava věnovaná době adventní
a vánoční.
19. 11. 2020
Předvánoční jarmark
na dvoře i v prostorách roubenky
Otevřeno: celoročně
pondělí–neděle 10–12.00 13–17.00 hodin
KONTAKT

KONTAKT

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

KONTAKT

Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích

ROUBENKA LECHNÝŘOVNA

V Hradbách 185, 269 01 Rakovník
 +420 601 385 123
 roubenka@knihovna-rakovnik.cz
www.infocentrum-rakovnik.cz

Muzejní noviny TIM
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Muzeum Českého lesa
v Tachově

Vodní hamr Dobřív

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
Plzeňského kraje, je regionální vlastivědné muzeum a sídlí v bývalém
františkánském klášteře.

Třída Míru 447, 347 01 Tachov
+420 374722171-2
 info@ muzeumtachov.cz
www.muzeumtachov.cz

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA
(pobočka ZČM v Plzni)
otevřeno út–ne 10 –18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 13, Plzeň, tel: +420 378 370
200, GPS: 49°44’41.782”N 13°22’45.436”E
Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Jak se žilo na Plzeňsku“. Expozice je
umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni.
Její první část představuje vývojovou řadu
měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první
třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Součástí expozice jsou dvě
lidové světnice s malovaným nábytkem, dvě
černé kuchyně z počátku 19. století, ukázky
lidových krojů a další exponáty. Zajímavým
doplňkem expozice je lékárna s pomůckami
oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí. Závěr prohlídky tvoří předměty dokumentující lidové zvyky a tradice.

i v huti pod ním zastavena. Prostor hamru
se stal muzejní expozicí, která slouží jako doklad staré průmyslové výroby.

KONTAKT

MUZEUM ČESKÉHO LESA V TACHOVĚ

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

Hlavní budova ZČM
otevřeno út–ne 10–18:00, 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.

Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných
hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní
vybavení pochází z 19. století. Původně se
v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol.
na výrobu těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století byla výroba v hamru

Otevírací doba: Každý den do 16 hod, v červenci a srpnu v pracovní dny do 17 hod
Zavírací dny: pondělí velikonoční, Vánoční svátky, Nový rok

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

Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamnější technická
památka svého druhu v ČR.

zelené popisky vyzývají návštěvníka, aby
se vybraných exponátů dotkl a vyzkoušel
jejich funkci. Dále questing – veršovaná
hledačka i nejrůznější pracovní listy. Muzeum pořádá každý měsíc krátkodobé výstavy a řadu dalších akcí. V době adventu
zpřístupňuje velkoplošný betlém.
Pro školy má připravenu řadu speciálních programů navázaných na RVP. Volně
přístupná je klášterní zahrada s hracím
koutkem a ruskými kuželkami.

KONTAKT

Stálé expozice:
Historie, jejíž součástí je i pamětní deska obětem holocaustu ve městě Tachově. Tato expozice je do konce roku 2020
v rekonstrukci.
Expozice přírody Českého lesa a jeho
podhůří. Vedle řady preparovaných živočichů jsou v době od dubna do listopadu
v teráriu k vidění živé kuňky žlutobřiché
– chráněný druh žab. V expozici národopisu jsou vystaveny doklady života na
venkově i ve městě především v 19. a na
počátku 20. století. Vedle regionálního
nábytku, textilu, krojů a podobně, jistě zaujmou funkční hrací mechanismy.
Především velký orchestrion. V bývalém
klášterním refektáři s bohatou původní
výzdobou jsou vystaveny cenné umělecké
sbírky – gotické sochy a Poslední večeře
Páně v životní velikosti. Pro děti je připravena stezka interaktivních zastavení –

– národní kulturní památka

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

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ
PLZEŇSKÉ DIECÉZE (pobočka ZČM v Plzni)
otevřeno út–ne 10–18:00, 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

VODNÍ HAMR DOBŘÍV

pobočka Západočeského muzea v Plzni
Dobřív u Rokycan
49.7196369N, 13.6919959E
Otevřeno út–ne 9–17/duben–říjen
www.zcm.cz

z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek
města. Vystavena jsou zde
významná výtvarná díla přibližující historické
a svaté osoby, některé události ze života svatých
a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista. Část expozice
je věnována plzeňské diecézi. Expozice rovněž
přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol
prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující
nejcennější umělecká díla evropského významu,
liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského
muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory,
křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní
knihovny.
MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA
V ROKYCANECH (pobočka ZČM v Plzni)
otevřeno út–ne 8–12:00 a 12:30–16:00,
www.zcm.cz
Nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany
Muzeum nabízí prohlídky celoročně dostupných
expozic:
• Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
• Bydlení na Rokycansku
• Příroda pro budoucnost
• Otisky času
• Měšťanská
a šlechtická
domácnost
• Rokycansko
v minulosti

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.

Muzejní noviny TIM
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VIDA! Exploze zážitků
V brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! si užijete 6000 m2
chytré zábavy, představení s pokusy, dočasnou výstavu nebo 3D filmy.

VIDA! nabízí 180 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat tak, jak funguje svět kolem nás. Můžete tu rozpoutat tornádo, vstoupit do obřího srdce, zažít zemětřesení, postavit magnetickou sochu, zmrazit vlastní stín
nebo si vyzkoušet trénink pilotů stíhaček.

Výstava (Ne)omezení
od října
Vyzkoušejte si život s hendikepem. Zjistěte, jak nevidomí párují ponožky nebo
jak vypadá domovní zvonek pro neslyšící.
Otestujte jízdu na invalidním vozíku nebo
sporty pro lidi se zrakovým postižením.
Život s hendikepem s sebou přináší celou řadu překážek. Na pomoc přicházejí
nejrůznější vychytávky, přístroje a technologie.

KONTAKT

Představení s pokusy v ceně vstupenky
Je možné vyrobit mrak v lahvi? Roztančit
zvukem plameny? Překonat roztočeným kolem gravitaci? Na tyto a spoustu dalších otázek dostanete odpovědi během vědeckých
show, které se konají několikrát během dne
v ceně vstupenky.

3D film Dinosauři
Navštivte jedinečný 3D film Dinosauři,
který vás zavede do doby, kdy Antarktida
byla domovem obřích ještěrů. Společně
s vědci odhalíte příběhy skryté v zamrzlých skalách. Těšte se na osmimetrového
masožravého dinosaura, dlouhokrké býložravce i předchůdce krokodýlů se zuby
ostrými jako břitva.

Muzeum Blanenska, p. o.
Za podzimními novinkami se v Muzeu
Blanenska letos vypravíme do archeologické části stálých expozic, kde v srpnu
zaujala svoje stálé místo princezna z Býčí
skály. Rekonstrukce pravěké ženy, jejíž
lebku objevil v roce 1872 doktor Jindřich
Wankel v Býčí skále u Adamova, vznikla ve
spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně, kde v roce 2016 vytvořili hlavu
princezny a doplnili o výrazné zlaté záušnice, které byly součástí nálezu. V loňském
a letošním roce byla její podoba dostavěna
podle dobových tělesných proporcí, oblečena do historického oděvu a vystavena
v sousedství dalších dochovaných nálezů,

Křížkovského 12, Brno
otevřeno denně
 www.facebook.com/vidabrno
 +420 515 201 000
 info@vida.cz
www.vida.cz

si ho můžete přijít prohlédnout do Muzea
Blanenska. Zde bude trvale k vidění spolu
s mincovním pokladem nalezeným také na
Blanensku počátkem letošního roku. Oba
vzácné doklady naší historie budou pro
veřejnost k vidění díky amatérským nálezcům, kteří své objevy odevzdali do rukou
muzea.

dočasně zapůjčených z vídeňského Přírodovědného muzea. Instalaci doplňuje také
kniha Wankelova princezna z Býčí skály,
která vás provede celým procesem rekonstrukce a pomocí barevných fotografií přiblíží techniku dobového zpracování látek
a pravěkých oděvů přesně tak, jak proběhla
i při tvorbě samotné princezny.

Muzeum dětem
Pro děti muzeum na podzim zapůjčilo výstavu Lego – svět kostiček, která představí
modely pravděpodobně nejslavnější dětské
stavebnice od 80. let po současnost. Uvidíte rozmanité ukázky oblíbených edičních
řad, malé westernové městečko s pohyblivou parní lokomotivou a vyhrát si s legem
můžete do sytosti v dětské herně. Výstavu
budou doprovázet ukázky filmové tvorby –
kreslené filmy Toy story – Příběh hraček,
Odvážná Vaiana nebo Batman.

© Giant Screen Films

S novým školním rokem rozšiřujeme také
nabídku vzdělávacích programů pro školy
a veřejnost. K těm stávajícím, které se týkají
historie a archeologie, přibude přírodovědný
program, zpracovávající téma Moravského
krasu. Bude se jednat o soubor exkurzí přímo v terénu s odborným výkladem o vzniku
a vývoji krasových jevů, živé i neživé přírodě,
její ochraně a využití jeskyní člověkem v období pravěku. Na exkurzi se můžete vydat
v rámci školy s dětmi druhého stupně základních a středních škol nebo jako zájemci z řad
veřejnosti, pokud se sejdete v počtu nejméně
deseti osob.
Přejeme vám krásný a barevný podzim, a jestliže se nepotkáme v expozicích ani na výstavě,
možná zavítáte na letošní Muzejní noc, která
se ponese ve znamení známých osobností
blanenské historie. Na svátek svatého Martina chystáme svatomartinskou družinu a čekají nás i tradiční adventní dílny s pohádkou.
Otvírací doba muzea:
Listopad–březen: Út–So: 10–17 h
Duben–říjen: Út–Ne: 10–17

Druhou novinkou, tentokráte z období středověku, bude od 16. října, kdy proběhne
jeho odhalení, mincovní poklad, pocházející z druhé poloviny 11. a počátku 12. století. Jedná se unikátní nález, který učinil
před čtyřmi lety mladý manželský pár z Blanenska při procházce v jeho severní části.
Obsahem největšího hromadného nálezu
mincí z toho období je několik set kusů
moravských stříbrných denárů a dva denáry české, vše uloženo v dochované keramické nádobě. Celý nález byl dodnes v péči
Archeologického ústavu Akademie věd
České republiky v Brně, kde byl zkoumán
a odborně zpracováván. Od poloviny října

KONTAKT

Princezna z Býčí skály
a středověký poklad

VIDA! SCIENCE CENTRUM
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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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Nový Jičín láká
nejen za klobouky

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.

Město Nový Jičín proslavila dvě jména. První byla rodina Hücklů,
která zde založila továrnu na klobouky, jež nyní nese název TONAK.

VÝSTAVY:
Galerie Octopus
3. 10.–29. 11. 2020
Jitka a Květa Válovy:
Dvě těla, jedna duše

Místní kloboučnickou tradici připomínají
dvě stálé výstavy. První se nachází v Muzeu Novojičínska, působícím v Žerotínském zámku. V expozici s názvem „Nechte na hlavě“ jsou k vidění nejrůznější
pokrývky hlavy od počátku 19. století po
současnost. Druhá, interaktivní Expozice
klobouků vznikla v takzvaném Laudonově
domě, kde tento legendární vojevůdce zemřel. Expozice má tři části. První zavede
návštěvníky do výroby klobouků, ve druhé
si mohou zakoupit a následně podle vlastní fantazie dozdobit svůj miniklobouček.
Poslední část nabízí možnost vyzkoušet si
na 300 druhů klobouků. Novinkou je 3D
zkoušírna, kde můžete vybírat ze 40 klobouků a na závěr se nechat vyfotografovat.
Fotku si můžete buď zaslat e-mailem, nebo
vytisknout na památku. Ve druhém patře
se nachází expozice věnovaná další osobnosti, jež proslavila Nový Jičín – generálu
Laudonovi. V ní mohou návštěvníci spatřit
sochu vytištěnou pomocí 3D tisku a vy-

5. 12. 2020–24. 1. 2021
Socha, plastika, objekt – Kolektivní výstava
významných českých sochařů
Galerie Pranýř
3. 10.–29. 11. 2020
Jiřina a Jiří Hankeovi: Válovky
10. 12. 2020–24. 1. 2021
Rýmařovsko školou povinné
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

KONTAKT

V současné době návštěvníkům nabízí dlouhodobou expozici o dějinách města Rýmařova a jeho regionu od pravěku po 20. století.
V expozici je představen významný soubor
archeologických nálezů od keramických
nádob, předmětů z železa po šachovou figurku z kosti či mimořádný nález destiček
na tavbu zlata. Část expozice je věnována
rýmařovskému fenoménu textilnictví, jež má
na Rýmařovsku tradici od 13. století. Dále
je zde k vidění část o hutnictví a dolování
a nemůže chybět expozice o místní geologii.
Muzeum ve svých prostorách také provozuje
galerie Octopus a Pranýř, ve kterých se každý
rok uskuteční kolem 12 převážně výtvar-

MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV

příspěvková organizace
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
 +420 554 254 382
 muzeum@inforymarov.cz

KONTAKT

střelit si z interaktivního děla na pevnost
Kalemegdan, děti si rovněž mohou zahrát
na vojáky. Ale pozor! Až do konce října letošního roku má veřejnost do Žerotínského zámku a expozic Návštěvnického centra bezplatný vstup – je to součást projektu „Objev Moravskoslezský kraj zdarma“!

ných výstav. Od května do září zpřístupňuje
také svou externí expozici o textilnictví na
Rýmařovsku v budově textilky Hedva Český
brokát na Opavské ulici a pořádá pravidelné
komentované prohlídky v barokním skvostu, kostele Navštívení Panny Marie zvaném
kaple V Lipkách.

Turistické informační centrum a MHD
Návštěvnické centrum
Nový Jičín – město klobouků

Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288,
 +420 735 704 070
 icentrum@novyjicin.cz.
www.icnj.cz
www.mestoklobouku.cz

10 let Muzea Oderska

V listopadu letošního roku si město Odry připomene desetileté
jubileum od slavnostního otevření Muzea Oderska.

Muzejní noviny TIM

raně novověké sklepy či stavební či jiné úpravy
z 2. poloviny 19. století. V prvním patře se od
založení muzea prezentuje sbírka sakrálního
umění a uměleckého řemesla z oblasti bývalého oderského děkanátu. Tento významný církevně správní útvar existoval v Odrách mezi
lety 1731 a 1960. Vystavené předměty, které
dokládají intenzitu náboženského života i kvalitu uměleckých a uměleckořemeslných zakázek v tomto prostoru, pocházejí z období od
pozdní gotiky (konkrétně 2. desetiletí 16. století) do 1. poloviny 20. století. Návštěvníci mohou vidět ucelené kolekce i opravdové unikáty, mezi které patří např. tzv. Černá Madona
z fulnecké Lorety, kterou nechal přímo v Itálii
vytvořit majitel fulneckého panství Jan František Bruntálský z Vrbna a dotýkat se sochou
v italském Loretu, kterou podle tradice vytvořil
evangelista Lukáš. Motiv nejstarší vystavené
plastiky – postavy sv. Anny Samotřetí – si lidé
mohou odnést také na nové turistické známce
muzea.
V muzeu jsou kromě stálé expozice k vidění
v průměru tři výstavy ročně. Letošní výstava na závěr roku bude v mnohém jedinečná.
Připomene deset let činnosti muzea a nejen
to. Představeny budou předměty vztahující
se k dějinám města, které v Muzeu Oderska
dosud vystaveny nebyly! Připomenou například šlechtické majitele oderského panství.
Kromě toho poslouží výstava jako ohlédnutí
za uplynulou dobou. Připomene již proběhlé
úspěšné výstavy a kulturně společenské akce,
publikační činnost muzea, ale také další oblasti, jež charakterizují instituce muzea. Vyta-

veny budou doklady o akviziční sbírkotvorné
činnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout např. kolekci pohlednic Oder a nejbližšího okolí, které dokumentují podobu míst od
posledních desetiletí 19. století až dosud. Na
výstavě nebude opomenuta také činnost směřující k záchraně hmotného kulturního dědictví. Mnohé exponáty, které jsou součástí stálé
expozice „Proměny oderského děkanátu“, byly

18

v nedávné době restaurovány a jejich vzhled
prošel velkou proměnou. Na výstavě bude prezentován jak výchozí stav, tak fotografie z průběhu restaurátorského zásahu i konečný stav.
Výstava také nezapomene zmínit předchůdce
dnešního Muzea Oderska v podobě městského muzea, jehož sbírky se dostaly do různých
muzeí v kraji.
Kromě prohlídky budovy, stálé expozice a výstavy mohou návštěvníci muzea s průvodcem
zavítat do hřbitovní kaple sv. Rodiny s krásným malovaným barokním trámovým stropem. V památce, která byla rekonstruována
a restaurována v letech 2015–2016, si lze prohlédnout kromě figurálních a ornamentálních
scén na stropě také fragmenty malovaných
bočních oltářů či varhanní pozitiv s původními měchy. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba (říjen–duben):
Úterý–čtvrtek 9:00–11:30 / 12:00–16:00
KONTAKT

Prostory pro stálou expozici i příležitostné
výstavy nalezlo město v jednom z někdejších
měšťanských šenkovních domů v samém
centru města, na Kostelní ulici vedoucí od
náměstí k farnímu kostelu sv. Bartoloměje.
Dům středověkého založení prošel během
svého stavebního vývoje četnými proměnami,
z nichž mnohé jsou patrné v jeho exteriéru
i interiéru. Zvenčí dům charakterizuje klasicistní fasáda, jejíž vznik zapříčinil požár celé
ulice na sklonku 18. století, uvnitř se nacházejí barokní klenby, pozdně středověké nebo

MUZEUM ODERSKA

Kostelní 7, 742 35 Odry
www.muzeumoderska.cz
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Muzeum Bojkovska

Silné příběhy ze Zlína

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.

Návštěva expozice PRINCIP BAŤA ve Zlíně je něčím víc než jen
výletem na další místo. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zde
totiž nabízí inspirativní příběhy hned několika Čechů, které znal
a zná celý svět.
Inspirací je i část expozice věnovaná cestovatelství, především pak inženýrům Hanzelkovi a Zikmundovi. Příběh kamarádů,
jimž se podařilo uskutečnit vysněnou cestu
kolem (téměř) celého světa ilustrují desítky
fotografií, filmů a předmětů pořízených na
jejich cestách včetně vozu Tatra 87.
Můžete navštívit také nedaleký zlínský „mrakodrap“, bývalou administrativní budovu
firmy Baťa, která kromě výhledu na Zlín nabízí mimo jiné svezení unikátní kanceláří
Jana A. Bati ve výtahu.
Pro školní skupiny jsou k dispozici lektorské
programy k jednotlivým částem expozice.

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

Otvírací doba: ÚT–NE 10–18
parking, wi-fi, WC, bezbariérový přístup,
v těsné blízkosti MHD, vlak i bus
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ, p. o.

stav, perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství,
hrnčířství a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo,
zvon umíráček ze staré radnice, připomínka
okresního soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice historie lidového bydlení na konci 19. stol doplněná
hospodářským zázemím
Umění a duchovní život- expozice ve stylu
kaple s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy s náboženskou tématikou a gotické madony.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje,
fenomén žítkovských bohyní
Školní třída – expozice obecné školy s kompletním vybavením.
KONTAKT

KONTAKT

V první řadě je tu příběh Tomáše Bati, který vybudoval prakticky z ničeho prosperující obuvnickou firmu, největší v Československu. Je tu i příběh jeho bratra Jana Bati,
jenž z ní následně udělal největší obuvnickou firmu světa. Řada dokumentů, fotografií a exponátů ilustruje, jak Baťovi společně
s dalšími udělali z třítisícového Zlína „československý Detroit“.
V expozici obuvi jsou vystaveny stovky bot,
nahlédnout lze do staré ševcovské dílny
z konce 19. století, k vidění je i celá obuvnická dílna se stroji a „kruhem“, pásovým přepravníkem, tak, jak existovala za Baťů. K vidění jsou desítky dalších produktů firmy,
doslova od tkaniček po letadla. Oblíbeným
zpestřením prohlídky jsou krátké filmové
reklamy na výrobky značky Baťa.
Filmový kabinet připomíná začátky zlínského filmového studia, v němž se původně natáčely baťovské reklamy, a jež se časem stalo
místem vzniku filmů Karla Zemana, Hermíny Týrlové a dalších tvůrců, především animované tvorby.

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 +420 573 032 326, 734 769 971
 rezervace 573 032 111
www.muzeum-zlin.cz

MUZEUM BOJKOVSKA, p. o.
Palackého 172-173, Bojkovice
 +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz
www.muzeumbojkovska.cz
 Muzeum Bojkovska

KONTAKT

možnost nahlédnout do štoly s netopýry,
zahrát si na unikátní nástroj – břidlofon,
malovat v přírodní kaligrafické dílně, či si
vyzkoušet štípání břidlice ve zdejší štípárně.
Na muzeum navazuje BŘIDLICOVÁ STEZKA v délce téměř 60 km, která je rozdělena
do několika propojených okruhů dostupných jak pěšky, tak i na kole. Jednotlivé
trasy spojují další naučné stezky a turistické cíle v Krajině břidlice – např. Imaginárium v Mokřinkách, Raabovu štolu v Zálužném, Flascharův důl poblíž Oder, atp..
MUZEUM BŘIDLICE
 Mob.: +420 725 852 076
 +420 556 305 334
www.krajinabridlice.cz
www.muzeumbridlice.cz

Muzeum
v krajině břidlice

KRAJINA BŘIDLICE je krajinou příběhů, které
zažijete v romantickém prostředí Nízkého Jeseníku
a Oderských vrchů – zeleň se střídá s šedivě
stříbřitou barvou hald a na každém kroku lze vidět
pozůstatky dobývání a zpracování břidlice.
Výchozím bodem bychom mohli označit
MUZEUM BŘIDLICE v Budišově nad Budišovkou, které se nachází v budově bývalého barokního mlýna. Muzeum se zabývá
vznikem, zpracováním a využitím břidlice
a má unikátní sbírky historických před-

mětů, fotografií, dokumentů. Mezi nejzajímavější exponáty můžeme zahrnout břidlicové školní tabulky, pisátka, fosilie zvířat
a rostlin, ale také břidlicové hodiny nebo
gramofonové desky. Zahradní expozice je
zmenšeným geologickým parkem a nabízí
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Pro bystré hlavy - NA PODZIM
Není jisté, zda naše bystré hlavičky budou sedět ve
školních lavicích, nebo si budou lámat hlavu doma.
Ale nakonec to není tak podstatné a důležité. Je třeba
nenechat mozek zahálet, učit se a přitom se také bavit.
Návod k luštění: Pozorně projdi text a vypiš si
chybějící písmenka. Z nich poskládáš tajenku.

Návod k luštění: Rozlouskni řešení kris krosu a z pátého řádku po výměně
za písmena vyčteš tajenku.

Číselný kris-kros

Dotknout se letadel a do některých se i podívat? Pro příznivce těchto úžasných
strojů ideální šance splnit si dávný sen! V muzeu nejsou mezi návštěvníky
a vystavenými exponáty bariéry. V rámci jednoho vstupného se můžete podívat
do nitra letounů, poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní věží a nasát
leteckou atmosféru. A kde tohle letecké muzeum najdete? To si vyluštěte!
na deset: 3915742416,
4123930748, 9177302808;
na devět: 623101912,
605735329; na šest:
033568, 246654, 352017,
410410, 842106; na pět:
12306, 35165, 44782, 84539
na čtyři: 3218, 3429, 9159,
na tři: 101, 216, 510, 666,
758, 808; na dvě: 02, 03, 10,
12, 22, 29, 44, 93, 90.

Jako v ateliérech

Český režisér, výtvarník a scenárista Karel Zeman natočil
celou řadu filmů. Mezi ty vůbec nejnámější určitě patří Cesta
do pravěku, Vyález zkázy a Baron Prášil. Nvštěvníci Muzea
Karla Zemana v Praze mohou v expozici navštívit dobové
filové ateliéry, kde si sami vyzkušejí triky a techniky, které
Zeman a jeho následovníci požívali. Výstava je konciována
jako filmvé scéy a malé ateliéry, kterými budete prcházet
a můžete se v nich – přímo mezi kulisami – natáčet v akci.
Můžete se vznést na létajícím stoji, projít se po měsíci Barona
Prášila nebo budete ovládat ... (tajenku) ... z Vynálezu zázy.
Současně se také seznámíte s originálními loutkami i s dosd
nepublikovanými fotografiemi a dalšími dokumentárními
materiály ze života a díla tohoto filmového vizionáře.
Nejen vývoj techniky,
ale prakticky všeho,
co nás obklopuje jde rychle dopředu. A tak nad čím naši předkové žasli, to už my považujeme za samozřejmé. Nespočet
takových důkazů přináší bohaté expozice Národního muzea
v Praze. Nejde jen o mnohé multimediální prvky v nových
expozicích nebo interaktivní centrum pro děti a mládež. Novinkou je i spojovací chodba ... (tajenka), která propojuje historickou a novou budovu a zjednoduší prohlídku všech vystavených exponátů.

1 = O, 2 = C, 3 = CH,
4 = Í, 5 = I, 6 = U,
7 = V, 8 = K, 9 = N.

Exponáty Národního muzea
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Český zpěvák (Karel)

4-5-6

Italská metropole

7 - 8 - 9 - 10 - 3

Horní komora parlamentu

9 - 11 - 12 - 8

Koš na záda

13 - 12 - 14

Čidla sluchu

9 - 15 - 7 - 3

Přinášet

1 - 10 - 16 - 8

Smluvený plat

Nemusíš mít žádný speciální časostroj, aby ses mohl vydat do minulosti. Chebské
retromuzeum ti takovou možnost nabízí. Uvidíš jaký byl v Československu před
lety oblíbený nábytek, automobily, hračky, knihy, obrazy nebo oblečení. Možná ani
netušíš, že dříve byl úplně běžný takzvaný pultový prodej. Tedy takové nakupování jaké znáš od pultů s uzeninami v současných supermarketech. Slogan, který
kdysi lákal lidi do nově zřizovaných takzvaných samoobsluh si vylušti.

Pomůcka: gáže
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Rozhledna Maják v Příchovicích a Muzeum Járy
Cimrmana, to je ideální tip na nenáročný výlet.
Co v muzeu uvidíte?
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Návod k luštění: Projdi spirálu zevnitř
ven a z písmen, která jsou v ní navíc
poskládáš tajenku. Pokud nevíš,
co to je, podívej se do slovníku.

O

Ž

V

1-2-3-3

Návod k luštění: Poskládej do sebe rozsypané kuličky a po řádcích přečti
tajenku.

Slogan z minulosti

U

Ž

O

Muzeum trabantů v Motole
V uříznuté části tohoto svého času velmi
módního vozu si můžete zkusit, jak se
v trabantu sedělo, řídilo a řadilo.
V přívěsném vozíku pod průhledným
krytem si můžete prohlédnout dobové
kempařské vybavení, včetně konzerv
a kotlíku.
A na co se můžete těšit vy, děti? Jistě
budete nadšené ... (tajenka).
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K K R O A D A N A K
A O K S U R O L Ě B
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ANGOLA, BAHAMY, BELGIE, BELIZE,
BĚLORUSKO, BHÚTÁN, ETIOPIE,
GAMBIE, ISLAND, ITÁLIE, JAMAJKA,
JAPONSKO, JORDÁNSKO, KAMERUN,
KANADA, KEŇA, KOLUMBIE, KUBA,
LAOS, LESOTHO, LIBANON, MALEDIVY,
VANUATU, ZAMBIE.

