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Vážení čtenáři,

Podzim je opět tady, počasí nám zatím docela přeje, ale před námi jsou chladnější dny,
které přímo zvou k návštěvě muzeí i galerií.
Po více než roční přestávce se muzea parádně rozjela a připravují jednu zajímavou výstavu za druhou. Chtějí totiž návštěvníkům
vynahradit všechny ty uzavřené měsíce,
kdy nám covid překazil i ty nejlepší nápady.
Návštěvy muzeí i galerií doporučujeme nejen školním třídám, kdy programy významně přispějí k výuce, ale i rodinám, které objeví kvalitní nabídku výstav i dobrou zábavu
pro volný čas.
Muzea i galerie se na vaši návštěvu těší, redakce vám opět vytvořila bohatou nabídku.
Stačí si jen vybrat a pokud na našich stránkách u některého objektu neobjevíte hned
přesné datum,
informujte se ještě na jeho webových stránkách, zřejmě při vydání neměly přesné datum určené.
Spoustu zábavy přeje celá redakce
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Přijďte se k nám
pobavit, poučit,
zasmát se
i žasnout!

Soutěž
o vstupenky
Nevyhazujte vstupenky z muzeí,
IQ parků, galerií,
nascanujte je a pošlete na
adresu redakce
Info@czech-tim.cz,
zA každých 5 vstupenek
vám pošleme pěkný dárek.
Vyhrát můžete publikaci, vstupenky
i propagační předměty,
které muzea i galerie poskytly.
Zahrajte si s námi o zajímavé ceny,
podzim a zima nám poskytne dostatek času.
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Vaše redakce
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Muzeum fantastických iluzí
Nejzábavnější muzeum v Praze!

Fascinující svět optických klamů, více než 150 interaktivních zábavných
exponátů, to vše si můžete užít v největším muzeu trikových iluzí v Praze.
A věřte, že perfektní zábavu si tu užije opravdu každý bez rozdílu věku.
židli nebo magickou místnost, která vás promění
v trpaslíka nebo obra.

Exkurze do cukrovaru
v Dobrovici

To nikde jinde neuvidíte

Dobrovická muzea – Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví,
řepařství a města Dobrovice se nachází v malém středočeském
městě Dobrovice nedaleko Mladé Boleslavi. Toto místo je právem nazýváno
kolébkou českého cukrovarnictví. Stojí zde totiž nejstarší fungující
cukrovar v Evropě, jehož činnost se traduje od roku 1831.

Splňte si odvěký lidský sen o létání, uprchněte
společně s Mozartem ze slavného obrazu, proleťte
se jako čarodějnice na koštěti, vyzkoušejte mučírnu kata Mydláře nebo vyskočte z letadla bez padáku. Císař Karel IV. vás pasuje do šlechtického
stavu, před jeho Karlštejnem se proměníte zpátky
v malé miminko nebo pozor, ať nespadnete do Vltavy z propadlého Karlova mostu! Projděte se po
ochozu pražského orloje, nechte se Švejkem zavřít jako trpaslík do pivní sklenice nebo otevřete
císařský trezor a staňte se boháčem! Udělejte si
fotku v zajetí obří chobotnice nebo jako trosečník
legendárního Titanicu. Vyzkoušejte kouzelnou

DOBROVICKÁ MUZEA, O.P.S.
Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
 +420 326 374 211, 725 871 072
 muzeum@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz

KONTAKT

Nevídané zážitky

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

KONTAKT

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

“Muzeum fantastických iluzí je svět neskutečných
optických klamů, kde se stanete součástí strhující
expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů” říká nejznámější
český kouzelník a majitel muzea Pavel Kožíšek
. A nejenže je to skvělý zážitek, ještě si pořídíte
parádní originální fotky. Muzeum, které je svým
provedením zcela originální a odlišné od všeho, co
bylo dosud nejen v České republice k vidění, má
ideální polohu v centru Prahy ve Vodičkově ulici.

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

Alchymista Edward Kelley vás kouzlem uvězní
ve své středověké laboratoři a dinosaurus vás
ve svých pařátech odnese do hnízda. Nechte se
překvapit, čím vás pobaví Charlie Chaplin nebo
Albert Einstein. Uvidíte také opravdový úsměv
Mony Lisy – nikoli ten z obrazu. Projdete se hlavou
dolů po stropě místnosti, proměníte se v primabalerínu, uvidíte svůj skutečný obraz v zrcadle, stanete se nejkrásnějším člověkem na světě a zažijete
mnohé další.

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ
Galerie Myšák
Vodičkova 31, 110 00 Praha 1
 +420 730 171 451
 info@muzeumfantastickychiluzi.cz
www.muzeumfantastickychiluzi.cz

Novoměstská radnice v Praze
Na podzim si užijete dva skvělé festivaly a čeká na vás
i další bohatý kulturní program. To si nenechte ujít.
Odnesete si silný zážitek a brány radnice se vám nebude
(Foto: archiv NR)
chtít opustit…

Pořád jsme tu
a pro vás!
tradiční i netradiční pokrmy
z několika kontinentů.

Festival
Delikátních
chutí
9/ 10/ 2021 10.00—18.00
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
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Vstup zdarma

20.–21. října zde proběhne již 8. ročník festivalu
workshopů ŘEMESLA ŽIVĚ A PRO ŽIVOT věnovaný řemeslům a jejich
budoucnosti. Krejčové, truhláři, zedníci,
instalatéři, automechanici a mnoho dalších řemesel má nejen
zlaté dno, ale trpí také značným nedostatkem zájemců. Přitom je to budoucnost nás všech. Opět se
zde dostanete do přímého kontaktu s představovanými řemesly, vyzkoušíte si pod odborným dohledem práci s dlátem, jehlou, drátem, keramickým
jílem, papírem, textilií, sklem a dokonce i s malým
robotickým ramenem spojeným s počítačem.
V prostorách této překrásné pražské národní kulturní památky se pro veřejnost konají též komentované prohlídky, v říjnu 4. a 25. 10. Pro skupinu
od šesti osob je možné si prohlídku s poutavým
výkladem vhodným i pro děti dohodnout též v individuálním termínu. Z ochozu sedmdesátimetrové
věže pohlédnete na stověžatou Prahu, v bývalém
bytě věžníka se nachází stálá expozice o historii Nového Města pražského, užijete si výstavní
projekt Cesty ke svobodě v rámci festivalu Mene
Tekel, který se skládá ze tří expozi či výstavu světového romského festivalu Khamoro. Prohlédnout si
zde budete moci rovněž např. černobílé fotografie
Jiřího Wackermanna a dílo českého malíře a grafika Tomáše Bíma. A i nadále se koná známá Neviditelná výstava.
Spokojení budou i milovníci hudby, neboť do konce roku se bude konat v historickém Velkém sále
radnice více než dvacet koncertů. A budete moci
také nakupovat. Na Pražské výstavě nožů, na
festivalu Whisky Life! Prague či na vánočním jarmarku NOVOMĚSTSKÝ ADVENT, kde si dosyta
vychutnáte klidnou předvánoční atmosféru.
Podrobný program kulturních a společenských
akcí pro veřejnost naleznete na www.nrpraha.cz

S celou třídou do světa
fantazie Karla Zemana
Muzeum může být i zábava! Zveme vás k návštěvě unikátní interaktivní
expozice, která vás provede světem filmových triků génia filmu Karla Zemana.
Jednotlivé části muzea jsou koncipovány jako filmové scény a malé ateliéry s kulisami, do kterých
můžete vstupovat, fotit a natáčet se v akci a pochopit tak podstatu trikové tvorby a výjimečnost
fantazie Karla Zemana. Můžete se vznést na létajícím stroji a okřídlených koních, ovládat známou
ponorku z Vynálezu zkázy nebo si zahrát přímo ve
filmu Baron Prášil.
Děti si v expozici zahrají motivační hry Cesta do
pravěku (4-7 let), nebo Vynález zkázy (7-12 let).
Díky nim si děti prohlídku užijí ještě více a hravou
formou se dozvědí i spoustu zajímavých informací
nejen o tvorbě Karla Zemana.
Muzeum Karla Zemana je bezbariérové a přístupné i pro návštěvníky se sluchovým postižením.

KONTAKT

Gastronomická scéna, stejně jako ostatní odvětví, prošla složitým obdobím a Novoměstská radnice může konečně se vztyčenou hlavou prohlásit: „Jsme tu pořád s vámi a pro vás!“. V sobotu
9. října přivítá účastníky a návštěvníky na svém
svátku dobrého jídla a pití a opět budete moci
v zázemí radnice a v přilehlé části parku na
Karlově náměstí ochutnat tradiční i netradiční
pokrmy z různých koutů světa. Na FESTIVALU
DELIKÁTNÍCH CHUTÍ – Jsme tu a pořád nám
chutná! čeká milovníky gastronomie kvalitní
práce kuchařů a možnost příjemně strávit čas
s přáteli a rodinou. Na své si přijde každý, milovník masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého
konce světa. Menu bude tentokrát doplněno
o výběrovou kávu, lahodná vína a další nápoje.
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MUZEUM KARLA ZEMANA
Saská 520/3, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
 info@muzeumkarlazemana.cz
 +420 724 341 091
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Sbírka pokladů, umění a kuriozit
Strahovský kabinet kuriozit s knihovnou a obrazárnou jsou místa plná pokladů, tajemných exponátů a podivuhodných sbírek z různých
oborů přírodních věd. Exponáty z celého světa vás ohromí a zaujmou.
V prosklených skříních kabinetu kuriozit 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.
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 model 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.
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 další cenná díla uměleckého řemesla.
Patří mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné předměty jako křížky, růžence aj.

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

KONTAKT

Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní exponáty z oblasti volného umění – gotická skulptura
Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní kulturní památka a portrét zakladatele Strahovské
obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera v liturgickém rouchu s insigniemi, z nichž některé
se ve sbírkách Strahovského kláštera dochovaly
dodnes.

Strahovská obrazárna
Otevřeno denně: 9:00 – 11:30, 12:30 - 17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 730

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

Muzeum Ostrov lidových krojů
největší stálá expozice
lidových krojů České republiky

lidové kroje všech oblas� Čech, Moravy a Slezska
včetně německy mluvících menšin
260 kompletních krojů
64 zlatých ženských čepců
300 ženských šátků
100 párů historické krojové obuvi
750 krajek
mapa krojových regionů
celkem téměř 4000 exponátů

Máslovické
muzeum másla
Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě.
Nachází se v obci Máslovice 18 km na sever od Prahy v turisticky zajímavém
prostředí.

Připravujeme eduka�vní programy pro školy
a tema�cké akce - sledujte web a FB muzea.

Otevírací doba:
Celoročně (kromě února)
sobota a neděle 10-12, 13-16 hod.
Ve všední den pouze po předběžné objednávce
(min. 8 osob).
Vstupné: 40 Kč,
snížené 30 Kč (důchodci a děti od 5 let),
20 Kč studenti. Rodinné vstupné 120 Kč.

KONTAKT

Malé máslovické muzeum másla má interaktivní expozici, která nabízí různé druhy máselnic,
odstředivek, formiček na máslo, máslenek na
servírování másla a další předměty související
s výrobou másla, včetně obalů na máslo. Většinu
exponátů lze prakticky zkoušet.
Součástí je i expozice o historii obce a aktuální
výstava Žákovské knížky. 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).
20. listopadu se veřejnost může zúčastnit tvoření
betlému z másla, který bude vystaven v muzeu
v prosinci a v lednu.

�ýsledkem badatelské činnos� během budování
expozice Muzea Ostrov lidových krojů je kniha
ATLAS LIDOVÝCH KROJŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Muzeum Ostrov lidových krojů
Ostrov 3, Zbraslavice | 778 460 093, 604 211 111 | info@muzeumkroju.cz

MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA

www.muzeumkroju.cz | FB: Muzeum Ostrov lidových krojů | IG: @muzeum_kroju #ostrovkroju
otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin

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

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. Od17. listopadu do 30. prosince út-ne
9–16 hod.

Muzeum Bedřicha Hrozného
Lysá nad Labem
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného,
umístěná v barokním památkově chráněném domě, seznamuje návštěvníky s významnými etapami bohaté historie spojené s městem Lysá nad Labem a životem
a dílem rozluštitele chetitského jazyka Bedřichem Hrozným.
nám. Bedřicha Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
 +420 325 551 868
Mob  +420 731 449 380
 lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně út–so 9:00–17:00 hod.

KONTAKT

KONTAKT

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 Českého krasu
Beroun – Hořovice – Žebrák

Pokud plánujete výlet s rodinou nebo se školou, zavítejte také do Muzea
Českého krasu. Jeho návštěvu můžete spojit s cestou na hrad Karlštejn, Točník
či Křivoklát, do Koněpruských jeskyní nebo za medvědy ze známého večerníčku.

Jedinečný zážitek si odnesete z návštěvy štoly původního středověkého dolu přímo v centru
Kutné Hory, královském horním městě s bohatou historií. Kromě toho najdete na gotickém
Hrádku expozici Město stříbra přibližující vývoj Kutné Hory od jejích počátků k rozkvětu
v době vlády Lucemburků a prostřednictvím exponátů se seznámíte s životem tzv. stříbrné
šlechty. Neméně zajímavé jsou expozice v Kamenném domě, který je považován
za vrcholné dílo pozdní gotiky nebo v Tylově domě - rodném domě Josefa Kajetána Tyla.
Během roku nabízíme kromě sedmi stálých expozic také několik tematických výstav,
které zohledňují také významná česká výročí či osobnosti. K vybraným výstavám
připravujeme interaktivní edukační programy pro děti a žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Tradičně pořádáme
několik hojně navštěvovaných akcí pro veřejnost jako je Muzejní noc, Den Středočeského
kraje či Advent na Hrádku. O prázdninách organizujeme zážitkové prohlídky stříbrného dolu
v rámci festivalu Kutnohorské léto.

• Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
Podzemní krasové jevy – jeskyně a propasti
v CHKO Český kras. Ukázky a fotografie krápníkové výzdoby z Koněpruských jeskyní a penězokazecké dílny z 15. století včetně replik výrobků
této dílny, tzv. stříbrných peněz.
Zajímavost: figurína jeskyňáře v životní velikosti v typickém oděvu s helmou, čelovým světlem
a speleovakem.
•Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
Zbraně chladné i palné, lovecké a vojenské. Různé druhy spoušťových mechanismů (zámků)
- kolečkový, křesadlový, perkusní, prachovnice,
kleště na lití kulí, střelecké terče.
Zajímavost: soubojové pistole z 18. století.

České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora.
Více informací na: www.cms-kh.cz, rezervace na telefonu:
733 429 826 nebo e-mailu: objednavky@cms-kh.cz
Pro aktuální informace o výstavách a akcích sledujte náš web, Facebook a Instagram.
inzerce_Tim_148x210.indd 1
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• Živá příroda Českého krasu
Přes 100 ukázek savců, ptáků a hmyzu reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu na
pozadí panoramatické fotografie údolí Berounky.
Zajímavost: hmatové ukázky dřevin.

18. 10. 2021 20:03:07
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• Až do předsíně nebes
Barokní obrazy světců od malíře Jana Václava
Spitzera (1711-1773). Soubor velkoformátových
pláten původem z benediktinského kláštera ve
Svatém Janu pod Skalou.
Zajímavost: dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého poškozená požárem.
• Z dějin města Berouna
Model města zachycující jeho podobu před r. 1421,
ukázky cechovních symbolů, řemeslnických nástrojů a produktů včetně typické berounské keramiky, archeologické objevy.
Zajímavost: renesanční dveře do berounské radnice z 16. stol., přenosné sluneční hodiny.
• Etnografická expozice
Venkovská světnice z 19. stol. s typickým vybavením v kontrastu s městským salónem.
Zajímavost: intarzovaný nábytek, máselnice,
funkční kolovrátek.
Další objekty muzea (Plzeňská brána, Geopark Barrandien, Muzeum Hořovicka, Městské muzeum
v Žebráku) jsou otevřeny jen v letní sezóně (duben-říjen).

KONTAKT

Co u nás můžete vidět?
• Geologicko-paleontologická expozice
Víc než 220 exponátů – zkameněliny mnoha
druhů trilobitů, ramenonožců, plžů, mlžů, hlavonožců, konulárií, lilijic, mechovek, korálů a ukázky hornin typických pro oblast Barrandienu.
Zajímavost: deska se šesti rozměrnými trilobity,
lebka jeskynního lva, stolička mamuta.

MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P. O.
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
 +420 311 624 101
 pokladna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
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ŠKODA MUZEUM
ŠKODA Muzeum se nachází v samém centru výroby automobilů společnosti ŠKODA AUTO
v Mladé Boleslavi. Muzeum sídlí v bývalých továrních halách, kde se až do roku 1928
automobily vyráběly. Hned vedle v největším a nejmodernějším závodě tento příběh
pokračuje: den co den tam sjíždějí z výrobní linky nové škodovky. Expozice ŠKODA
Muzea seznamuje návštěvníky s fascinující historií značky sahající až do roku 1895,
kdy tehdejší továrnu na jízdní kola založili dva nadšení cyklisté – Václav Laurin
a Václav Klement.
V rámci otevírací doby muzea je pro návštěvníky otevřen i depozitář prototypů a sportovních
vozů.
120 LET ŠKODA MOTORSPORT
Od poloviny září 2021 se mohou návštěvníci
a fanoušci ŠKODA Motorsportu těšit na výstavu
uspořádanou ke 120. výročí úspěšného angažmá značky Laurin & Klement / ŠKODA AUTO na
poli motoristického sportu. Mezi vystavenými
exponáty nebudou chybět závodní speciály od
samých počátků motoristických klání značky až
po současnost, dále poháry, trofeje, závodnická
výstroj či rallye simulátor. Výstava bude k vidění
do 20. března 2022.

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Na prohlídku ŠKODA Muzea je možné v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného navázat
návštěvou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci – Vratislavicích nad Nisou. Expozici,
kterou vás provede virtuální průvodce, je možné
navštívit ve dnech pátek–neděle od 9 do 17 hodin,
v ostatních dnech po předchozí domluvě.
ŠKODA Muzeum a Rodný dům F. Porscheho
pro školy
Žáci mateřských a základních škol či víceletých
gymnázií mají dveře do ŠKODA Muzea i Rodného
domu F. Porscheho otevřená. Pro školní kolektivy
jsou připraveny vzdělávací programy a prohlídky
s pracovními listy uzpůsobené věku účastníků.

Otevřeno:
denně od 9 do 17 hod.
Prohlídky s průvodci či prohlídky pro školy je
třeba rezervovat předem přes online rezervační
systém na webu muzea: muzeum.skoda-auto.cz/
prohlidky anebo na tel.: +420 326 831 134.
Aktuální informace o provozu muzea a online
rezervace prohlídek najdete na:
muzeum.skoda-auto.cz

KONTAKT

Stálá expozice a depozitář prototypů
a sporťáků
Stálá expozice je rozdělena do tří tematických
oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA AUTO symbolizované třemi
páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada
po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje, zde naleznete mimo jiné nejstarší automobil
sbírky L&K Voiturette z roku 1906 i designové
studie, které představují vize budoucích modelů značky ŠKODA AUTO. Okruh Preciznost
představuje vozy v různých stádiích renovace –
od nálezového stavu až po „klenot“.

ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
 +420 326 832 038
 muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
zve na novou výstavu hraček!

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku v ruce se zážitkem,
kde se pobaví a poučí děti i dospělí. Ideální cíl pro školní i rodinný výlet!

Regionální muzeum Mělník zve na novou celoroční výstavu Hrajeme si 120 let.
Ve dvou místnostech zde můžete shlédnout hračky pro holky i kluky z let 1870–1990.

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

Děti ocení jezdící model vláčku a dospělí si nostalgicky zavzpomínají na nejoblíbenější hračky
svého dětství. Za návštěvu stojí také expozice
historických kočárků, která mapuje celý vývoj výroby dětských kočárků v Čechách. Je doplněna
prezentací dětských houpadel a plyšových medvědů. Druhá stálá expozice muzea je věnována
regionální historii a přírodě Mělnicka a CHKO
Kokořínska. Menší část zobrazuje historii českého vinařství.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům ochutnávku českých vín (pro skupiny v původních
gotických sklepích). Na jednotlivce čeká stejný
sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.

ZÁBAVA I NA POVRCHU
I na povrchu Hornického muzea Příbram se dá
zažít velké dobrodružství! Vedle tradičních expozic na vás čeká venkovní výstava důlní techniky v areálu Ševčinského dolu či historické
parní těžní stroje dolů Vojtěch a Anna. Můžete
se také projet vláčkem po povrchu nebo zkusit
štěstí při hledání minerálů na odvalu.

Akce:
28. 10. Den Středočeského kraje – zábava
pro malé i velké návštěvníky – téma příroda
a archeologie
16. 10. Mezinárodní den archeologie –
vycházka s archeologem na hradiště Zámka
u Bohnic
19. 11. 2021–2. 1. 2022 Advent v proměnách času – výstava věnovaná adventním
zvykům a tradicím
4. 12. Předvánoční řemeslný jarmark
ve všech prostorech muzea od 9:00 do 17:00 h.
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

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

KONTAKT

KONTAKT

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Školy se rovněž mohou objednat na celou řadu
vzdělávacích programů vedených odbornými
pracovníky či lektory. Učitelé a jejich žáci se mohou těšit třeba na průzkum podzemí, archeologickou dílnu, procházku po hornickém městě,
dále na etnografické, botanické, zoologické či
geologické programy.
Konkrétní nabídka a objednávky: Jana Fialová,
fialova-j@muzeum-pribram.cz, 725 776 433.

Akce a výstavy se konají po celý rok a vždy nabízí
interaktivní prvky nejen pro děti.

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/HornickemuzeumPribram
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REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK, p. o.
nám. Míru 54,
276 01 Mělník
 +420 315 630 922 sekretariát
 +420 315 630 936 pokladna
 pokladna@muzeum-melnik.cz
www.muzeum-melnik.cz
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CO CHYSTAJÍ MUZEA NA ÚSTECKU?
výstava věnuje ve velké míře také hospodářským dějinám, umění, lidové kultuře či sportu.
Návštěvníky jistě zaujme legendární motocykl
Böhmerland-Čechie, zmenšená kopie pomníku maršála Radeckého, rukopisy Franze Kafky
či portrét T. G. Masaryka od německého malíře
Emila Orlika. Během prohlídky bude možné
posedět v hospodě v Lokti a vyslechnout roz-

PIDIARMÁDA OD CHLUMCE TASÍ ZBRANĚ
VE VITRÍNĚ V MUZEU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Sotva doválčili vojáci na víkendové rekonstrukci
bitvy u Chlumce, sešla se u příležitosti 208. výročí
slavného střetu armáda dobových bojovníků i v muzeu. Překvapivě se jich vešly stovky do jedné vitríny, a to včetně koní a kanónů. Ústečan Michal Švec,
který se od dětství věnuje barvení figurek vojáčků
v měřítku 1 : 72, vystavil ukázku nejrozsáhlejší
části své sbírky. Tou jsou právě armády z období
napoleonských válek, které čítají na 3 000 mužů
pěchoty, jízdy a dělostřelectva. „Líbí se mi, že uniformy v tomto období se vyznačovaly velkou pestrostí
i elegancí,“ poznamenal modelář. Bitva Francouzů
proti Rusům, Prusům a Rakušanům, se odehrála v prostoru mezi Varvažovem a Přestanovem 29.
a 30. srpna 1813. Napoleonovi přinesla nečekaný
neúspěch a předznamenala drtivou porážku v následné Bitvě národů u Lipska. Vitrínu s modely návštěvníci najdou v přízemí na chodbě před vstupem
do pokladny.

COLLEGIUM BOHEMICUM PŘEDSTAVÍ
VÝSTAVU NAŠI NĚMCI
V říjnu 2021 byla v Muzeu města Ústí nad Labem otevřena dlouho očekávaná expozice Naši
Němci. Ve 22 výstavních místnostech představí dějiny německojazyčného obyvatelstva v českých zemích a vývoj česko-německých vztahů.
Výstava pokryje dlouhé časové období od středověku do 20. století. Jedna z místností bude
například věnována příchodu německých kolonistů ve středověku, další se budou zabývat
vládou Karla IV., reformací či reformami Josefa II. Návštěvníci se ocitnou na barikádě v revolučním roce 1848, navštíví český zemský
sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci,
projdou ulicí lemovanou politickými plakáty
z doby první republiky a seznámí se s osudy
českého, německého i židovského obyvatelstva
v době druhé světové války. Stranou pozornosti nezůstalo ani poválečné vysídlení Němců
z Československa. Vedle politického vývoje se

hovor štamgastů nebo si zahrát stolní fotbal
s mužstvy v dresech německých klubů. Výstavu doplňují kresby Jaze, autora populární komiksové série Opráski sčeskí historje.
Expozici vytváří Collegium Bohemicum za
podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ústí nad Labem a Česko-německého
fondu budoucnosti.
MUZEUM V PŘÍRODĚ V ZUBRNICÍCH
PŘIPRAVUJE DVA PROGRAMY
„Podzim na vesnici“ je plánován na 16.—17. října
2021 vždy od 9 h do 16 h. Návštěvníci se mohou
seznámit s vybranými zemědělskými činnostmi např. zpracování lnu na lamačce či vochlovací stolici nebo vázání provazů. Shlédnout

mohou i výrobu másla
či sýrů. Ožije také mlýn,
kde si lze pod dozorem
mlynáře vyzkoušet mletí
na ručním kamenném
mlýnku. v sušárně ovoce proběhne výstavka
tradičních druhů ovoce
ze sadu muzea a výroba
jablečných či hruškových křížal. Pro rodiny
s dětmi se připravuje
stezka plná her a úkolů.
Folklórní soubory by
se do muzea měly vrátit v období Adventu. Ve
dnech 11.—12. prosince
2021 připravujeme program „Vánoce v Zubrnicích“. Účast přislíbily FS Dykyta z Krásné Lípy,
Krušnohorská dudácká muzika a sbor Romance. Zpěv a koledy doplní vůně vánočky, povídání o adventních a vánočních zvycích našich
předků. Tradičně připravíme malou výstavu
betlému a pomocí věšteb a čarování naladíme
návštěvníky na blížící se vánoční čas.
Do konce roku v muzeu proběhnou již nasmlouvané edukační programy pro školy a pro
širší veřejnost se brány muzea otevřou v novém roce 2022 v masopustním období.

Užitečné odkazy:
www.muzeumusti.cz
www.nmvp.cz/zubrnice

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.
Jan Jiří Heinsch – Ve službách jezuitů
Hlavní sál – 12. 11. 2021—30. 01. 2022

Regionální muzeum v Teplicích

Martin Mrkva – Ex tenebris
Foyer – 12. 11. 2021—30. 01. 2022

Od září 2021 nabízí teplické muzeum školám a dalším zájmovým
skupinám nové edukační programy ke stálým expozicím na
teplickém zámku, které vznikly díky dotaci MK ČR.

O měření času
Komentovaná prohlídka expozice historických
hodin, která provází historií měření času. Program trvá 45 minut a je vhodný pro vyšší ročníky 1. stupně a 2. stupeň ZŠ.

Pravěk nebo středověk Teplicka
a Podkrušnohoří
Interaktivní prohlídka archeologické expozice
spojená s prací s muzejními kufříky, ve kterých
jsou uloženy kopie sbírkových předmětů. Program
trvá 45 minut a je vhodný pro ZŠ i SŠ.
Návštěvu programů pro školy a další zájmové skupiny je nutné objednat předem. Vstup je možný
i v dopoledních hodinách, vstupné činí 20 Kč na
žáka/studenta/dítě.

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. Jádro expozice tak tvoří například výjimečná díla Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka
Janouška, Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Kamila Lhotáka, Mikuláše Medka či Jiřího
Johna.

Když se řekne gotika
Interaktivní prohlídka expozice obrazů a plastiky 14.–18. století představuje hlavní rysy gotického umění. Program trvá 45 minut a je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Básník a jeho múza
Interaktivní program věnovaný dílu básníka
A. S. Puškina a jeho spojení s městem Teplice,
trvá 45 minut a je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a
SŠ.
Lebka královny Judity
Komentovaná prohlídka expozice románského
kláštera v Teplicích, která odhaluje zákonitosti
anatomie lidské lebky, ale také života ve středověku. Program trvá 60 minut a je vhodný pro
2. stupeň ZŠ a SŠ.
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Zbyšek Sion – Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let
Hlavní sál – 25. 06.—31. 10. 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Klášterková, tel. 412
359 025, 776 510 600, klasterkova@muzeum-teplice.cz

Josef Liesler – Doba válečná
Foyer – 10. 08.—24. 10. 2021
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Pro školy jsme připravili tyto animace:
OBLUDÁRIUM
K výstavě Zbyšek Sion / Výběr obrazů a kreseb
z 60. a 70. let – do 29. 10. 2021
Prohlídka výstavy s interaktivními úkoly a inspirace díly Zbyška Siona. Volné tvoření výtvarnými
technikami: koláž, muchláž a frotáž. Děti vytvoří
smyšlené postavy a příšery, vyzkouší si také magnetickou malbu nebo malování do pěny.
BAROKO
K výstavám Jana Jiřího Heinsche – Ve službách
jezuitů a Martina Mrkvy – Ex tenebris
15. 11. 2021 – 28. 01. 2022
Odhalíme kouzlo temnosvitu a dynamiky, barokní
malbu v její nejdramatičtější podobě.
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.

KONTAKT

Cibule nebo granátové jablko?
Komentovaná prohlídka expozice porcelánu
a Modrého pokoje doplněná výtvarnou dílnou,
která osvětluje zákonitosti vzniku cibulového
vzoru. Program trvá 60 minut a je vhodný pro
2. stupeň ZŠ a SŠ.

ReVize: Martin Skalický – Intervence
Stálá expozice – 12. 11. 2021—30. 01. 2022

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM
Očkova 5, 413 01 Roudnice n. Labem
 + 420 416 837 301
 galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz
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Oblastní muzeum v Děčíně
Muzeum v Děčíně nabízí stálou expozici Vývoj lodní dopravy na
Labi. Město Děčín je od pradávna centrem labské lodní dopravy. Procházkou po
expozici se návštěvník seznámí s lodní dopravou od počátků až do současnosti.
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.
Aktuální výstavy
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka
Buriana – Výstava obrazů s pravěkou tematikou
doplněná o paleontologické nálezy. K vidění je na
150 výtvarných děl od současných následovníků
Zdeňka Buriana. Šest muzejních místností obsahuje vývoj na Zemi od prvohor až do čtvrtohor.
Výstava je doplněna o doprovodný program nejen pro děti! NENECHTE SI UJÍT!

KONTAKT

Oblastní muzeum v Děčíně připravilo ve spolupráci se sdružením PAS a ZOO Dvůr Králové
nad Labem pro návštěvníky rozsáhlou výstavu
k tématu Paleoart – vědecká, umělecká rekonstrukce zaniklého života na Zemi. Výstava
představuje současné umělce, kteří svým dílem
mimo jiné navazují na paleontologickou rekonstrukci profesora Josefa Augusty a malíře Zdeňka Buriana, od jehož úmrtí letos uplynulo 40 let.

Ve výstavě představujeme čtyři malíře a jednoho
preparátora, kteří svou prací návštěvníkům muzeí a galerií přibližují dávný život na naší planetě.
Jsou to Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří Svoboda, Jiří Teichmann a Jaroslav Bažant. Autoři jsou
sdruženi ve volném sdružení výtvarníků „PAS“
– Paleoart and science (umění a věda), které ve
spolupráci s předními paleontology představuje a
popularizuje současný stav poznání v paleontologii. Společně s výtvarnými díly bude prezentována
také paleontologická sbírka OM Děčín.
Těšit se mohou dospělí i děti. Pro posledně jmenované je připraven bohatý doprovodný program do
každého počasí! Např. vyzkoušení jeskynní malby, možnost vyfotit se s pravěkou lvicí, pátrání po
dinosaurech, vyzkoušení práce archeologa a jiné
doprovodné hry a programy
Svým rozsahem jedinečná výstava bude doplněna
programem pro děti a školy a také řadou jednodenních akcí. V muzeu bude k vidění od 15. července do konce roku 2021.
Táto, namaluj mi vojáčka – Nově otevřená výstava „Táto namaluj mi vojáčka“ představuje padesát
dva knih z autorovy sbírky, které jsou zaměřeny
na vojenské oděvy od starověku po současnost.
Jejich společným jmenovatelem jsou kreslené
ilustrace od českých i světových malířů. Ilustrátoři jsou nejen plodní malíři, ale i neocenitelní dokumentaristé, neboť v jejich dílech jsou často zachyceny dobové uniformy v nejmenších detailech,
vyžadujících mravenčí píli při studiu v muzejních
depozitářích, knihovnách, archivech. Jejich práce
se pak stává stěžejním obsahem knih věnovaných
zvláštní vědě – uniformologii. Výstava trvá do 30.
října 2021.

Pohled do expozice

Zkamenělý les
Oblastní muzeum v Lounech si vás dovoluje pozvat do staré bašty městského
opevnění nedaleko Žatecké brány, ve které je vystavena reprezentativní
sbírka fosilních zkamenělých dřev převážně z Lounska a jeho širšího okolí
(Podbořanska, Rakovnicka, Žatecka, Slánska), ale i severočeské hnědouhelné
pánve a Doupovských hor.
Sbírku vybudovala skupina sběratelů a nadšenců soustředěných ve spolku Araukarit, jejím základem jsou celoživotní sběry lounského rodáka
MUDr. Bořka Zasadila.
Obecně platí, že dřeva prvohorní a druhohorní jsou
většinou prokřemenělá, dřeva třetihorní pak na
většině lokalit kalcifikovaná, méně často prokřemenělá či opalizovaná. Oproti vchodu je umístěn asi
nejatraktivnější exponát celého muzea – přes 2 metry vysoký třetihorní prokřemenělý kmen kaštanovníku, nalezený v pískovně ve Velké Černoci.
V přízemí se nachází velká kolekce prokřemenělých kmenů prvohorních jehličnanů, tzv.
araukaritů, ale i přesliček, plavuní a kapradin
(Psaronií) s krásnou
kresbou cévních svazků. Některá dřeva jsou
rozříznutá a naleštěná,
aby vynikla jejich barevnost a kresba, některá zůstala v přirozeném stavu.
Ve druhém patře expozice jsou umístěny
Přes 2 m vysoký kmen
vzorky menších formá(Velká Černoc) s hnízdní
tů, pestřejšího původu.
dutinou datla

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

Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci

www.muzeumlouny.cz

Památník Karla Hynka Máchy
Expozice muzea v Litoměřicích je pro veřejnost
dlouhodobě uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce budovy.
Návštěvníci jsou zváni na prohlídku Památníku
Karla Hynka Máchy. Expozice přibližuje život
a tvorbu tohoto významného romantického básníka a prozaika. Je umístěna v domu Na Vikárce, kde
Mácha při svém pobytu v Litoměřicích žil a kde
6. listopadu 1836 v pouhých 26 letech zemřel.
Vstupenky lze zakoupit na adrese Dlouhá 173 (podloubí), Litoměřice. Prohlídky probíhají od úterý do
neděle v časech 11, 13 a 15 hodin.
Prohlídku lze objednat také telefonicky na čísle
775 868 539.

Křížova vila, pobočka muzea,
Zeyerova 344
Žiju v první republice:
9. 9. 2021–24. 4. 2022
Výstava prvorepublikové módy a doplňků
ze sbírky Ludmily Zuskové.

Plán výstav září – prosinec 2021
Hlavní budova muzea, Husova 678
Sirupy, mošty, víno:
21. 1.–30. 12. 2021
Výstava o historii žateckého podniku Fruta.

Kromě mnoha barevných, sběratelsky atraktivních, prokřemenělých prvohorních dřev z Mradic,
Očihova, Kryr, Manětína a dalších lokalit z celého
světa. Druhohorního původu je velká kolekce kmenů kapradin Tempskyí hojně nacházené při těžbě
lupků v lomu Pecínov u Nového Strašecí.
Na dřeva třetihorního původu je zaměřeno hned
několik vitrín. Většina vzorků pochází z těžebních
lokalit severočeské hnědouhelné pánve, hlavně
z Bíliny. Dřeva stará 20 milionů let mají obvykle
pěkně zachovalé letorosty, jen někdy bývají prokřemenělá, většinou jsou tvořena karbonáty, někdy
jsou fosilizována minerály železa. Vůbec nejběžnějším procesem fosilizace dřev v období třetihor
je jejich prouhelnění a vznik tzv. xylitu – základu
severočeských uhelných slojí.
V dutinách třetihorních dřev někdy zůstala zachována fosilní pryskyřice červenohnědé barvy, tzv.
duxit, který své jméno získal podle německého
názvu Duchcova. Dřevům s pěkně vyvinutými krystalky křemene se říká jiskřivce, nejkrásnější pochází z lomu Bílina a z pískovny v Údlicích u Chomutova.
Celá expozice je doplněna reprodukcemi obrazů
mosteckého malíře Jiřího Svobody. Jde o věrné
rekonstrukce pravěkých lesů z období prvohor
a třetihor.

Oblastní muzeum v Litoměřicích

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.
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.

Naleštěné kmeny prokřemenělých stromů, Manětín

Máchova světnička
Pokud půjdete na prohlídku Máchovy světničky
s dětmi, můžete si stáhnout naše pracovní listy
a na místě si je vyplnit. Odkaz na ně najdete na webových stránkách muzea.

Husité v severozápadních Čechách
a druhá křížová výprava u Žatce 1421:
18. 9.–30. 12. 2021
Výstava připravena ve spolupráci s ÚAPP Sz.
Čech v Mostě.

Pracovní listy jsou určeny pro děti prvního stupně
(od 2. třídy – je nutná znalost čtení a psaní), které
navštíví Máchovu světničku. Slouží k hlubšímu
prožitku v expozici, dítě musí samostatně pracovat
a tím se dostává do osobního kontaktu s předměty
i textem. Tyto listy si dítě odnese domů, nezůstávají
v muzeu ani nejsou námi hodnoceny, mohou však
posloužit pedagogovi, aby s nimi následně pracoval
a s žáky danou látku ještě jednou probral.

Změna programu vyhrazena, vše závisí na
vývoji epidemiologické
situace v zemi.

Pro skupiny lze návštěvu Máchovy světničky objednat též v Informačním centru Litoměřice na tel. čísle
416 916 440 (e-mail: info@litomerice.cz).

REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA V ŽATCI
KONTAKT

KONTAKT

Stará papírna, pobočka muzea,
Volyňských Čechů 733
Dávné věky na Žatecku a v širším
okolí: 16. 9.–11. 12. 2021
Výstava obrazů pravěkých rostlin a stromů
Jiřího Svobody a sbírky araukaritů Jiřího
Svejkovského, Zdeňka
Dvořáka a Tomáše Novotného.

 rmz@muzeumzatec.cz
 regionalni.muzeum.zatec
www.muzeumzatec.cz
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PAMÁTNÍK KARLA HYNKA MÁCHY
Máchova 177/5, 412 01 Litoměřice
www.muzeumlitomerice.cz
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Památník Terezín

národní kulturní památka,
na místech utrpení desetitisíců lidí v letech nacistické okupace již od roku 1947 a
jedinečná paměťová instituce svého druhu v ČR
Nedaleko soutoku Ohře a Labe leží pevnost Terezín. Původně vojenská stavba byla postavená ke
konci 18. století. Tvořila ji Hlavní pevnost – dnešní město, a Malá pevnost. Tragickou kapitolou její
historie bylo období druhé světové války. V rámci
nacistické politiky tzv. „konečného řešení židovské otázky“ bylo v Terezíně – Hlavní pevnosti
zřízeno ghetto – sběrný a průchozí tábor pro
židovské obyvatelstvo před jejich deportací do
vyhlazovacích táborů na východě. Malá pevnost
vedle toho sloužila jako vězení pražského gestapa
zejména pro příslušníky domácího odboje.

Objekty Památníku Terezín
přístupné návštěvníkům
Malá pevnost • věznice gestapa • Národní
hřbitov Město Terezín • židovské ghetto •
• Muzeum ghetta • bývalá Magdeburská
kasárna • Židovská modlitebna • Kolumbárium a ústřední márnice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem
(více na www.pamatnik-terezin.cz)

Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez
předchozího objednání nebo v rámci prohlídky
s průvodcem
Prohlídky s průvodcem
První okruh – Malá pevnost (75 minut)
Druhý okruh – objekty bývalého ghetta Terezín (120 minut)
Rezervace prohlídek – www.pamatnik-terezin/rezervace nebo tel. +420 416 724 535
Otevřeno celoročně, v hlavní návštěvnické
sezoně (do přechodu na zimní čas) denně od
8 do 18 hodin

Na podzim tohoto roku si spolu s několika dalšími organizacemi připomeneme 80. výročí od
zahájení deportací Židů z českých zemí a vznik
židovského ghetta v Terezíně. Seznam akcí k tomuto výročí naleznete na webových stránkách
www.pamatnik-terezin.cz/vyroci80.

Přesně na den 80 let
od příjezdu prvního
transportu do ghetta
v Terezíně, 24. listopadu 2021, pořádáme Pochod živých se
svíčkami od nádražní
budovy v Bohušovicích nad Ohří do Terezína.
Začátek pochodu v 16:00. Přijďte si s námi připomenout toto smutné výročí.

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

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.
Interaktivní expozice představuje malým i velkým divákům vývoj a vliv jednotlivých médií na
člověka od fotografie až po filmové studio. Další
mimořádnou upoutávkou je expozice nazvaná
Jezuité v Jindřichově Hradci, jejíž součástí je
stejnojmenný dokumentární film přibližující
historii sídla Muzea fotografie a MOM – jezuitskou kolej – a slavné osobnosti, které zde kdysi
působily.

MUZEJNÍ noviny TIM
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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!
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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: 1. 1. do 30. 12. 2021
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. do 19. 12. 2021
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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Městské muzeum a galerie Dačice
„muzeum kostky cukru“
Co si takhle osladit život? Víte, odkud kostkový cukr pochází? Dačické
muzeum vám představí svůj světový unikát v podobě vynálezu první kostky
cukru na světě. Pojďte se dozvědět, jak to s tou sladkou kostkou vlastně
celé bylo.
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 edukačním listem či zhlédnutím
doprovodného filmu.

Muzeum Jindřichohradecka si připravilo pro následující
školní rok nové interaktivní edukační programy pro žáky
4.–9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií.
Nejzajímavější novinkou je bezpochyby edukační program „Život v době lucemburské - střední Evropa předhusitská“. Součástí programu je
nejen poutavá prezentace, pracovní listy, práce
s interaktivní tabulí, ale zejména archeologický
muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů,
zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou
reálně vyzkoušet, osahat. Při programu se žáci seznámí s každodenností konce 14. století, se způsoby středověké řemeslné výroby a hospodařením, s historickými prameny, s méně známými
událostmi regionální i středoevropské povahy,
s aktuálními archeologickými poznatky a mnoha
dalšími zajímavostmi. Kufřík odráží materiální
kulturu prostředí nižšího šlechtice na přelomu
14. a 15. století.
Kromě stálých edukačních programů věnovaných
Landfrasově
tiskárně či kostelu
sv. Jana Křtitele i nadále probíhá edukační program J. A. Komenský ve sbírkách

Po celý rok pořádáme muzejní výstavy, galerijní
výstavy, přednášky, kulturní akce, edukační programy pro školky, školy a širokou veřejnost. Další
akce na webových stránkách a na FB.

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

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
(jižní křídlo státního zámku)
Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
 muzeum@muzeumdacice.cz
 muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz

muzea. Součástí programu je komentovaná
prohlídka výstavky unikátních původních tisků J. A. Komenského ze sbírek našeho muzea,
např. dvě cenná vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené), tištěné v Praze
v roce 1667 a 1669… Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností J. A. Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků,
s možnostmi digitálního přístupu do muzejní
knihovny. Program je obohacen o pracovní listy,
o práci s interaktivní tabulí a výtvarný koutek,
kde si žáci a studenti mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na závěr studenty čeká i malé překvapení.
Na všechny programy je nutné se předem objednat mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky
702 208 639, 384 363 661.

KONTAKT
KONTAKT

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

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

Muzeum Jindřichohradecka

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

V muzeu, které se nachází v prostorech
třech historických domů, naleznete
na ploše 1000 m2 více než 100 exponátů
z čokolády a marcipánu. Expozice mapuje
historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy
a následné zpracování do formy bonbonů,
tabulek, pralinek či figurek.
Druhá část muzea je věnována
marcipánu a možnostem jeho zpracování.
Uvidíte marcipánový model náměstí
a dalších táborských dominant, marcipánové
modely pohádek, šatičky pro panenky…
K dispozici pro všechny hravé ruce je tvořivá
dílna, kde sami můžete odlévat čokoládové
figurky, či pracovat s marcipánem.V kinosále
jsou připraveny filmy o čokoládě.
Odborníky cukráře zase můžete pozorovat
okénkem přímo z naší Čokolatérie,
kde proudí čokoláda ve fontáně.

Degustace I Komentované prohlídky I Tvořivé dílny
Muzeum čokolády
a marcipánu o.p.s.
Kotnovská 138, 390 01 Tábor

Otevírací doba
červenec–srpen 9–19 hod.
září – červen
9–17 hod.

Rezervace pro školy
Tel.: 724 015 206
recepce@cokomuzeum.cz

www.cokomuzeum.cz
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Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Třebechovice pod Orebem vyhledávají milovníci krásných
lesů a světoznámého muzea betlémů. Jeho nejobdivovanějším
exponátem je unikátní Proboštův mechanický betlém.
Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezávaných dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla
o váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb,
paláců, kostelíků, mlýnů, poustevny a 400 fi-

nebyla na objednávku. Což znamená, že vznikla bez jakékoli finanční podpory.
Po nedávném generálním zrestaurování je betlém jako nový, plně funkční a nesmírně atraktivní pro malé i velké, v zimě i v létě. Jde o nej-

Některé si budete moci sami vyzkoušet, jiné
vás mohou inspirovat a zkusíte je až doma.
Kromě tradic přestavíme i různé betlémy ze
sbírkového fondu muzea nebo přímo od autorů. Výstavu doplní doprovodný program a dílničky pro děti. Aktuální informace naleznete
na naši webových stránkách.

slavnější betlém světa, pýchu muzea v Třebechovicích pod Orebem i celé České republiky
a jeho shlédnutí je zážitek na celý život.
Třebechovický betlém – časy dobré i zlé
nová stálá expozice
Historie Proboštova betlému je plná událostí
a letopočtů, pro lepší orientaci jsme vytvořili
dvě časové osy. Jedna seznamuje s historickými událostmi a osobami, které stály u vzniku betlému nebo byly spojeny s jeho osudem.
Druhá mapuje cesty betlému po výstavách
doma i v zahraničí.
ligránských figurek lidí a zvířat na ploše 7 × 2
metry? Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Kapuciána a Frimla.
Pojďte s námi na výlet do časů, kdy se zrodila
naše jediná národní kulturní památka, která

KONTAKT

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

Vánoční čas radosti
19. 11. 2021 – 6. 2. 2022
Opět po roce jsou tu Vánoce a nimi i vánoční
výstava plná betlémů. Ta letošní představí tradice a pranostiky spojené s adventním časem.

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

Městské muzeum Žamberk

Městské muzeum se nachází v empírové budově tzv. Kateřinského špitálu
nedaleko centra města. Výběr toho nejzajímavějšího ze sbírek může
návštěvník zhlédnout ve stálé expozici věnované historii města Žamberka,
lidovým a uměleckým řemeslům, významným žamberským rodákům
a osobnostem, jakými byli například průkopník moderní chirurgie
Dr. Eduard Albert nebo skladatel vážné hudby Petr Eben.
Otevírací doba:
květen–červen, září–říjen:
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–16.00, So–Ne 14.00–17.00

Muzeum papírových modelů

červenec–srpen:
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–17.00, So–Ne 14.00–17.00

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

MUZEJNÍ noviny TIM

Vstupné stálá expozice:
základní 20 Kč, snížené 10 Kč*

víme možnost tvoření a výroby dárku na poslední
chvíli.
A ve stálé expozici je pro vás připraveno více jak
1.500 modelů z několika států Evropy.
Navštivte Muzeum papírových modelů. Slibujeme
zážitek LEPŠÍ, NEŽ ČEKÁTE!

Vstupné výstava: základní 20 Kč, snížené 15 Kč

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
 +420777 828 657
 info@mpmpm.cz
 https://www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu
www.mpmpm.cz
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Vstupné celé muzeum: základní 40 Kč, snížené 25 Kč
rodinné vstupné 80 Kč, (2 dosp. + 1-3 děti)
*(děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP)
Pedagogický doprovod škol. skupin a děti do 6 let
zdarma
Domek Prokopa Diviše
Otevírací doba:
květen–září:
Út–Pá 10.00–11.00
14.00–16.00,
So–Ne 14.00–17.00
Vstupné:
základní 25 Kč,
snížené 15 Kč
(děti od 6 let, studenti,
senioři, ZTP)*,
rodinné 55 Kč
děti do 6 let zdarma
Průvodkyně: Jitka Bodnárová
Tel.: +420 608 427 064

KONTAKT

K poutavým exponátům patří mechanický betlém,
loutkové divadlo, funkční orchestrion, řezbářské
práce a plastiky od rodiny Rousů nebo obrazy
zachycující poslední majitele panství z rodu
Parishů. Pozornost si také zaslouží unikátní
Erxlebenova novogotická lékárna. Expozice je
doplněna o dobové lékárenské příslušenství
a také o kopie původních porcelánových stojatek
se znakem rodiny Erxlebenů. U pokladny muzea
si návštěvníci mohou zakoupit publikace,
turistické vizitky a známky, pohlednice a jiné
upomínkové předměty. Městské muzeum pořádá pravidelné tematické výstavy, besedy se
zajímavými osobnostmi a významně se tak podílí
na kulturním dění ve městě. V blízkosti muzea se
nachází židovský hřbitov s nejstarším datovaným
náhrobkem z roku 1731 a obřadní místností, kde
je umístěna expozice historie židovské komunity
v Žamberku.
Jako součást Městského muzea Žamberk je
veřejnosti zpřístupněn také nedaleký domek
Prokopa Diviše s maketou Divišova hromosvodu
a expozicí věnovanou slavnému žamberskému
rodákovi – katolickému knězi, přírodovědci
a vynálezci hromosvodu.

Otevírací doba Muzea v zimním období:
Po, čt, pá: 11.00–17.00
Víkendy, svátky, prázdniny: 9.00–17.00

KONTAKT

V první řadě je to výstava modelů dakarských speciálů. Když v roce 1988 vyhrál poprvé Rally Paříž-Dakar Karel Loprais, nikdo netušil, že se modely
dakarských kamionů stanou doslova fenoménem
v papírovém světě. Na výstavě uvidíte více jak stovku modelů kamionů, které absolvovaly legendární rallye v rozmezí let 1986-2021.
Další novinkou je nová část expozice, věnované
časopisu ABC. Populární „ábíčko“ se stalo doslova
synonymem papírového modelářství v Čechách a
expozice v Muzeu představuje mimo jiné i autory,
kteří pro ABC vytvářeli krásné modely z papíru.
A k tomu všemu ještě každý poslední víkend v měsíci máme pro všechny návštěvníky připravenou
interaktivní dílničku. A první pondělí v měsíci je
do Muzea volný vstup.
Další akcí je Slavnost svatého Martina. Tradiční
lampionový průvod, představení spolku historického šermu a samozřejmě: svatý Martin na bílém
koni.
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 připra-

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

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK
Československé armády 472
564 01 Žamberk
 muzeum@muzeumzamberk.cz
www.muzeumzamberk.cz
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Na Hradecku není nuda ani za špatného počasí
Pro milovníky muzeí máme nabídku dvou, která zcela jistě nesmíte minout. Při zimních
plískanicích je to ideální zastávka pro dospělé i pro děti!

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ
Tohle muzeum voní vánocemi... Přijďte se přesvědčit sami a nasajte tu jedinečnou atmosféru
vytvořenou dovedností lidských rukou. Najdete
tu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora
mechanismu Josefa Frimla, který je jako jediný
v České republice prohlášený za národní kulturní
památku. Ale nejen to. Děti si užijí mnoho interaktivních herních prvků a také další výstavy, které muzeum pro vás přichystalo. Koupit si zde můžete i nejrůznější vystřihovánky a zabavit tak své
ratolesti doma v teple, když počasí nebude přát...
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do
16:30 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16:00 hodin.

KONTAKT

Více o regionu a další tipy najdete na
www.hradecko.eu

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ
Masarykovo náměstí 1426
Třebechovice pod Orebem
 +420 702 175 450
www.betlem.cz

Manželé Stuchlíkovi v Novém Bydžově vytvořili
ráj pro ty, kteří se zajímají o hračky z dob minulých. Přijďte dětem vyprávět o vašem dětství
a o tom, s čím jste si hrávali vy. V dnešní době
sbírka muzea čítá tisíce hraček a je již takového
rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici
historických a retro hraček v republice. Najdete
tu opravdu unikátní historické kousky, ale také
hračky, které možná ještě máte doma. Myslí se tu
jak na holčičky, tak na kluky. Neváhejte a vyrazte
na výlet, nudit se tu nebudete. Doporučujeme zejména noční prohlídky, které přidají na tajemnu.
Muzeum bude otevřeno pouze v prosinci od úterý
do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou
věnované nočním prohlídkám, které budou od 18
do 22 hodin. A pozor! Expozice je rozšířená o výstavu betlémů.

KONTAKT

MUZEUM HRAČEK – STUCHLÍKOVII

MUZEUM HRAČEK – STUCHLÍKOVI
U mlýna 1437, Nový Bydžov
 +420 608 985 477
www.muzeumhracekbydzov.cz

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

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.

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.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 –
12:00 a 12:30 – 18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 13, Plzeň, tel: +420 378 370 200,
GPS: 49°44’41.782”N 13°22’45.436”E
Národopisné muzeum Plzeňska – pobočka Západočeského muzea v Plzni je z důvodu rozsáhle rekonstrukce dlouhodobě uzavřeno.

MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA
V ROKYCANECH

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 8:00 –
12:00 a 12:30 - 16:00, www.zcm.cz
Nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ
PLZEŇSKÉ DIECÉZE

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

Hlavní budova ZČM

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

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 LOUTEK V PLZNI

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 –
18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 23, Plzeň, tel. +420 378 370 800,
GPS: 49°44’46.713”N 13°22’36.913”E

Muzeum nabízí prohlídky celoročně dostupných expozic:
• Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
• Bydlení na Rokycansku
• Příroda pro budoucnost
• Otisky času
• Měšťanská a šlechtická domácnost
• Rokycansko v minulosti

VODNÍ HAMR DOBŘÍV

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

Projekt „Plzeňský kraj atraktivní“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Veškeré informace o muzeích a další tipy na výlety čtenáři naleznou na webovém portálu www.turisturaj.cz.
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Severočeské muzeum v Liberci
Nové Severočeské muzeum nabízí hravost, interaktivitu a zapojení celé
rodiny. Dotkněte se kopií uměleckých předmětů, vyrobte si vlastní minci,
poslechněte si hlasy ptáků nebo si pusťte orchestrion!

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE

Rostislav Vaněk | typografický portrét
5. 12. 2020 – 14. 11. 2021
Jizerský skubbismus
1. 1. – 31. 12. 2021

VÝSTAVY:
4. 11 –30. 12. 2021
Svět kostiček® – výstava pro všechny příznivce
pestrobarevných kostiček stavebnic Lego Friends a Lego Technic

Rostislav Vaněk | Typografický portrét
komentovaná prohlídka výstavy s autorem
13. 10. 2021 v 18 hodin, vstupné 100 Kč, rezervace na info@muzeumlb.cz

18. 11.–30. 12. 2021
Ze svatého kouta – Podmalby na skle ze sbírky
J. V. Scheybala a turnovského muzea

Fotografie a pohlednice s Annou Dařbujanovou
Nahlédněte do muzejního zázemí a seznamte se
s jednotlivými kurátory. Tentokrát o fotografiích
a pohlednicích a o tom, jak se zpracovávají, evidují, ukládají, digitalizují a jak se o ně pečuje.
20. 10. 2021 v 18 hodin, vstupné 100 Kč, rezervace na info@muzeumlb.cz

Specializací turnovského muzea jsou drahé kameny, jejich zpracování, a šperk. Geologicko-mineralogická expozice zavede návštěvníky do pestrého
světa nerostů, na ukázkách broušených a rytých
drahokamů se seznámí s technologií jejich zpracování a představí se jim také historické šperky,
následované těmi, které od roku 1984 vznikají na
mezinárodních šperkařských sympoziích v Turnově. V Klenotnici je vystavena luxusní historická
kolekce šperkařských prací ze sbírky turnovské
umělecko-průmyslové školy. Atraktivním cílem se
stala expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Nová výjimečná expozice pro všechny
milovníky skal a hor a jediná stálá expozice svého
druhu v České republice.

Liberec kontra Reichenberg
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
Luďkem Lukuvkou
27. 10 2021 v 18 hodin, 100 Kč za osobu, rezervace na info@muzeumlb.cz

Vánoční výstava
24. 11. 2021. – 28. 1. 2022

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI, P.O.
Masarykova 11, 460 01 Liberec
 +420 485 246 111
 muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz

KONTAKT

Z proměnných výstav VÝSTAVY
Liberec kontra Reichenberg
5. 12. 2020 – 9. 1. 2022

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
2. světová válka v Liberci
komentovaná prohlídka expozice Liberecké fragmenty s Ivanem Rousem
6. 10. 2021 v 18 hodin, vstupné 100 Kč, rezervace
na info@muzeumlb.cz

KONTAKT

V přírodovědné expozici Doteky severu se můžete podívat,
jak vypadá jizerskohorské rašeliniště, bučina, horská louka
nebo industriální krajina města.
Místní historii vám přiblíží expozice
Liberecké fragmenty a ve Fotografické galerii
můžete obdivovat historickou a uměleckou fotografii. V opojení krásou a užitkem poznáte vývoj
uměleckého řemesla v Evropě od antiky do současnosti.
Ke všem expozicím i výstavám nabízíme programy pro školy (a zájmové skupiny). Jejich přehled
najdete na www.muzeumlb.cz/vzdelavaci-programy. V podzimních měsících se můžete těšit
na zajímavé akce (nejen) pro rodiny s dětmi –
například speciální prohlídky Muzeum potmě!,
při nichž si projdete celé muzeum jen za světla
baterky či čelovky, nebo již tradiční akce Vánoce
v muzeu, kde si budete moci užít spoustu zábavy
a načerpat vánoční atmosféru.

Muzeum Českého ráje v Turnově je živou institucí, která
aktivně, zajímavou formou přibližuje historii, oživuje tradice
a řemesla prostřednictvím řemeslných dílen a workshopů či
zábavně-naučných programů pro děti i dospělé.

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE
Skálova 71,511 01 Turnov
Otevírací doba: denně mimo pondělí
květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.

Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě, p.o. libereckého kraje
Vísecká rychta v Kravařích v roce 2021

Oblastní galerie Liberec

Literární expozice K. H. Mácha v Doksech

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková
organizace Libereckého kraje V ambitových prostorách
probíhá výstava palných zbraní ze sbírky muzea. Nebudou
chybět tradiční akce s ekoporadnou Orsej a v říjnu oslavíme
mezinárodní den archeologie.

MUZEJNÍ noviny TIM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE
nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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rodu. Z prostřední generace pocházel Heinrich
Liebieg (1839–1904), který proslul nejen jako
průmyslník, ale také jako sběratel, muzejník
a mecenáš. Úspěšně sbíral vrcholné umění své
doby, podporoval liberecké muzeum a své sbírky
z velké části odkázal městu. Když byla roku 1953
založena Oblastní galerie Liberec, zůstala Liebigova sbírka zbraní a v muzeu, ale umělecká díla
připadla jí. Přijďte se do krásné budovy Městských lázní v Liberci podívat, jak se o Liebiegův
odkaz staráme. Nebudete zklamáni!
STÁLÉ EXPOZICE:
Heinrich von Liebieg. Sběratel a mecenáš
Na vlnách umění. Sbírky českého umění
Zlatý věk nizozemské malby
Otevírací doba:
Denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek je otevírací doba prodloužena do 19 hodin.
Každý čtvrtek volný vstup.

KONTAKT

Když roku 1859 debutoval na pařížském Salónu,
okamžitě si získal obdiv největšího z „prokletých
básníků“ Charlese Baudelaira. Camille Corot ho
nazval „králem oblohy“. Do světa umění uvedl
nejslavnějšího z impresionistů, Claude Moneta.
Sám se zúčastnil první a nejproslulejší výstavy
impresionistů, ač se za žádného revolucionáře
nepovažoval. Jeho díla patří k ceněným klenotům nejvýznamnějších světových muzeí umění.
Byl synem lodivoda z Honfleuru, jmenoval se
Eugène Boudin a v Evropě mimo Francii musíte
za jeho obrazy do Liberce.
Oblastní galerie v Liberci vystavuje skvělou kolekci francouzského malířství generace, která
zahájila největší revoluci v malbě vůbec. Vedle
sedmnácti obrazů Eugèna Boudina tu najdete
také díla Charles-François Daubignyho, Narcisse Virgilio Díaze de la Peña nebo Théodora
Rousseaua. Jsou známí jako představitelé tzv.
Barbizonské školy a bezprostřední předchůdci
impresionistů. Začali malovat v plenéru a změnili dějiny umění. Jak se tato sbírka světového
významu dostala do Liberce? Zásluhou jednoho
z Liebiegů.
Liebiegové a Liberec neodmyslitelně patří
k sobě: za dynamickým rozvojem města stály
déle než sto let tři generace a dvě větve tohoto

a rybářství na Českolipsku. Konají se zde tematické akce a výstavy, tou aktuální je výstava „Hrady
spatřené“, kde můžete shlédnout kresby K. H.
Máchy a rytiny F. A. Hebera. Výstava je přístupná
do 31. 10. 2021.
K podzimnímu objevování Máchova kraje můžete
využít možnosti ubytování v pěti dvoulůžkových
pokojích.
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. Na 16. 10. chystáme Mezinárodní den archeologie.
Ekoporadna „Orsej“ připravuje na 3. 10. Festival ptactva, 6. 10. Den zvířat a na 19. 10. Den
stromů.

KONTAKT

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 jsme připravili v prostorách ambitu výstavu z muzejní sbírky – Palné
zbraně. Sbírka patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů a obsahuje celkem
342 zbraní. K vidění jsou i historické terče a lovecké trofeje. Výstava probíhá do konce října 2021.
Za návštěvu stojí i naše tři pobočky. Vísecká
rychta v Kravařích u České Lípy, největší
roubené obytné stavení v Čechách s expozicí lidové architektury a způsobu života na venkově.
Do konce října je k vidění výstava „Česká paní
česky vaří, přitom dobře hospodaří“. Stálá
expozice byla propojena s výstavou historických
vyšívaných kuchařek, prvorepublikových kávovin
a historických bábovkových forem ze sbírek Kateřiny Ebelové.
V Doksech je možné navštívit další z poboček muzea, Památník K. H. Machy. Expozice je věnována tomuto básníkovi, ale také vývoji rybnikářství

Učil se od něj Claude Monet, obdivoval ho Charles Baudelaire,
zná ho celý svět – a sedmnáct jeho obrazů najdete v Liberci.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
: +420 485 106 325
 oblgal@ogl.cz
www.ogl.cz
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Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov sídlí v zámku pánů z Říčan
v historickém centru malebného městečka Pelhřimova.
Návštěvníkům nabízí celoroční prohlídky stálých expozic
a krátkodobých výstav.

Za betlémy jedině do Třeště
Kouzelný biblický příběh o narození dítěte v opuštěném chlévě byl přístupný lidským
citům i srdcím a vedl od svého vzniku všechny umělce ke ztvárnění. Lidoví umělci,
inspirovaní církevním uměním, přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní pro jeho
obsahovou blízkost. Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století, kdy se objevily
betlémy papírové, které byly po roce 1860 postupně nahrazeny betlémy dřevěnými.
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.

27. 11. ADVENT NA KOLEČKÁCH
Představení písní, zvyklostí a nálad tohoto
svátečního času s Divadlem Kvelb na náměstí
v Třešti. Pořádá Město Třešť.
30. 11. 2021–2. 2. 2022 VÁNOCE U SOUSEDŮ
Výstava představí vánoční zvyky a tradice v různých zemích Evropy. Pořádá MVJ, pobočka Třešť.
1.–23. 12. JEŽÍSKOVA POŠTA
Není nic důležitějšího, než pečlivě připravit přání pro Ježíška a odeslat do správných rukou. Pořádá Turistické informační centrum Třešť.
8. 12. PETR BENDE S KAPELOU
Vánoční koncert Petra Bende v 19 hod. v Kulturním domě Třešť. Pořádá Město Třešť.
13. 12. 2021–2. 2. 2022 JEŽÍŠKOVA CESTA
MĚSTEM
Poznávací soutěž s úkoly rozmístěnými na různých místech po městě. Soutěžní deníček bude
ke stažení na www.trest.cz nebo k vyzvednutí
v TIC Třešť.
Foto: Město Třešť, Navis vision

Turistické informační centrum Třešť

KONTAKT

KONTAKT

Betlémářství a betlémy v Třešti jsou jedním z fenoménů města, který daleko přesáhl hranici regionu.
Třešťské betlémy jsou komponovány jako diorama, v němž krajina, vytvářená z pařezů, mechu
a jiných přírodnin se stupňovitě zvedá až k horizontu, kde téměř neznatelně přechází v krajinu
malovanou. Značná členitost a především hloubka je to, co je pro třešťské betlémy typické.
Unikátní třešťské betlémy jsou k vidění v domě
J. A. Schumpetera po celý rok ve stálé expozici
betlémů a v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jihlava. K vidění jsou papírové i dřevěné betlémy. Raritou je rozsáhlý betlém z Dřevořezání, tradičního
setkání řezbářů. Rozrůstá se od roku 2002 a čítá
úctyhodných 1200 figurek.
V Třešti však nezůstalo pouze u malých figurek.
Betlém se sochami v životní velikosti najdete
u Třešťského potoka nedaleko centra.
Zcela specifickou záležitostí je třešťská Betlémská cesta, která nemá v naší republice obdoby.
Návštěvníci si mohou prohlédnout betlémy přímo v domácnostech třešťských betlémářů. Tento
fenomén však výrazně poznamenala epidemická
situace a prozatím není jasné, v jakém rozsahu se
Betlémská cesta uskuteční.
Třešť však kromě betlémů umí nabídnout mnohem víc, přijeďte a přesvědčte se!

Muzeum také spravuje domeček v Děkanské
zahradě, kde je umístěna expozice připomínající život a dílo pelhřimovského děkana Msgre
Františka Bernarda Vaňka.
Významným objektem ve správě muzea je
hrad Kámen, původně gotický hrad založený
pravděpodobně v pol. 13. století, byl v období,
kdy jej vlastnil rod Malovců z Malovic, přestavěn na pozdně renesanční a následně barokní
sídlo. Jeho současná podoba pochází ze 70. let
20. století.
Hrad je ale proslulý především obsáhlou expozicí motocyklů, vybudovanou již od roku
1974. Mezi unikáty expozice patří vodící motocykl z roku 1910, dvouválec Walter z roku 1913
a jeden z nejdelších motocyklů světa Čechie –
Böhmerland 600 z roku 1927.
Součástí areálu hradu je také veřejnosti přístupný park s rozsáhlým alpiniem.

Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
 +420 567 234 567
 info@trest.cz
www.trest.cz

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, P. O.
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
+420 565 323 184
www.muzeumpe.cz

Muzeum Šumperk
a Muzeum Zábřeh

Za zážitky do Nového Jičína
Velká muzejní herna
Muzejíčko slaví páté narozeniny a jako poděkování za přízeň, kterou jej malí i velcí návštěvníci zahrnují, připravilo Velkou muzejní
hernu – výběr toho nejlepšího, co bylo možné
v uplynulých pěti letech v Muzejíčku zažít,
doplněný zbrusu novými prvky. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet množství her, skládaček a hlavolamů, které ověří jejich šikovnost
a důvtip. Nechybí ani řada pohybových aktivit,
které vždy byly a jsou důležitou součástí „muzejíčkových“ výstav. Pro děti od jedenácti let je
k dispozici i virtuální realita.
Herna spolehlivě zabaví batolata, mladší i starší děti, ale i dospělé. Počet aktivit je veliký a vybere si opravdu každý. Velkou muzejní hernu
bude možné navštívit do 16. ledna 2022.
Otevírací doba Muzea Šumperk:
celoročně úterý–neděle
9.00–17.00

KONTAKT

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU, P. O.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz

Muzeum Zábřeh

Expozice Jana Eskymo Welzla
V loňském roce otevřelo Muzeum Zábřeh novou
expozici věnovanou snad nejslavnějšímu zábřežskému rodákovi – dobrodruhovi, polárníkovi, svéráznému vynálezci a spisovateli Janu Eskymo Welzlovi. Interaktivní expozice přenese
návštěvníky na daleký, mrazivý sever a představí obdivuhodný životní příběh člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na
cestu do neznámých končin. Návštěvníci se
seznámí nejen s Welzlovými osudy, ale také
s podobou severské krajiny a jejími obyvateli.
Uvidí množství unikátních dobových fotografií
či kožešinový oblek jakutského lovce. Dále nahlédnou do interiéru srubu nebo do pracovny
redaktora píšícího o neuvěřitelných Welzlových příhodách. Děti pobaví velký interaktivní
model perpetua mobile, o jehož zkonstruování
se Welzl pokoušel. A jistě nejen je nadchne dioráma krajiny Novosibiřských ostrovů.

Součástmi první z nich
jsou zkoušírna s více než
300 reálnými klobouky
a 3D zkoušírna se 40 druhy digitálních pokrývek
hlavy. Kiosek nabízí možnost ve vybraném modelu
se vyfotit s tím, že dva snímky lze vytisknout
na památku zdarma. Zážitek z prohlídky
umocní ukázka výroby kloboučků na speciálním parním stroji či workshop, v němž si zájemci ozdobí klobouček podle vlastní fantazie.
Neméně působivá je expozice vyprávějící životní příběh slavného vojevůdce Ernsta Gideona
Laudona. Velkému zájmu se zde těší herna,
v níž si děti mohou zahrát na vojáky s veškerou výstrojí a výzbrojí. Nepřehlédnutelné je
Laudonovo jezdecké sousoší v životní velikosti, vytvořené 3D tiskem a zapsané v České knize rekordů.
Novinku v Návštěvnickém centru představuje
galerie významných osobností města ve vestibulu Laudonova domu.
Těšíme se na vaši návštěvu v Novém Jičíně!

Otevírací doba Muzea Zábřeh:
celoročně úterý–neděle
9.00–12.00, 12.30–17.00
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Nový Jičín vždy lákal návštěvníky svou bohatou historií a skvostnou
architekturou. V posledních letech však poutá pozornost také nabídkou
nevšedních zážitků. Příkladem jsou Expozice klobouků a Expozice generála
Laudona v Návštěvnickém centru, jež uspokojí i náročnější turisty.

Muzeum Šumperk – Muzejíčko

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.mestoklobouku.cz
www.novyjicin.cz, www.icnj.cz
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Muzeum Blanenska
Muzeum Blanenska se ve své činnosti dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání.
Cílovou skupinou jsou zejména žáci prvního stupně základních škol.
Díky dotacím Ministerstva kultury vydáváme každoročně odborně zpracované
edukační programy zaměřené na některé z regionálních témat. Oblíbený
program Pravěk na Blanensku v loňském roce doplnila série terénních
Vzdělávacích exkurzí do Moravského krasu, a od ledna 2022 se v nabídce objeví
také dlouho očekávaný Středověk na Blanensku.
programu zopakují a konstruktivně rozšíří
o informace z regionu. Oba programy využívají
metod objektového učení a pedagogiky zážitku.
Během vzdělávacího programu Pravěk na Blanensku se žáci například naučí obstát na obchodní stezce doby bronzové díky didaktické
deskové hře vytvořené přímo pro potřeby tohoto
programu.

Středověk na Blanensku s podtitulem Od Keltů
po středověk tematicky navazuje mladší dobou
železnou a žáky postupně provede až na konec
středověku. Klíčovým tématem je hutnictví železa ve střední části Moravského krasu. Nechali
jsme zhotovit celou řadu replik středověkých
nástrojů a oděvů, které si žáci během programu
budou moci vyzkoušet a obléci.
Autorskou didaktickou deskovou hru jsme vydali také k programu Moravský kras. Program
je sice primárně koncipován jako terénní, ale
lze jej uspořádat také v interiérové variantě
v prostorách muzea. A právě při volbě této podoby programu je možnost deskovou hru využít.
Ke každému vzdělávacímu programu je navíc
zdarma k dispozici metodický list pro učitele,
v tištěné i elektronické podobě.

KONTAKT

Pravěk na Blanensku přibližuje nejstarší období lidstva s důrazem na regionální dějiny a významné archeologické nálezy. Stěžejními tématy jsou zejména neandertálci v jeskyni Kůlna
a evropsky významný nález halštatského pohřebiště v jeskyni Býčí skála. Pravěk na Blanensku
i nově připravovaný Středověk na Blanensku
těží ze znalostí z dějepisu, které si žáci během

Edukační program si lze objednat telefonicky
na čísle 720 958 605, nebo na e-mailové adrese
vzdelavani@muzeum-blanenska.cz.

Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
 +420 725 952 592
www.muzeum-blanenska.cz
 info@muzeum-blanenska.cz
Muzejní pedagožka:
 +420 720 958 605,
 vzdelavani@muzeum-blanenska.cz

Muzeum regionu BOSKOVICKA
Muzeum regionu Boskovicka láká do několika expozic, do 3 odlišných světů
zábavy i vědy. Paleontologie, archeologie, historie, urbanismus, judaistika,
etnografie nebo dějiny výroby motorů. A to vše interaktivní formou. Přijeďte
za poznáním a zábavou do Boskovic.
Hraběcí rezidence
Hlavní muzejní expozice ukazuje místní přírodu i bohaté archeologické nálezy. Při programu
pro studenty si vyzkoušíte pravěká řemesla
a realizujujete svůj vlastní archeologický výzkum. Nechybí středověké a novověké dějiny doložené speciálně restaurovaným renesančním
praporem a řadou dalších dobových předmětů. V rámci programu si osaháte život šlechty
ve středověku či prakticky vyzkoušíte dobývání hradů. Ve sklepení muzea je připraven svět
místních pověstí a pohádek plný čertů, vodníků
a jiných bytostí. Můžete si zahrát loutkové diva-
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KONTAKT

dlo nebo se jen zaposlouchat do příběhů našeho regionu. Pokud dáváte přednost prohlídkám
muzeí s telefonem v ruce, čeká na vás virtuální
průvodce Fantom expozic.
V židovském městě můžete obdivovat barokní
synagogu s unikátní výzdobou prolínajících se
květinových motivů s liturgickými texty. Navštívíte mikvi, byt rabína a nahlédnete do specifik
urbanismu židovských čtvrtí v našem Židovském obecním domě. Studenti se dozvědí prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky mnoho o každodenním životě Židů.

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA, P.O.
Hradní 642/1, Boskovice 680 01
www.muzeum-boskovicka.cz
Edukační programy lze objednat:
 737 598 086
nebo na:
 malachova@muzeum-boskoviska.cz
 606 041 363
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Slovanské hradiště
v Mikulčicích
Nedaleko Hodonína se v blízkosti lužních lesů nachází pozůstatky slovanského
hradiště, které má několik unikátů. Kromě velkého počtu kostelů se zde
v hrobech podařilo odkrýt i nečekané bohatství šperků. V současné době nabízí
tato národní kulturní památka expozici s odkrytými základy jednoho z kostelů
a přilehlých hrobů.

Vítejte v Masarykově
muzeu v Hodoníně

Postav si svůj kostel
Zdá se Vám, že geometrie je nuda? Na papíře
možná. V tomto programu dostanete příležitost rýsovat ve velkém a vytyčit základy jednoho z půdorysů kostela na hradisku. Třeba se to
bude v budoucnu hodit.

Nejvýznamnějším hodonínským rodákem je bezesporu první československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Je tedy samozřejmé, že se v Hodoníně
nachází stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj. Není, jak by se dalo
očekávat, v Masarykově rodném domku, neboť ten byl zbořen již v 19. století,
ale v prostorách barokního zámečku Masarykova muzea v Hodoníně.
Díky svému nenarušenému dochování je průběžně zkoumána archeology a právě jejich poznatky
jsou předávány nejen mladým návštěvníkům.
Programy pro dětské skupiny:
Krtek archeologem?
Průvodce krtek Karel přiblíží nejmenším účastníkům svůj svět i práci kamaráda archeologa
Jožky. A také poradí, co dělat, když na nějaký
nečekaný nález narazíte.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Živobytí na hradišti
Tento program nabízí příležitost ohmatat si jednotlivé řemeslné profese na hradišti a také si vyzkoušet nakoupit. Ale pozor, ne za peníze. Tady
se bude jen směňovat!

Zámecké nám. 27/9
695 01 Hodonín
 +420 518 351 834
 masarykovomuzeum@masaryk.info

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
V našem regionálním muzeu můžete navštívit stálé expozice, výstavy, programy a akce pro děti
a rodiny i pro širokou veřejnost.
Chcete se přenést do minulosti a poznat, jak žili
naši předkové v uplynulých staletích a tisíciletích? To vám prostředkují nejen expozice a výstavy, ale také edukační programy a tvořivé dílničky pro školy i rodiny s dětmi. K výstavě Znojmo 1918–2020: architektonické proměny, která
přiblíží vývoj jednotlivých urbanistických celků
města Znojma v novodobé historii, je připraven
edukační program Jak se staví dům. Malí i větší
návštěvníci se v něm seznámí s procesem stavby,
jednotlivými stavebními profesemi a podobou nových budov. Do doby pravěku můžete nahlédnout
v expozici Pravěcí zemědělci, s níž se pojí řada
edukačních programů zaměřených za způsob obživy, bydlení a odívání dávných obyvatel dnešního
Znojemska. Prostřednictvím výstavy Poezie Vánoc
se pak s dětmi naladíme na vlnu nejkrásnějších
svátků v roce a chybět nebude ani tradiční tvoření.
Během podzimní a zimní sezóny jsou veřejnosti
přístupné dva objekty, k jejichž návštěvě vás srdečně zveme.

MINORITSKÝ KLÁŠTER

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

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

Krátkodobé výstavy:
Ztráty a nálezy
20. 8. – 7. 11. 2021
Jaké jsou příběhy druhů, které v posledním století
ze Znojemska zmizely? A jaké druhy se tu nově objevily jen velice nedávno? Na příkladech ze živočišné i rostlinné říše uvidí návštěvníci výstavy základní důvody změn i jejich průběh.
Poezie Vánoc
16. 11. 2021 – 6. 2. 2022
Zvyky a atmosféru Vánoc si připomeneme vánoční
výstavou, kterou obzvláštní betlémy z jihlavského
muzea.
Svědkové těžkých časů. Německé a rakouské
nouzové peníze (1917-1923) / Zeugen schwerer Zeiten. Deutsches und österreichisches
Notgeld (1918-1923)
16. 4. 2021 – 28. 2. 2022
Výstava je věnována německým a rakouským nouzovým a inflačním platidlům z doby politické a hospodářské nestability po první světové válce.

Otevřeno:
duben–květen: 9:30–12:00 a 12:30–17:00
červen–září: 9:30–12:00 a 12:30–18:00
říjen–listopad: 9:30–12:00 a 12:30–16:00

KONTAKT

Bobří škola
Hradisko se nachází v přírodním parku Mikulčický luh, který je domovem malých i velkých
zvířecích obyvatel. Kde se o nich dozvědět více
než ve škole „Všeznala“ bobra Bedřicha? Nejdříve však tuto školu musíme najít na mapě….

Otevřeno:
Po–Pá: 8–12, 12.30–16.30
Ne: 13–17

KONTAKT

Průběh cesty je na rozhraní nejdůležitějších
životních etap přerušován symbolickými branami
poznání, různé úseky expozice jsou uvedeny
Masarykovými výroky napsanými na stěnách.
Cestu Masarykovým životem obohacují tři krátké
audiovizuální programy a celý Masarykův život
je shrnut v závěrečném dvaceti pěti minutovém
filmu. V závěru expozice se návštěvník vrací proti
proudu času do dějin Masarykova rodiště.
Stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj se nachází v přízemí zámečku, sál v patře je vyčleněn
pro přechodné výstavy. Masarykovo muzeum
v Hodoníně spravuje také budovu sálu Evropa
na Národní třídě v Hodoníně. Zde se nachází
v přízemí prostory pro krátkodobé tematické výstavy, v patře je pak k dispozici pro muzejní činnost i k pronájmu reprezentativní multifunkční
sál Evropa.
Kromě odborné a výstavní činnosti plní Masarykovo muzeum v Hodoníně funkci výchovně vzdělávací. Vytváří speciální tematické programy pro
školy a veřejnost, pořádá přednášky a koncerty.

Není voják jako voják
Co přinášel život bojovníka v raném středověku? Čím bojoval a s kým se mohl střetnout?
Které důležité bitvy ovlivnily naši historii? Pro
mladé účastníky poměrně bezpečný program o
životě těch udatných.

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH,
národní kulturní památka
696 19 Mikulčice 738 - Valy
Mgr. Hana Novotná - edukátor
 +420 602 687 257, 518 325 935
 h.novotna@masaryk.info

Pradědeček na cestách
11. 2. – 24. 4. 2022
Jak se cestovalo před sto lety? Nejčastější cestovatelské cíle našich pradědečků představí soubor tištěných průvodců, pohlednicových skládaček a cestopisů z muzejní knihovny.

DŮM UMĚNÍ
V jednom z nejkrásnějších renesančních paláců v centru Znojma můžete
obdivovat cenné architektonické prvky
převážně z 16. století, z nichž vyniká zejména diamantová klenba v domácí kapli a podklenutá arkádová pavlač na vnitřním nádvoří,
na kterém s oblibou vystupují divadélka pro děti
a hudebníci.
Stálé expozice: Staré umění Znojemska, Jan
Tomáš Fischer – medailérská tvorba, Mince
zemí koruny české.
Krátkodobé výstavy a akce:
Znojmo 1918–2020: architektonické proměny
22. 10. 2021 – 9. 1. 2022
Výstava ukáže proměny jednotlivých urbanistických celků města Znojma v novodobé historii.
Vánoční Ateliér v Domě umění
10. 12. 2021 v 16 – 18,30 hodin
Přijďte si vyrobit drobný dárek, inspirovat se
nebo jen nasát vánoční atmosféru.
Vánoční tvoření v muzeu
22. 12. – 2. 1. 2021
Samoobslužná vánoční dílnička pro děti.
Barvy a tvary
14. 1. – 20. 3. 2022
Společná výstava umělecké kované plastiky Pavla
Tasovského a obrazů Jiřího Ryšavého.
Více informací získáte na:

www.muzeumznojmo.cz
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Muzeum Bojkovska

Muzeum jihovýchodní moravy
ve zlíně – Expozice PRINCIP BAŤA

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.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje, fenomén žítkovských bohyní
Školní třída – expozice obecné školy s kompletním vybavením.

Řemesla a živnosti – zařízení ze soukenické
dílny, plně funkční soukenický a tkalcovský
stav, perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství,
hrnčířství a kamnářství.

Tato expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ohromí návštěvníky všech věkových kategorií
nejen samotným příběhem zrodu a rozvoje firmy
Baťa, která se stala před 2. světovou válkou největším výrobcem obuvi na světě, ale také příběhem
budování Zlína, jenž se pod baťovskou taktovkou
stal z třítisícového městečka „československou
Amerikou“.
Celý příběh ilustruje muzeum obuvi s více než
šesti sty exponáty, výrobní linka, stylizovaná prodejna, ševcovská dílna či dobové filmové reklamy
firmy Baťa. Expozice vtáhne do příběhu velké
i malé a jako třešničku si zde lze objednat i projížďku historickou kanceláří ve výtahu Jana Bati na
nedalekém „mrakodrapu“, kde muzeum zajišťuje
komentované prohlídky.

Soudnictví – představeno je útrpné právo,
zvon umíráček ze staré radnice, připomínka
okresního soudu

Umění a duchovní život – expozice ve stylu
kaple s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy s náboženskou tématikou a gotické madony.

MUZEUM BOJKOVSKA, P. O.

KONTAKT

Lidový dům a hospodářství – expozice historie lidového bydlení na konci 19. stol doplněná
hospodářským zázemím

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

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

Prohlídky a edukace
Muzeum Napajedla nabízí komentované prohlídky a edukační programy pro děti, dospělé
i smíšené skupiny. Záleží jen na Vás, kolik času
budete chtít v muzeu strávit a jaká témata Vás
zajímají. Strukturu prohlídky rádi přizpůsobíme podle Vašich požadavků. Edukační programy či pracovní listy pro různé věkové skupiny
jsou připraveny ke všem stálým expozicím.
Programy ke krátkodobým výstavám vytváříme
na základě zájmu návštěvníků – sledujte plán
výstav na webových stránkách. Ve spolupráci
s Kinem Napajedla organizujeme také celodenní
edukační programy.

Muzeum naleznete v horní části města, v někdejším „předsunutém opevnění“, tedy hradebním komplexu, jehož součástí jsou dvě
okrouhlé bašty, Zámecká brána a především
„Zámek“, což je památkově chráněný architektonický skvost ze začátku 18. století.
Prohlídka začíná již u sochy Komenského před
muzeem, kterou roku 1956 vytvořil Vincenc
Makovský. Po vstupu do budovy, jenž je dekorován výjevy z Komenského díla, si návštěvník může vybrat jeden ze tří prohlídkových
okruhů. Dominantou muzea je expozice Komenský lidstvu, rozmístěná do několika sálů,
kde se návštěvník seznámí s Komenského životem, dílem, ale i nelehkou dobou, v níž žil.
Jedna z budov muzea je již zmíněný Zámek,
uvnitř něhož se nachází hned dva prostory
hodné návštěvy. Jedná se o barokní sál od italského architekta Domenica Martinelliho, který upoutá zejména architektonickým a akustickým řešením prostoru, ale také audiovizuální projekcí, jež je symbolickým zakončením
té části muzea, která se věnuje Komenskému.

Po předchozí domluvě je možná návštěva mimo
běžnou otevírací dobu.
Otevírací doba
běžná 1. 10.–31. 5.

sezónní 1. 6.–30. 9.

út, čt 9–12, 13–17
ne 14–18

po, st, pá 9–12, 13–16
út, čt, so 9–12, 13–17
ne 14-18

KONTAKT

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 info@muzeum-zlin.cz
 +420 573 032 111, 573 032 326
www.muzeum-zlin.cz

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

venkovní expozice mlátiček. Fatra v čase představuje bohatou historii baťovské firmy v nápadité kostce - výstavbu areálu, přehled výrobků,
moderní edici nafukovacích hraček i sestřih
originálních filmových záběrů z výroby. Hřiště
hraček přibližuje legendární produkci hraček
Fatra z dílny designérů Libuše Niklové a Alfreda Kluga přímo na herní desce „Člověče, nezlob
se!“. Moderní audiovizuální sál je prostorem pro
krátkodobé výstavy historického i uměleckého
charakteru.
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Otevřeno: ÚT – NE 10.00 – 18.00
Vstupné: (zahrnuje i vstup do aktuálních
krátkodobých výstav muzea) základní 129 Kč,
snížené 59 Kč, školní skupiny 25 Kč,
rodinné 199 Kč

Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě v r. 2021

Muzeum Napajedla

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

Expozici doplňují další dvě témata spojená se Zlínem: cestovatelské legendy Hanzelku a Zikmunda a jejich dvě cesty na fotografiích, exponátech
a projekcích, a zlínské filmové ateliéry s jejich
nejznámějšími tvůrci. Muzeum najdete v budově
14 bývalého továrního areálu ve Zlíně, v těsném
sousedství autobusového a vlakového nádraží, na
místě lze zajistit i parkování pro váš autobus.
–© archív MJVM Zlín –

KONTAKT

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

Historii firmy Baťa by měl znát každý Čech, a přitom je tolik lidí, kteří ani
netuší, že se jednalo o firmu českou, založenou ve Zlíně teprve osmnáctiletým
Tomášem Baťou a jeho dvěma sourozenci. Expozice PRINCIP BAŤA: dnes
fantazie, zítra skutečnost se snaží vyplnit informační vakuum zaviněné
komunistickou diktaturou a trvající pět dekád.

MUZEUM NAPAJEDLA
Nový Klášter
Komenského 304, 763 61 Napajedla
 +420 733 182 240
 muzeum@napajedla.cz
 www.facebook.com/muzeumnapajedla
www.muzeum.napajedla.cz
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V podkroví Zámku je pak instalována expozice Starožitnosti Uherskobrodska vystavující
na odiv nejhodnotnější muzejní sbírky, pečlivě shromažďované po 120 let jeho existence.
Třetí prohlídkový okruh je vyhrazen pro
krátkodobé výstavy. Letos muzeum 7. května
otevře výstavu Knihy džunglí s podtitulem
hrdinové, příroda a krajiny příběhů slavného literárního díla. Výstava potrvá do 13. září
a nabídne kromě zajímavých exponátů také
řadu doprovodných přednášek a programů
pro děti i dospělé.
Jelikož muzeum slouží v Uherském Brodě
také jako centrum kultury, kde se schází
představitelé umění tradičního, ale i moderního, nabídne i v roce 2020 několik akcí, které mají potenciál oslovit návštěvníky všech
věků a preferencí. Již 21. ročník Kraslic, tedy
předvelikonočních dílen lidových výrobců,
mohou zájemci navštívit 31. března a 1. dubna. Pro milovníky folkloru vystoupí v sobotu
16. května FS Kopaničár v rámci akce Přijďte na svatbu!, kde představí lidovou svatbu
z Kopanic. Preferuje-li někdo tance exotičtější, může do muzea přijít v sobotu 27. června,
kdy se uskuteční akce Brazilské rytmy. Zábavu pro celou rodinu pak v pondělí 1. června
přinese celodenní kulturní a vzdělávací akce
Den s Amosem.
Kromě areálu uherskobrodského spravuje
muzeum také expozici Komenského v nizozemském Naardenu, kde je Jan Amos pochován. U příležitosti 350. výročí jeho úmrtí bude
dne 28. března otevřena nová stálá expozice
Mundus Comenii (Svět Komenského). Tato
expozice se soustředí zejména na přiblížení
Komenského doby a jeho názorů teologických,
pedagogických a politických návštěvníkům
z celého světa.

