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Vypadá to, že po delší odmlce se nám opět
otevírá inspirativní svět muzeí a galerií. Muzea nám chtějí ukázat to nejlepší co vytvořila
a vymyslela během pandemie a budete překvapeni, jaké novinky objevíte. Ať už navštívíte
technická muzea, skanzeny, muzea v přírodě,
památníky slavných osobností – novinky jsou
již pro vás přichystané, stačí si jen vybrat podle vašeho gusta.
Dovolte nám provést vás aktuální nabídkou
a vybrat i školám podle učiva to nejzajímavější.

Vážení přátelé,
Muzea, která najdete uvnitř
našeho vydání vám na vyžádání
k platné vstupence přidají
muzejní známku, kterou můžete
sbírat do speciálního alba,
které vám
na požádání zašleme.
Pokud nasbíráte 10 různých
vstupenek, ofotíte je a pošlete
nasKEnované na náš mail
info@czech-tim.cz, nebo na
adresu redakce, máte od nás
album zdarma. Zároveň
vás zařadíme do slosování
o zajímavé ceny, publikace,
dárkové předměty i volné
vstupenky, které nám muzea
do soutěže poskytla.
Těšíme se na vaše putování
a zážitky.
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PRAHA

Muzeum města Prahy
zve školní skupiny, zájmové skupiny dětí, a také rodiče
s dětmi na programy v expozicích a výstavách.
Ke stálé expozici v domě U Zlatého prstenu nabízí
Muzeum města Prahy programy pro školy, které

jsou věkově odstupňovány. V prvním patře je to
Praha Karla IV. – střed Evropy, ve druhém patře
Praha Karla IV. – středověké město. Zajímavý je
i program Co po sobě zanechali Pražané Karla
IV., který propojuje minulost se současností na
tématu odpadového hospodářství.
Podskalská celnice na Výtoni je otevřena pro veřejnost o víkendech a pro školní skupiny, které si
objednají některý z lektorských programů, i v úterý a ve čtvrtek. Můžete se vydat na Vycházku Podskalím, anebo přímo v expozici prožít programy
Jak ploul strejda František, Zaniklé Podskalí či
Plnou parou vpřed!

KONTAKT

Bohatý doprovodný program nabízí výstava Město
jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara v domě U Zlatého prstenu. Ve sklepení zde
ožila mystická Stínadla z knih Jaroslava Foglara.
Zájmové dětské skupiny a školy mohou využít pátrací hru ve výstavě s názvem Tajemná Stínadla.
Tato hra je základem programu pro žáky ZŠ Vítejte
ve Stínadlech, který trvá 90 minut a seznámí hravě
s Foglarovým světem.
Rodiče s dětmi mohou využít pátrací hru upravenou pro individuální účastníky a pomoci dětem
s jednoduchým šifrováním a dalšími úkoly.
Sady karet pro individuální i skupinovou hru jsou
připraveny v pokladně domu U Zlatého prstenu.
Na stejném místě lze také získat slepou mapu k venkovní hře Stínadla II, která je dalším doprovodným
programem k výstavě. Zavede hráče na 16 míst
a umožní jim získat celkem 16 pamětních kartiček.

MUZEUM MĚSTA PRAHY
Dům U Zlatého prstenu – Týnská 6, Praha 1
Podskalská celnice na Výtoni – Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2
Zámecký areál Ctěnice – Bohdanečská 259/1,
Praha 9 – Vinoř
www.muzeumprahy.cz

Poklad, umění a kuriozity
Strahovský kabinet kuriozit s knihovnou a obrazárnou jsou místa plná exponátů a podivuhodných sbírek z různých oborů přírodních
věd. Exponáty z celého světa vás ohromí a zaujmou.
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. Ve skříních kabinetu kuriozit na-

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

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

Patří mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné předměty jako křížky, růžence aj.
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní
exponáty z oblasti volného umění – gotická
skulptura Přemyslovského krucifixu z Jihlavy,
národní kulturní památka.
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KONTAKT

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

PRAHA
navštivte i naši nadstandardně vybavenou prodejnu, kde naleznete aktuální LEGO® stavebnice, limitované sety i exkluzivní LEGO® produkty,
které se v České republice jen stěží shánějí. Obchod je rájem i pro sběratele minifigurek a hledače náhradních dílů. V pražském obchodě jsou
k dostání i vybrané historické sety pro zapálené
sběratele či lego investory.

Muzeum lega

Pražské muzeum je největším z celé pětice z hlediska rozlohy i počtu
vystavěných exponátů. Honosí se prvenstvím mezi českými i světovými
muzei svého druhu.

30

%

Autem: Zaparkovat můžete například na placeném parkovišti v ulici Národní nebo na placeném parkovišti v Národním divadle.

Otevírací doba
Po-Ne 10:00 – 20:00
Veškeré změny otevírací doby
jsou pravidelně aktualizovány.

soubojům, mašinkám, Star Wars, Harrymu Potterovi a mnoho dalších raritních setů. Návštěvníci se zároveň dozví něco víc o historii a vývoji
značky LEGO® a plno zajímavostí navrch. Věděli
jste například, že dřív bylo lego dřevěné?
V prostorech muzea máme speciální dětský koutek – speciální v tom smyslu, že je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií, jelikož věříme, že stavění z lega si užije každý. Pokud byste
chtěli ve stavění pokračovat i po otevírací době,

KONTAKT

Trocha čísel pro představu – na ploše 420 m2
se nachází 20 tematických expozic obsahujících
dohromady 3.000 unikátních modelů, které jsou
složeny z více než 1.000.000 kostiček.
V pražské pobočce jsou pro návštěvníky připraveny unikátní modely pražských pamětihodností jako jsou Karlův most, Národní muzeum,
Staroměstský orloj či Národní divadlo. Nachází
se zde ale i například Chrám Vasila Blaženého,
dominanta Rudého náměstí a symbol Moskvy,
italská Fontána di Trevi či Krteček, vysmátá
nemluvná fiktivní postavička stvořená výtvarníkem Zdeňkem Milerem a lidový symbol češství.
Nachází se zde i expozice věnované rytířským

 N
Av S
st l
up e
né va NOVINY
MUZEJNÍ
do
mu
ze
al
Jak se k nám dostat?
eg
aP
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Metro: vystupte na zastávce Národní
třída.

MUZEUM LEGA PRAHA
Národní 362/31, 110 00 Staré Město
 +420 777 77 10 70
 praha@muzeumlega.ct

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.

Muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství
a města Dobrovice

To nikde jinde neuvidíte

Nedaleko Mladé Boleslavi můžete navštívit Dobrovická muzea. Toto místo je
právem nazýváno kolébkou českého cukrovarnictví. Stojí zde totiž nejstarší
fungující cukrovar v Evropě, jehož činnost se datuje od roku 1831.
V nabídce Dobrovických muzeí jsou tři stálé prohlídkové okruhy, které vás seznámí s pěstováním
a šlechtěním cukrové řepy, historickým vývojem
i moderními postupy výroby cukru a lihu. Máte
možnost vidět například model lihovaru, řepného pole, dobové zemědělské stroje, zařízení z výrobních technologií či nahlédnout do nejstarších
časů města a jeho nejbližšího okolí.
Pouze do 17. června 2022 je možné navštívit výstavu Společenský život hmyzu – ukázky hmyzu
v insektáriích, modely mraveniště a termitiště,
včelí úl, hmyzí hnízda a také řada málo známých
zajímavostí ze světa hmyzu. Tato výstava je doprovázena výukovým programem Nech brouka žít…,
který je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Součástí
programu je i tvořivá dílna a úkoly na interaktivní
tabuli.
Prázdninový program bude letos ve znamení pátrání po tajemném pokladu a bude probíhat po
celý čas letních prázdnin.
V září zde započne již 192. řepná kampaň a muzeum opět zahájí exkurze do továrny. Máte-li zájem vidět současnou výrobu cukru v největším

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

KONTAKT

Nevídané zážitky

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ
Galerie Myšák
Vodičkova 31, 110 00 Praha 1
 +420 730 171 451
 info@muzeumfantastickychiluzi.cz
www.muzeumfantastickychiluzi.cz
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českém cukrovaru, objednávejte se. Rezervace
předem je nutná. Trvání prohlídky cca 90 minut.
Otevřeno:
celoročně / po-ne 9:00-12:00, 13:00-17:00

KONTAKT

“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.

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.

DOBROVICKÁ MUZEA, o.p.s.
Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
 +420 725 871 072
 mu.recepce@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz
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Muzeum Českého krasu
I geologie může být zábavou! Zkušení edukátoři pro vás připraví zážitkový
program na míru. Využijte vhodné zpestření výuky pro školní třídy, školy
v přírody, příměstské a letní tábory.

Kombinujeme praktickou práci s horninami
a pracovní listy, krátká videa a animace, práci
s informačními zdroji a digitálními technologiemi, případně doplňujeme tvořivé aktivity pro
menší děti. Při terénních exkurzích vedeme
účastníky k samostatnému pátrání po důkazech naší geologické minulosti, jejich dokumentaci a následné prezentaci. Obsah vždy přizpůsobíme věku návštěvníků a jejich požadavkům

(např. délka programu nebo souvislost se školním vzdělávacím programem)
Návštěvu muzea můžete spojit s výletem na nedaleký hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do
Koněpruských jeskyní nebo za berounskými
medvědy ze známého večerníčku. Muzeum provozuje celkem 5 objektů: Jenštejnský dům – Plzeňská brána – Geopark Barrandien – Muzeum
Hořovicka – Městské muzeum v Žebráku.

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 noční zážitkové prohlídky
stříbrného dolu v rámci festivalu Kutnohorské léto.

OTEVÍRACÍ DOBA BEROUN
celoročně kromě pondělí
Husovo náměstí 87, Beroun
pobočky otevřeny sezónně,
sledujte webové stránky

KONTAKT

V roce 2022 nabízíme tyto geovědních aktivity:
• výuka geologie pomocí hry Minecraft
• r ýžování granátů
•
terénní exkurze se sběrem zkamenělin
(Koněprusy, Rejkovice)
• terénní exkurze s výukou geologie (údolím Berounky mezi Berounem a Srbskem)
• edukační program o horninách s praktickými
ukázkami
• mapování nerostných ložisek pomocí družicových snímků
• program o pohybech světadílů, pravěkých mořích a životě v nich
• program s tvořením o sopkách a sopečných
kamenech

MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P. O.
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
 +420 311 624 101
 podatelna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
 www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumberoun

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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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!
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. Široká nabídka aktivit na
vás čeká i na povrchu – například hledání minerálů na odvalu nebo jízda hornickým vláčkem po
povrchové dráze.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Školy se mohou dále 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 či zoologické
programy a exkurze. Konkrétní nabídka a objednávky: Jana Fialová, fialova-j@muzeum-pribram.
cz, 725 776 433.

MALEBNÝ SKANZEN VE STŘEDNÍM POVLTAVÍ

KONTAKT

Jednou z poboček Hornického muzea Příbram je
Skanzen Vysoký Chlumec. Sestává z obytných,
hospodářských, technických a drobných sakrálních objektů, které byly do přírodního areálu v údolí potoka postupně přeneseny. Kromě prohlídky
skanzenu mohou školy využít vzdělávacích programů „Na návštěvě v pohádce“, „Jak se staví chalupa“ (objednávky na tel. 733 371 546) či výtvarně
zaměřených dílen „Skicujeme ve skanzenu“ a „Malovaný nábytek“ (objednávky na tel. 607 963 459).
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HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/HornickemuzeumPribram
www.muzeum-pribram.cz
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Městské muzeum
v Čelákovicích
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Dvouhlavý pes aneb archeologie
pod Kamenkou o archeologických výzkumech provedených jen několik desítek
metrů od našeho muzea.
Město Čelákovice leží na levém břehu řeky Labe
přibližně dva kilometry proti proudu od soutoku s řekou Jizerou. Může se, mimo jiné, pochlubit muzeem s rozsáhlými sbírkami, umístěném
v historické tvrzi. Návštěvníci si u nás mohou
prohlédnout regionálně zaměřenou archeologickou, historickou a přírodovědnou expozici,
k dispozici je turistické infocentrum. Ve výstavní síni pak prezentujeme práce dětí z místních
organizací, díla regionálních umělců a v neposlední řadě také výsledky našeho historického
nebo archeologického bádání.

Výstava bude probíhat od 2. 7. 2022 do 25. 9.
2022, muzeum je celoročně přístupné každý
den od 9.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 17.00
hodin.

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH

KONTAKT

Na výstavě Dvouhlavý pes aneb archeologie
pod Kamenkou se seznámíte s archeologickými výzkumy, provedenými v letech 2005 a 2019
v areálu základní školy v Kostelní ulici, zvané
Kamenka. Prohlédnete si nalezené artefakty,
podíváte se mezi archeology do terénu, ale nahlédnete také pod pokličku naší laboratorní kuchyně, kde z malých zlomků vznikají původní
tvary pravěkých nádob. A proč Dvouhlavý pes?
Přijeďte se podívat, jste srdečně zváni.

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice
+420 326 991 192
 info@celmuz.cz
www.celmuz.cz

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU
A ODBOJE PANENSKÉ BŘEŽANY
„Zločin a trest“ je moderní expozice umístěná v 1. patře horního
zámku v Panenských Břežanech. Prostřednictvím audiovizuálních
technologií se seznámíte s jedním z nejhrůznějších období
českých dějin.

Romantický dům se zahradou pod hrází rybníka byl oblíbeným místem
odpočinku spisovatele Karla Čapka, jeho ženy Olgy Scheinpflugové a přátel
Ferdinanda Peroutky, Huga Haase, Adiny Mandlové. Magická Strž nadchne
milovníky kultury, přírody i techniky.
Ani se nechce věřit, jak se bývalý průmyslový
areál hamru, válcovny a strojírny s příchodem
světoznámého dramatika, spisovatele a novináře proměnil v místo přímo nabité kulturními
zážitky. Karel Čapek tu trávil poslední tři roky
svého života. I když se vydal do své vinohradské
vily, „v duchu jí byl nevěrný“ se Strží.
Navštivte „to zvláštní místo“, kde vznikala slavná
díla jako Bílá nemoc, Matka, První parta a bezpočet dalších krásných textů, venkovské útočiště,
kde skvělí novináři Čapek a Peroutka relaxovali prořezáváním stromů nebo úpravami koryta
potoka. První liga pražských herců tu zpívala na
hrázi rybníka a podnikala výlety do míst, na něž
vás zavede Naučná stezka Karla Čapka nebo cyklostezka z blízkého bezplatného parkoviště. Přímo v areálu si zdarma nabijete své elektrokolo.

Kromě stálé expozice Karla Čapka, Olgy
Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky tu od
dubna do září najdete výstavu V nouzi poznáš
přítele. Své kouzlo má také posezení u dobré kávy - v zahradě pod vzrostlými stromy či
v Čapkově pergole, nemluvě o letních kulturních akcích. Zbrusu nová virtuální prohlídka
na www.capek-strz.cz láká k ještě působivější
osobní návštěvě, aktuality prozradí i facebook
(PamatnikKarlaCapka) s instagramem (pamatnikkarlacapka).

Během prohlídky se ponoříte do událostí vedoucích k rozpadu první Československé republiky,
spatříte unikátní repliku „pankrácké gilotiny“,
projdete vlakem symbolizujícím obludné transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů, budete svědky zločinů vysokých
představitelů Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha či Karla Hermanna Franka
a nakonec zasednete v soudní síni, v níž bylo
rozhodnuto o trestu nad válečnými zločinci
a kolaboranty s německou okupační mocí. Kromě dobových uniforem tu objevíte mnoho zajímavých artefaktů , které mají vztah k operaci

Otevřeno:
duben-říjen út-ne 9:00-17:00,
listopad-březen po-pá 9:00-16:00
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Anthropoid, ale i k dalším výsadkům. Tyto budou součástí expozice až do konce měsíce května 2022. Stálou součástí jsou dveře z pankrácké věznice a také v další části se nacházející samopal „Sten“. Do expozice také patří originální
pamětní deska z londýnského domu Porchester
Gate, kde byl plánován atentát na zastupujícího
říšského protektora R. Heydricha.
V průběhu letošního roku probíhá cyklus přednášek věnovaný 80. výročí paradesantních výsadků do protektorátu. Největší akcí, která zde
proběhne 28. května, s názvem Den Jana Kubiše, si připomeneme 80. výročí úspěšného útoku
na R. Heydricha.
Otevírací doba:
středa – neděle
9:00 - 12:00, 12:30 - 16:30hod.

KONTAKT

Památník Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU A ODBOJE
Hlavní 11, Panenské Břežany
(pobočka Oblastního muzea Praha-východ)

 +420 730 561 207
 pnuo@ompv.cz
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/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: 18. 3. – 31. 10. 2022, út–ne 9–17 hod.
17. 11. – 30. 12. 2022, út–ne 9–16 hod.

Novoměstská radnice v Praze
Na jaře se ze zimního spánku probudí sedmdesátimetrová vyhlídková věž, užijete si festivaly, komentované prohlídky,
výstavy i bohatý hudební program a další kulturní akce pro velké i malé. A bude to opět stát za to!
(Foto: David Tesař)

Pokud jste milovníky výtvarného, fotografického či sochařského umění, vyberte si
některou z výstav. Probíhají v Galerii v přízemí Novoměstské radnice i v Galerii ve
věži. Nyní zde vystavuje své dílo akademický malíř Pavel Kříž, poté se tu bude konat
výstava výtvarné školy Marie Sibaiové –
Art House Atelier, výstava Photocontest aj.

Chcete-li se na chvíli vrátit zpět do dávné
historie, přijďte si poslechnout poutavý
výklad během některé z komentovaných
prohlídek, které se konají většinou třikrát
do měsíce v předem daných termínech
dopoledne či při západu slunce a pro skupiny od šesti osob je možné si prohlídku
dohodnout i v individuálním termínu.

Jarní vydání gastronomického festivalu
na Novoměstské radnici bude festivalem
svátečním, neboť se koná v neděli v první
jarní den. Na Festival delikátních chutí vás
přilákají vůně z nejrůznějších koutů světa
a s pestrou škálou chutí budou skvělým
důvodem se v samém centru Prahy potkat a vykročit do jarních dnů či navštívit
vyhlídkovou věž, která bude po zimě 20.
3. znovu otevřena. Koncem března se na
radnici zabydlí Zvěřinec s živým orlojem,
který během rodinného festivalu Struny
dětem vysekne originální poklonu zvířatům a autorům, kteří se jimi nechali inspirovat. Těšit se můžete i na oblíbené dětské
představení Dnes provází Minor.

MUZEJNÍ noviny TIM

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.

V bývalém bytě věžníka se nachází stálá
expozice o historii Nového Města pražského a Praze panoramatické, přízemí věže
v současné době hostí putovní výstava
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. Na
nádvoří je umístěno zajímavé dílo sochařské a v předsálí svateb si můžete prohlédnout originál sochu Neptuna Bohuslava
Schnircha. Nakupovat budete moci na
dubnové Pražské výstavě nožů KNIVES
a na jarním čtyřdenním veletrhu starožitností ANTIQUE v duchu motta „České
poklady“. Ve výstavních prostorách se po
celý rok koná i známá Neviditelná výstava.
Milovníci hudby se mohou těšit ve Velkém
sále radnice se skvělou akustikou na celou řadu koncertů. Vystoupí zde jazzové
duo Edmar Castaneda a Grégoire Maret,
Arild Andersen nebo Joey Calderazza
s Johnem Patituccim. Konat se zde bude
i koncert Harward-Westlake Jazz Bandu,
Kühnova smíšeného sboru a vítězů Interpretační soutěže pedagogických fakult ČR.
Poslechnete si i hobojistu Viléma Veverku
s jeho hosty, tenoristu Ivána Ayóna-Rivase, barytonistu Mattia Olivieriho, Ondřeje
Smeykala a jeho didgeridoo nebo komorní
orchestr Harmonia Praga. Užijete si i dámské Duo Beautiful Strings (housle a harfa), skupinu GaRe s Gabrielou Vermelho či
Dvořák Piano Quartet, hudebníky Lieder
Company, ale i další.

Podrobný program všech kulturních
a společenských akcí, které se na Novoměstské radnici konají pro veřejnost, naleznete na:

www.nrpraha.cz
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Vlastivědné muzeum ve Slaném

Muzeum na demarkační
linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice

Muzeum na
demarkační linii
v Rokycanech

galerii Vlastivědného muzea
ve Slaném, a to od 17.00. Na
přednášku je vstupné dobrovolné. Rezervace předem není
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potřeba.
Neobvyklé spojení loutny a akordeonu
představí Jitka Baštová a Jindřich Macek
na koncertě v kapli Zasnoubení Panny Marie dne 27. 4. 2022 od 19.00. Běžné vstupné na koncert je 100 Kč, snížené vstupné
je 90 Kč. Rezervace předem není potřeba.
Touto cestou bychom Vás také rádi pozvali
na druhý ročník festivalu Slánské muzejní léto II., který se bude konat od května
do října. V rámci tohoto festivalu proběhne Slánská muzejní noc, a to 27. 5. 2022,
během níž proběhne i vernisáž výstavy
„Sochy ve městě“ ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze. Dne 22. 7.
2022 připravujeme „Dětský den s muzeem“. Již tradiční Staročeský jarmark
ve Třebízi se uskuteční dne 27. 8. 2022,
a to od 9 do 16 hodin. V letních měsících
budou rovněž uspořádány noční prohlídky, které měly v předchozích letech velký
úspěch. Pro další informace sledujte náš
web muzeum.slansko.cz, náš Facebook
či nás přímo kontaktujte na telefonním
čísle 725 918 622.

*Nejv

ětší ne

Zveme Vás na návštěvu největšího nestátního vojenského muzea v České republice, kde uvidíte
exponáty vojenské techniky, které znáte z mnoha českých i zahraničních filmů jako např. Kolja,
Obecná škola, Lidice, Po strništi bos, Lída Baarová, Zdivočená země atd.
Mnohé z vystavovaných exponátů jsou skutečnými unikáty a to v celosvětovém měřítku!! Můžeme jmenovat např. jediný ze dvou dochovaných
exemplářů velitelského vozu pro vyšší důstojníky na světe - automobil Škoda Superb 903, jediný dochovaný exemplář četnického přepadového
autokaru Walter z roku 1926, motocykl ČZ 350
a velmi vzácný motocykl Praga BD 500 se sidecarem z roku 1928.
Novinkou je stíhač tanků Hetzer 38(t) Starr
a funkční replika německého středního tanku
PzKpfw III.
Vnitřní expozice s řadou multimediálních prvků a trojrozměrných exponátů mapují období
let 1938 až 1945 v Československu. Najdete zde
expozice výzbroje a výstroje československé prvorepublikové armády, pohraničního opevnění,
jednotlivých armád podílejících se na bojích na
demarkační linii, holocaustu a II. odboje na Rokycansku. Expozice obsahují řadu rozsáhlých
diorám, která dokreslují trojrozměrné exponáty
a dokumentární záběry jednotlivých výstavních
sálů.

Vnější expozice tvoří více než 190 ks vojenské techniky (většinou v plně pojízdném stavu) – automobilní technika z období II. světové války, poválečné
výzbroje ČSLA, ženijní, spojovací a protiletadlová
technika, rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva. Naučná stezka Československého stálého opevnění a opevnění „Železné opony“ vč. objektů propojených podzemními
chodbami.
Pro výuku novodobých dějin našeho státu je
v muzeu připraven interaktivní projekt s řadou
multimediálních prvků Nikdo mená právo zapomenout!
Otevírací doba:
Od 1.7. do 31.8. otevřeno denně
od 9 do 17 hodin.,
v květnu, červnu a září o víkendech
od 9 do 17 hodin

KONTAKT

Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném byla prodloužena výstava
13 km objevů, která potrvá až
do 17. 4. a výjimečně bude muzeum otevřeno pro veřejnost i v dubnovou
neděli, kdy bude výstavu možné naposledy
navštívit. Následně se bude výstava přesouvat do kladenského muzea.
Současně proběhne poslední komentovaná
prohlídka s tvůrci výstavy, a to 23. 3. 2022
od 17.00. Na komentovanou prohlídku je
nutné se objednat, a to buď na e-mailové
adrese symerska@muzeumslany.cz nebo
na telefonním čísle 725 918 622. Běžné
vstupné je 70 Kč, snížené vstupné je 50 Kč.
Dne 30. 3. 2022 od 17.00 proběhne přednáška v Malé galerii Vlastivědného muzea
ve Slaném o Slánské hoře, která je jednou
z nejvýznamnějších přírodních památek ve
Slaném. Na přednášku je vstupné dobrovolné. Rezervace předem není potřeba.
V květnu bude opět otevřena Velvarská
brána, která je poslední bránou, která zůstala z tehdejšího opevnění města Slaného.
V loňském roce byla na Velvarské bráně vytvořena nová expozice týkající se tehdejšího
opevnění města, které přibližuje fotografiemi, texty a pro malé návštěvníky je připravena i dobrodružná hra.
Přednáška s názvem „Pěšky napříč republikou II.“ proběhne 20. 4. 2022 v Malé

MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH
Šťáhlavská ulice 1284, 337 01 Rokycany
 +420 603 528 875
 radka.vavrova@email.cz
www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Městské muzeum Sedlčany

Srdečně vás zveme k návštěvě Městského muzea Sedlčany.
Sídlíme v centru Sedlčan na náměstí T. G. Masaryka.

Moderně uspořádaná expozice zaměřená
na sedlčanský region prezentuje mj. archeologické nálezy z doby bronzové, železné
a z keltského oppida na Hrazanech. V expozici středověku a raného novověku najdete
gotické kachle, zámky a klíče, dále iluminované kancionály a jiné předměty z 16. století, doby Jakuba Krčína, a městské cechovní
památky. Oddělení novodobé historie se věnuje vorařskému a kamenickému řemeslu,
spolkové činnosti, vystěhování Sedlčanska
za 2. světové války a nově také závodišti na
Sedlčanské kotlině. Samostatné oddělení
tvoří národopisná expozice a pamětní síň
hudebního skladatele Josefa Suka. Stálou
expozici doplňují tři krátké filmy.

18. 6.–2. 10. KRYSÁCI – pohled do
zákulisí natáčení populárního večerníčku, k vidění budou trojrozměrné aranžované scény, které představí život televizních hlodavců Hodana a Huberta na
malém smetišti u Vizovic.
Otevřeno:

duben a květen
út–pá 9–12 a 13–16, so 9–12, ne 13–16
červen
út–ne 9–16 (st do 17)
červenec a srpen
po–ne 9–16 (st do 17)
září
út–ne 9–16 (st do 17)

28. 4.–12. 6. VESNICE – výstava fotografií Milana Dlouhého a Martina Zemánka,
z nichž první zachycuje vesničky malebně
usazené v krajině, kdežto druhý tvoří raději
snímky obyvatel venkova, díky nimž vesnice
ožívají.
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V přízemí několikrát ročně instalujeme zajímavé výstavy:

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany,
 +420 318 821 340
 muzeum@muzeum-sedlcany.cz
www.muzeum-sedlcany.cz
 mestske.muzeum.sedlcany
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Sládečkovo vlastivědné muzeum

Hornický skanzen Mayrau
ve Vinařicích

Průmyslové Kladensko ukrývá skryté poklady historie.
Muzeum sídlí v bývalé ředitelské vile Poldiny
hutě v blízkosti původního areálu kladenských
železáren. Stálá expozice je věnovaná historii
Kladna od pravěku, baroka až po 19. století. Za
návštěvu stojí také krátkodobé a tematicky různorodé výstavy.
Krátkodobé výstavy se vzdělávacím programem
• Za ptáky – ke krmítku a do kladenského okolí
11. 2. – 1. 5. 2022
•
„Lidičky pohleďte, mistry díla pochvalte“
– výstava o tradičních řemeslech a tradicích
21. 1. – 1. 5. 2022
• 13 km objevů – archeologická výstava unikátních nálezů při stavbě regionálního obchvatu
20. 5. – 28. 8. 2022

knihám mladý kněžic Václav, budoucí světec a patron české země.
Zážitkový vzdělávací program Středověk na Budči
přibližující dobu sv. Václava probíhá vždy v termínech druhého či třetího týdne v červnu (letos od
20. do 24. 6. 2022) a v září (v týdnu předcházejícím 28. 9.).

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je pobočkou Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně, p.o. a nachází se v dochovaném areálu
Ečernouhelného dolu. V Kladensko-rakovnické černouhelné pánvi
probíhala těžba více jak 200 let a skanzen je jediným unikátně dochovaným
a veřejnosti přístupným areálem v regionu.

Bunkr pod silnicí Bratronice
– Dolní Bezděkov

Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874, do konečných 527
metrů byla dohloubena v roce 1877. Jáma měla
tehdy netradiční kruhový profil. Tuto novinku
a řadu dalších zlepšovacích návrhů měl na svědomí závodní dolu Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vynálezem tachografu. O deset
let později a padesát metrů dál byla vyhloubena
jáma Robert. V roce 1905 byl na jámu Mayrau instalován parní těžní stroj firmy Ringhoffer. Tento

Technicky ojedinělý řopík
Atypický vojenský objekt v náspu silnice, který
vznikl při opevňování Československa na konci
30. let minulého století.

KONTAKT

Nejstarší stojící stavba v České republice
Na návrší nad obcí Zákolany stojí hradiště, které
můžeme považovat za jeden ze symbolů české
státnosti. Archeologové prokázali osídlení tohoto
místa již v pozdní době
bronzové a na počátku
starší doby železné. Ve
druhé polovině 9. století n. l. si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a podle svatováclavských legend
se zde učil latinským

KONTAKT

Hradiště Budeč

stroj je dodnes návštěvníkům předváděn v pohybu. Těžba byla v dole ukončena v roce 1997
a v následujícím roce byly obě jámy zasypány. Za
120 let důlní činnosti zde bylo vytěženo 34 milionů tun uhlí.
Skanzen vznikl v areálu dolu v roce 1994 a je
přístupný s průvodci, z nichž velkou část tvoří
bývalí důlní pracovníci. Prohlídka se odehrává
v modelu posledního pracovního dne. Ukázku
techniky dobývání uhlí umožňuje simulované
důlní pracoviště vytvořené ve štole Homole. Ve
skanzenu se také pořádají výstavy, vzdělávací,
kulturní a společenské akce. Areál je díky ojedinělé atmosféře častým cílem filmařů z České republiky i zahraničí.

SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V KLADNĚ
Huťská 1375, Kladno 272 01
 +420 312 248 045
 muzeum@omk.cz
www.omk.cz

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
Hornický skanzen Mayrau,
čp. 56, Vinařice, 273 07
 +420 312 273 067, 312 274 126
 +420 602 717 159
 mayrau@omk.cz

Muzeum věžáků Kladno

dem (zahraniční návštěvy mohou jít též s českým
výkladem a s tištěným průvodcem v angličtině
nebo němčině).
Pro školní skupiny je vyhrazeno úterý, případně
dle možností průvodců (prohlídky v časech 8:00,
10:00, 12:30 a 14:30). Školní exkurze domlouvejte
na info@muzeumvezaku.cz nebo tel. 797 795 782.

Kladenské věžáky patří právem mezi nejzdařilejší
realizace bytových staveb 20. století. Vedle originálního architektonického výrazu a velkorysosti
v užití materiálů a práci s prostorem se vyznačují
ještě dokonalým funkčním uspořádáním a promyšleností do posledního detailu. Navzdory mnoha
nuceným ústupkům v sobě kombinují to nejlepší
z tradice předválečné funkcionalistické architektury a úvah o sociálním a kolektivním bydlení.

MUZEJNÍ noviny TIM

Návštěva muzea

Během července a srpna je muzeum pro veřejnost
otevřeno každou sobotu a neděli. Prohlídky
(90 minut) začínají ve stanovený čas. Prohlídku je
nutné si rezervovat.
Návštěvu pro skupiny 8—12 lidí lze předem domluvit
v jiném termínu na info@muzeumvezaku.cz nebo
tel. 797 795 782 (Po–Pá, 8–16 hod.). Na tomto telefonu lze domluvit prohlídku s anglickým výkla-
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Výstavba šestice 48 metrů vysokých věžových domů, svým pojetím zcela
vybočujících z dobové produkce, dostala povolení k realizaci na konci
roku 1951. Stavba však byla zahájena až v březnu 1953 vytyčením prvního
a druhého domu nejblíže od rozdělovského kostela sv. Václava. První dům
byl předán do užívání těsně před Vánocemi 1956. Postupně se pak dokončují
další domy. Do posledního věžáku se lidé stěhovali přesně o rok později –
na Vánoce 1957.

MUZEUM VĚŽÁKŮ KLADNO
Vítězná 2955, 27204 Kladno
I. věžový dům (u kostela sv. Václava)
individuální rezervace: online nebo Městské
informační centrum
 +420 312 604 540 nebo 312 604 543
(Po–Pá 9–17, So 9– 13)
skupinové rezervace, dotazy k programu MVK
 info@muzeumvezaku.cz
 +420 797 795 782 (Po–Pá 8–15 hodin)

MUZEJNÍ NOVINY

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.
představuje vozy v různých stádiích renovace – od
nálezového stavu až po „klenot“. Sbírka ŠKODA
Muzea je pravidelně odměňována a stálá expozice
muzea je obohacována tematickými výstavami.
Prohlídka depozitáře je k dispozici o víkendech.
Ve všední dny je na vyžádání na pokladně muzea.
Od července do srpna je depozitář otevřen denně
od 9 do 17 hodin jako ŠKODA Muzeum.
ŠKODA Muzeum funguje jako kulturní centrum
s bohatým doprovodným programem. Pravidelně se zde konají koncerty, přednášky, dětské
workshopy či divadelní představení.

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 otevřené. Pro školní kolektivy
jsou připraveny vzdělávací programy a prohlídky
s pracovními listy uzpůsobené věku účastníků.

Muzeum Madame Tussauds
Praha

MADAME TUSSAUDS
Zažijte svět slávy Madame Tussauds s neuveřitelně realistickými postavami. Přistupte ke svým
slavným ikonám blíže než kdykoliv předtím!
• 1761 Madame Tussaud se narodila jako Marie
Grosholtzová ve Štrasburku.
• 1777 Marie modeluje známého spisovatele a filozofa Francoise Voltaira.
• 1780 Marie se stává učitelkou výtvarného umění
sestry krále Ludvíka XVI. a stěhuje se ke královskému dvoru do Versailles.
• 1789 V předvečer francouzské revoluce se Marie
vrací do Paříže.
• 1793 Marie je spolu se svou matkou uvězněna
v nechvalně proslulém vězení Laforce v Paříži.
Při propuštění ji donutí prokázat oddanost revoluci tím, že bude odlévat posmrtné masky popravených šlechticů a svých předchozích zaměstnavatelů, krále a královny.
• 1794 Francouzská revoluce je u konce a Marie
zdědí sbírku voskových figurín doktora Philippa
Curtiuse.
• 1795 Marie se vdává za Françoise Tussauda

Muzeum voskových figurín najdete přímo v srdci Starého města, nedaleko
Staroměstského náměstí. Muzeum je pojmenované po první známé majitelce
voskových figurín.

Pražské muzeum Tussauds představuje ve svém
muzeu známé osobnosti ze středověké Prahy, kultury, sportu, hudby a filmu. V každém oddělení
najdete nejznámější představitele, se kterými se
můžete samozřejmě i vyfotit.
OBJEVTE STAROU PRAHU!
Jaké osobnosti z dávných časů u nás máme?
• Mist Jan Hus
• Karel IV.
• 4 manželky
• Šašek
• Bílá paní
• Golem
• Rabi Löw
• Tycho Brahe
• Mistr Hanuš

FIMOVÉ HVĚZDY MADAME TUSSAUDS TAKÉ
V PRAZE!
Jaké filmové hvězdy u nás uvidíte?
• Vin Diesel
• Taylor Lautner
• Tom Cruise
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Muzeum je pro Vás otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Prohlídky s průvodci či prohlídky pro školy je třeba rezervovat předem přes online rezervační systém na webu 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 sportovních vozů
Stálá expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V části 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

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

• Marilyn Monroe
• Jackie Chan
• Jack Nicholson
• Charlie Chaplin
• Jean Paul Belmondo
• Julia Roberts
• George Clooney
• Brad Pitt
• Bruce Willis
• Jim Carrey
Otevřeno
každý den v roce Pondělí — Neděle
10:00 — 20:00
Prosíme berte v potaz, že poslední vstup bude
umožněn 45 min. před zavírací dobou.
Celetná 555/6 , Prague, 110 00
Tramvaj:
zastávky Václavské náměstí, Staroměstská
a Náměstí Republiky jsou vzdálené pouze
10 minut chůze.
Metro:
nejbližší trasy metra jsou:
linka A (Můstek, Staroměstská)
a linka B (Můstek, Náměstí Republiky).

MUZEJNÍ noviny TIM
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Městské muzeum a galerie Dačice
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. Přijďte se k nám dozvědět, jak to s tou sladkou kostkou
vlastně celé bylo.
hou odnést také recepty na sladké dobroty nebo
si zkusit naštípat homoli cukru na speciálních
kleštích. Nově nabyté znalosti si poté mohou ověřit edukačním listem či zhlédnutím doprovodného filmu. Školní výpravy si po předchozí domluvě mohou zahrát edukační hru Unikni (z) cukru.

Vytoužené jaro a Velikonoce
jsou konečně tady

Další 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

Co takhle vydat se do Jindřichova Hradce
Měsíc duben, který se dá konečně považovat za opravdu jarní, s sebou
přináší i v Jindřichově Hradci zahájení nové turistické sezóny a otevření
mnoha turistických objektů s novou nabídkou expozic a výstav pro kultury
a zážitků lačné návštěvníky.
Muzeum Jindřichohradecka nabízí veřejnosti
širokou řadu sbírkových předmětů v několika expozicích. Jedním z nejvýznamnějších exponátů
jsou Krýzovy jesličky, které jsou největším lidovým
mechanickým betlémem na světě. Letošní sezónu zahájí Muzeum Jindřichohradecka po téměř
tříleté odmlce opět tradiční Velikonoční veselicí,
která se bude konat v sobotu 9. 4. od 9:30-16:00
hodin v areálu minoritského kláštera ve Štítného
ulici. Čeká na nás mimo jiné vystoupení dětského
rytmického orchestru Hakuna Matata, krojovaný průvod směřující k tradičnímu Kraslicovníku
na náměstí Míru, celodenní velikonoční program
včetně vystoupení folklorního souboru Jarošovská
krojová družina, cimbálové muziky Notečka z Břeclavi a harmonikáře Ondřeje Váchy. V průběhu celého dne budou probíhat velikonoční dílny, trhy,
ukázky řemesel.
Od 1. 4. bude přístupna nová zábavná výstava se
spoustou edukačních prvků pro rodiče s dětmi Šerka, šáší, měchura - to je naše kultura (jihočeské
lidové zvyky v průběhu roku) ve výstavní síni ve

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/I, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
 muzeum@muzeumdacice.cz
: muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz

Regionální muzeum
v Českém Krumlově

kou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé
komendy maltézského řádu vznikla zcela nová,
v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města.
Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti
a různé interaktivní prvky, které jim pobyt v prostorách muzea zpříjemní. Součástí prohlídky
jsou i dva animované filmy, které zjednodušenou
formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.
Nabízíme 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben-prosinec, Út-Ne: 9-17 h.
Slavnostní otevření proběhne 1. 4. 2022 od 13.00
hodin na strakonickém hradě. Těšit se můžete
na šermířská, hudební a divadelní vystoupení,
přehlídku motocyklů značky ČZ, symbolické
předávání hradu maltézským rytířům, módní
přehlídku, tematický foto koutek a samozřejmě
také na dobré jídlo a pití.
Více na www.muzeum-st.cz.

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

Horní 152, 38101 Český Krumlov
 +420 380 711 674
 info@muzeumck.cz
www.muzeumck.cz
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Muzeum založené roku 1894 sídlí v prostorách
strakonického hradu, národní kulturní památky. Muzeum po náročné rekonstrukci 1. 4. 2022
slavnostně otevírá nové a zcela unikátní expozice. Těšit se můžete na pět nových expozic, nové
zázemí i společenské a edukační sály. Do nových
prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.
Nové expozice představují pět hlavních oblastí,
které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně,
motocykly, současný výrobní program), dudác-

Otevřeno od dubna do prosince
dle aktuální otevírací doby.

KONTAKT

KONTAKT

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ

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

Otevíráme nové expozice. Po třech létech a devíti měsících se znovu otevřou
brány strakonického muzea, které ukončilo jednu z největších rekonstrukcí
(stavební i expoziční) za poslední desetiletí.

Památník – rodný dům
Adalberta Stiftera v Horní Plané

Otevírací doba: únor – prosinec:
út–ne 09:00–12:00 / 12:30–17:00 h

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

Muzeum středního Pootaví
Strakonice

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

Rozsáhlým sbírkám z oborů archeologie, dějin
umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie vévodí velkolepý keramický model
města – největší svého druhu na světě. Model
zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské
opevnění, hradby a brány. V celkové podobě byl
model návštěvnické veřejnosti poprvé představen v roce 1985 a dodnes patří mezi právem
ceněné a obdivované muzejní exponáty.
Pestrou nabídku muzea doplňují nejrůznější
doprovodné a edukačních programy pro veřejnost a školy, vč. nabídky terénní stanice experimentální archeologie se speciálním programem zaměřeným na popularizaci archeologie.

Štítného ul. 2.4.2022 Vás zveme na vernisáž výstavy Černá půl, půl bílá, scretschbordy a oleje Zdeňka Pundy ve výstavní síni na Balbínově náměstí.
Kromě množství nových výstav proběhnou letos
i další tradiční akce jako Běž na věž - sportovně zábavná soutěž o putovní pohár ředitele muzea, Muzejní noc, Jinohrátky.... Zpestřete si svůj víkendový
program návštěvou našeho muzea.

PAMÁTNÍK – RODNÝ DŮM
ADALBERTA STIFTERA V HORNÍ PLANÉ
Palackého 21, 382 26 Horní Planá
 +420 380 738 473
 stifter@horniplana.cz
www.muzeumck.cz
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V expozici věnované první kostce cukru na světě
se návštěvníci seznámí s historií cukrovarnictví
na Dačicku. Kromě vynálezu kostkového cukru
vám přiblížíme také život a rodinu vynálezce oné
kostky – Jakuba Kryštofa Rada, můžete si prohlédnout model bývalého cukrovaru, originál
pamětní schránky z dačické rafinerie, originální
formy na cukrové homole či sbírku cukříků z celého světa. Součástí expozice je i ukázka dobové
cukrárny, která připomíná slavnou tradici dačické výroby cukrovinek. Návštěvníci si od nás mo-

Po celý rok pořádáme muzejní a galerijní výstavy,
přednášky, kulturní akce, edukační programy
pro školky, školy a širokou veřejnost.
Rozsáhlá odborná knihovna a badatelské služby.
Prodej drobných suvenýrů a regionálních publikací.
Další akce a aktuální informace na webových
stránkách a na FB.
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Letní výstava 5. 6. – 31. 8. 2022
Expedice středověk

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
 +420 380 422 608
 informace@muzeum-st.cz
 @MuzeumStrakonice
www.muzeum-st.cz
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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.
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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!

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

TŘEBOŇ – POJĎTE SE BAVIT A HRÁT SI
TŘEBOŇ JE NEJEN MĚSTEM KULTURY, HISTORIE A LÁZEŇSTVÍ.
ROMANTICKÁ PERLA V RYBNIČNÍ KRAJINĚ NABÍZÍ TAKÉ DOBRODRUŽSTVÍ,
ZÁBAVU, POUČENÍ A SPOUSTU NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ PRO CELOU
RODINU. OBJEKTY VE SPRÁVĚ MĚSTA SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Věž staré radnice
Nejkrásnější vyhlídky do kraje
a Třeboň jako na dlani vám ze
svého ochozu nabídne 31 m
vysoká věž staré radnice. Cestou
můžete v mezipatrech zhlédnout
výstavu Příběhy rybniční krajiny,
řešit kvíz nebo hru Straší nám
ve věži. Moudrý duch Dušín vás provede světem
strašidel z rožmberských pověstí.

Dům Štěpánka Netolického
Tajemství stavby rybničních soustav můžete odhalit v Domě Štěpánka Netolického. Kromě stálé
interaktivní expozice historie rybníkářského řemesla vám nabídne také zajímavé výstavy, besedy
a přednášky. Čeká na vás i hravá mobilní aplikace
a na modelech si vyzkoušíte napouštění rybníků
a práci s měřícími nástroji.

Dům přírody Třeboňska
S výjimečným přírodním bohatstvím CHKO
Třeboňsko vás seznámí Dům přírody Třeboňska.
Interaktivní expozice láká svými zábavnými
a naučnými aktivitami malé i velké. Potkáte tu

Muzeum se nachází asi 2 km od centra Týna nad
Vltavou, nedaleko rozhledny Semenec, na malebné vycházkové trase směrem k soutoku Vltavy
a Lužnice.
V Přírodovědném muzeu Semenec naleznete
kromě krásných domácích i cizokrajných rostlin
uspořádaných do značených expozic také pozoruhodnou sbírku hornin , vodní a půdní badatelnu,
paleonaleziště, stezku naboso i naslepo, včelařský
koutek či řadu interaktivních prvků pro zkoumání přírody. Nevšední hry a úkoly vás zabaví na
celý den. Navštívit můžete také tajuplné podzemí
a skotačivou stezku se zvířátky.

Galerie buddhistického umění
ve vodárenské věži
Opravdovým
evropským unikátem je třeboňská
vodárenská
věž od architekta Jana
Kotěry. Je zároveň technickou památkou, uměleckou galerií a rozhlednou v jednom. V současnosti se v objektu
nachází Galerie buddhistického umění s jedinečnou expozicí obrazového umění Mongolska,
Tibetu a Číny.

• přírodovědné sbírky
• aktivity pro děti i dospělé
• úniková hra
• interaktivní prvky a stezky
• zážitkové programy, akce na míru
• programy pro školy

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBOŇ

Možnost odpočinku a zábavy především pro rodiny s dětmi.
Skupiny nad 15 osob se mohou objednat na jakýkoli den v roce a využít nabídku programů pro
školy, komentovanou prohlídku či exkurzi na
míru. Více na www.muzeumsemenec.cz

Masarykovo náměstí 1, Třeboň
 +420 724 064 504,
 tic@itrebon.cz
www.itrebon.cz
 www.facebook.com/itrebon.cz/
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Semenec
Přírodovědné muzeum
tak trochu jiné muzeum

zážitkový areál a park

Otevírací doba
duben – říjen:
sobota–neděle:
10:00 - 17:00 hod.
červenec–srpen:
denně
od 10:00 do 19:00.

školní výlety
hravé programy
přírodovědné sbírky
naučné a herní prvky
příroda na dosah
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Zájemci o prohlídku historických i moderních prostor
divadla J. K. Tyla mají jedinečnou příležitost zhlédnout jednu z nejstarších zachovaných
malovaných opon na našem
území a prohlédnout si také
technické zázemí, jeviště a zákulisí. Menším se rozzáří oči
v loutkovém divadle.

Rádi si odpočinete v klidném prostředí a zároveň se
dozvíte něco o přírodě kolem nás? Chcete aby vaše děti
zažily dobrodružství na čerstvém vzduchu, zatímco vy
budete relaxovat u kávy nebo čaje? Pak je Přírodovědné
muzeum Semenec místem, které hledáte!!!

dubového skřítka Mildu Dubulíka, který má
připravenu spoustu překvapení. S ním a jeho
Průvodcem pro děti se můžete vydat i na hravou
procházku městem.
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Divadlo J. K. Tyla

Přírodovědné muzeum Semenec

PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM SEMENEC
Na Semenci, Týn nad Vltavou
GPS: Loc: 49°13'52.91"N, 14°24'12.834"E
 +420 604 626 894
 @muzeumsemenec
www.muzeumsemenec.cz
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Oblastní muzeum v Chomutově

Oblastní muzeum v Děčíně

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

Aktuální výstavy
Ignác Arnož – podmokelský misionář v Africe
První letošní výstava je věnována významnému
podmokelskému rodákovi Ignáci Arnožovi, misionáři v Africe. Na výstavě se seznámíte nejen
s jeho životním osudem, ale i s misijní činností,
kterou vykonával na území jižní Afriky (především v dnešním Zimbabwe). Katolický misionář,
později biskup v Bulawayo (dnes Zimbabwe) se
narodil v Chrástu (dříve Kröglitz) v roce 1885. Na
cestu do jižní Afriky se po velkých přípravách vydal v roce 1922, ale už v roce 1930 se vrátil do
Afriky.
Dále se na výstavě blíže seznámíte s oblastí působení podmokelského misionáře, kterou přiblíží mapy a poznatky cestovatele Emila Holuba
i trojrozměrné předměty dovezené z oblasti jižní
Afriky.
Výstava je doplněna o fotografie z loňské cesty
M. Imbrové a I. Rosenkrancové po stopách Ignáce
Arnože. Snímky dokumentují oblasti působení
podmokelského rodáka v Bulawayo, Empandeni
i oblast okolo Viktoriiných vodopádů.
Výstava přibližuje nejen osud rodáka, ale i krajinu a přírodu oblasti, která se mu stala domovem
a kde je dodnes pohřben.
U příležitosti otevření výstavy si můžete zakoupit i katalog k výstavě Ignác Arnož a jeho působení v Kongregaci marinnhillských misionářů,
který život misionáře z Podmokel dokumentuje
podstatně konkrétněji. Autorkou textů je afrika-

nistka PhDr. Marie Imbrová a fotografií Ilona Rosenkrancová. Katalog je k dostání i přes muzejní
e-shop.
Výstava trvá do 15. 5. 2022
VERIFIKACE PONÍKOVA PRIZMATU
– obrazy MARTIN FERI
Zavítejte do muzejní galerie, kde jsou k vidění obrazy děčínského výtvarníka Martina Feriho. Na
své si přijdou především milovníci moderního
umění. Vítán je však každý, kdo má chuť a náladu užít si chvíle klidu s uměním.
Martinovy obrazy jsou tvořeny desítkami vrstev,
kterých je v konečném důsledku 60 i více. Jedná
se o časově i technicky náročnou metodu, při níž
jednotlivá díla vznikají i několik měsíců. Obrazy
nesou jedinečný a nezaměnitelný rukopis a pro
svůj dokonalý design a detailní promyšlenost
jsou velmi žádané do moderních prostorů, industriálních staveb a minimalistické architektury.
Výtvarné práce Martina Feriho jsou zastoupeny v Galerii La Femme, Praha, v Galerii KusKovu,
Praha a dále v Galerii Monat Gallery, Madrid.
Martin Feri vystudoval Střední školu sklářskou
v Novém Boru a poté se věnoval především užitému a uměleckému designu. Základem jeho
současné tvorby jsou obrazy, a to za použití netradičního materiálu, kterým je ocelový
plech.  Zvláštní charakter a strukturu jim vdechuje především speciální technika, kterou výtvarník vyvíjel přes osm let.
Výstava trvá do 31. 5. 2022.
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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.

Krvavé peníze – detektivní hra ze středověkého
Chomutova – Po celý rok
Hlavní budova muzea, Palackého 86
Návštěvníci se vydají do roku
1543 na chomutovské tržiště. Vtělí se do role vyšetřovatelů a pomocí herních mechanismů, hlavolamů, QR kódů či audiovizualizací
postupně odkryjí zapeklitý zločin.
Nutná předchozí rezervace, viz
www.muzeumchomutov.cz.
Chomutov mezi křížem a kalichem
Do 2. 4. 2022
Hlavní budova muzea, Palackého 86
V roce 2021 si Chomutov připomněl 600 let
od jedné z největších tragédií v historii města – dobytí husity v roce 1421. Přijďte se podívat na Jana
Žižku a na vše, co je s husity spojeno. Herní prvky
pro děti.
Retrogaming – počátky osobních počítačů u nás
10. 3. – 12. 6. 2022
Muzeum na radnici,
náměstí 1. máje 1
Chcete se podívat a osobně
si vyzkoušet, na čem se pracovalo a hrálo v úplném pravěku počítačové techniky? Na výstavě uvidíte počítače, herní konzole, staré časopisy, zapomenutá
datová média a mnoho jiného, a to od samotných
počátků až do konce 90. let 20. století. Součástí výstavy bude herna s dobovými počítači či herním
automatem a stovkami starých her.

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
Najdete nás i na FB

770. výročí darovací listiny města Chomutova
29. 3. – 22. 5. 2022
Muzeum na radnici, náměstí 1. máje 1
Věrná kopie darovací listiny Bedřicha z Chomutova ze dne 29. března 1252
v rámci výročního jubilea
bude vystavena v prostorách stálé expozice gotického umění ve starobylé
radnici.
Volyňští Čechové
23. 4. – 25. 6. 2022
Hlavní budova muzea, Palackého 86
Výstava představí příběh volyňských Čechů v regionu po jejich příchodu do ČSR v roce 1946. Hlavní atraktivitou výstavy jsou nejrůznější předměty,
které si volyňští Češi přivezli s sebou.
Portrétní miniatury
25. 6. – 25. 9. 2022
Muzeum na radnici, náměstí 1. máje 1
Muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední
Evropě. Výstava představí tuto sbírku v širším
kontextu a ukáže výsledky průzkumů, uskutečněných v rámci velkého grantového projektu pod
vedením AVU v Praze.
Evy z EFY
18. 6. – 25. 9. 2022
Kostel sv. Kateřiny, náměstí 1. máje 1
Německý spolek „Erlanger Foto Amateure“ sdružuje amatérské fotografy z bavorského Erlangenu
– partnerského města Chomutova. Na výstavě budou představeny akty.
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Muzeum v Děčíně nabízí stálou expozici Vývoj lodní dopravy na
Labi. Město Děčín je od pradávna centrem labské lodní dopravy. Procházkou po
expozici se návštěvník seznámí s lodní dopravou od počátků až do současnosti.

Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86, 430 01 Chomutov
 +420 474 651 251 (hlavní budova)
náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov
 +420 474 651 570 (radnice)
www.muzeumchomutov.cz

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Památník Karla Hynka Máchy
Regionální muzeum v Teplicích

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.

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

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

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.

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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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.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Klášterková, tel. 412
359 025, 776 510 600, klasterkova@muzeum-teplice.cz
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PAMÁTNÍK KARLA HYNKA MÁCHY
Máchova 177/5, 412 01 Litoměřice
www.muzeumlitomerice.cz
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Oblastní muzeum
a galerie v Mostě
Mostecké muzeum sídlí v památkově chráněné budově bývalého
Státního reálného gymnázia z roku 1913, jež původnímu účelu
sloužila až do roku 1945. Mezi lety 1945 a 1982 tento architektonický skvost
využívala Střední průmyslová škola. Počínaje rokem 1982 zde sídlí muzeum.
Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři
významné krajinné celky – Krušné Hory, západní
část Českého středohoří a Mosteckou pánev.
Zvláštní pozornost věnuje mostecké muzeum památce baronky Ulriky von Levetzow, kterou si básník
Johann Wolfgang Goethe vyvolil za
svou poslední múzu. Nová expozice
s replikou Ulričina pokoje třebívlického zámku je obohacena o jedinečnou granátovou soupravu šperků, která je umístěna v pomyslném
středu expozice. Souprava šperků patří mezi 10
nejcennějších klenotnických prací v naší zemi.
Etnografická stálá expozice se zabývá krušnohorskými řemesly a životem horských obyvatel.
Zařízené světnice a dílny představují všední život,
domácí práce i typická řemesla.
V muzeu je vystaven velkoformátový obraz Alfonse Muchy Bůh Mamon, který byl umělcem vytvořen pro budovu České záložny v Mostě v roce
1937.
Výstavy:
HANS KUDLICH – OSVOBODITEL SEDLÁKŮ
Hans Kudlich – účastník revolučních událostí
v letech 1848–49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži,
a předkladatel zákona o zrušení roboty je právem
považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Do 30. 4. 2022
Tibor Červeňák / Doteky
Rodák z Hranic na Moravě,
Tibor Červeňák, žil téměř
dvacet let ve Velké Británii,
kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Lon-

Pohled do expozice

Naleštěné kmeny prokřemenělých stromů, Manětín

Zkamenělý les

dýně Chelsea College of Arts. V současné době
žije a tvoří v Praze. Výstava obrazů potrvá do 8. 5.
2022

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.

„Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranice přišla“

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

Výstava je věnována vydře říční, která se navrátila
do Krušných hor a jejich podhůří. Kromě fotografických panelů jsou součástí výstavy výrobky z vydří kůže. Výstava potrvá do 3. 7. 2022.
V pokladně lze zakoupit granátové certifikované
stříbrné šperky, publikace, pohlednice, trička, turistické známky a řadu dalších drobností.
Otevírací doba:
úterý – pátek 12:00–18:00,
sobota – neděle 10:00–18:00
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč,
děti do 6 let a ZTP zdarma, senior pas 12 Kč

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

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.

www.muzeumlouny.cz

MUZEA NA ÚSTECKU
OTEVÍRAJÍ NA JAŘE SVÉ BRÁNY
MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ LÁKAJÍ SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY
NA NOVÉ EXPOZICE A NA ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ..
Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem zve příchozí na
několik pozoruhodných expozic. V loňském roce
nově otevřená stálá expozice Naši Němci představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného
středověku až po dvacáté století. Až do 3. 4. bude
v muzejní kavárně přístupná výstava s názvem
Poutník Českým středohořím, která vystavuje výběr
fotografií z nejnovější knihy Jiřího Svobody Poutník
Českým středohořím. V galerii zrcadlového bludiště
v areálu výletního zámečku Větruše bude až do 1. 5.
umístěna další fotografická výstava ukazující krásy
Českého středohoří.
www.muzeumusti.cz

Muzeum Československého opevnění
Muzeum Československého opevnění, které leží
ve Velkém Březně přímo na Labské stezce, otevírá své pancéřové dveře 2. 4. Nabízí prohlídky
vybaveného bunkru z roku 1938. Atmosféru
umocňuje průvodce v prvorepublikové uniformě,
osvětlení pomocí petrolejových lamp a věrohodné
audio nazvučení. Každý si může vedle bunkru
vyzkoušet střelbu airsoftovými zbraněmi na terč.
www.ropik.unas.cz

Muzeum v přírodě Zubrnice
Letošní sezónu zahájí Muzeum v přírodě Zubrnice výstavou Proutí v řemesle, designu a umění,
která ukáže fenomén proutí jako užitné suroviny našich předků. Výstavu mohou návštěvníci
shlédnout i během akce Velikonoce v Zubrnicích
ve dnech 9. - 10. 4., a poté v návštěvních dnech do
konce června.
Od července do října jí následuje výstava Dráteník na vsi, představující skromné začátky i slávu
řemesla, které díky své vandrovní formě pomáhalo 200 let uživit obyvatele chudých oblastí Kysuc
a později i Spiše. Výrobky soudobých dráteníků
budou doplněny o sbírkové předměty muzea.
www.nmvp.cz/zubrnice

KONTAKT

Zubrnická museální železnice
Toto netradiční muzeum chystá novou expozici
o historii železnice od zahájení provozu v roce
1890 po zrušení v roce 1978. Expozice bude
umístěna na nádraží v Zubrnicích v bývalém

skladišti. Část bude věnovaná filmu Páni kluci,
který se natáčel na nádraží v Levíně. Během otevření je naplánováno i setkání s herci. Termín
otevření expozice je 7. 5.
www.zubrnickazeleznice.cz
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Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

V současné době spravuje muzeum tři objekty, ve kterých můžete najít zajímavé
expozice a krátkodobé výstavy. Nejen pro školáky je určen interaktivní „Žatecký
stroj času“ nebo komentované prohlídky s tématy středověku, stromů v parcích,
architektury, industriálních objektů či osobností a rodáků Žatce. A jaké akce pro
vás připravilo muzeum na jaro a léto tohoto roku?

Hynek Alt
Hlavní sál: 06. 05. — 17. 07. 2022
Tomáš Spevák
Foyer: 06. 05. — 17. 07. 2022

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.

Folklore is not dead
Hlavní sál: 29. 07. — 30. 10. 2022
Viktor Kopasz – Destilace fragmentů
Foyer: 29. 07. — 23. 10. 2022
Galerijní animace:

Výstavní program v období březen až srpen:  
Vladimír Véla – Horizont konkrétna
Hlavní sál: 11. 02. — 24. 04. 2022
Bohumil Južnič – Design v kovu
Foyer: 11. 02. — 17. 04. 2022

Do zbraně!:
20. 1. - 20. 3. 2022
Výstava nožů ze sbírky žateckého hasiče Ondřeje
Paymy a replik chladných i palných zbraní ze
sbírky SHŠ Bohemica Sanguis z Prahy.
Žatec a krajina žateckého chmele na cestě
ke světovému dědictví:
3. 2. - 3. 4. 2022
Výstava připravena Městem Žatec za finanční
podpory Ministerstva kultury

DESIGN VĚCÍ
k výstavě Bohumila Južniče
Program pro školy: komorní přehlídka moderního designu první poloviny 20. století. Představíme principy návrhu účelných a zároveň estetických předmětů. Z jednoduchých alobalových
proužků si každý vyrobí vlastní předmět – vizuálně zajímavý, a přitom praktický a použitelný.
délka 60 minut / vhodné pro ZŠ, SŠ

KONTAKT

Ilustrativní průřez českým uměním 20. století začíná tvorbou krajináře Antonína Slavíčka
a jeho současníků (A. Hudeček, O. Nejedlý, M. Jiránek). Pokračuje kubismem a avantgardními
proudy (J. Čapek, E. Filla, V. Špála, J. Zrzavý,
K. Lhoták, F. Muzika, F. Janoušek) a přes experimenty šedesátých let (M. Medek, V. Boštík, J. Vožniak, O. Slavík) nebo autentická díla z dob normalizačního bezčasí (J. a K. Válovy, A. Šimotová,
Z. Sion) směřuje k současnému umění. Výstavní
program sleduje osobnosti českého umění, dále
site-specific instalace, využívající prostorový
potenciál barokní jízdárny z poslední čtvrtiny
17. století, a současné a experimentální umění.
Galerie je kulturním a společenským ohniskem,
které můžete navštívit kousek od Prahy a na dohled od hory Říp.

Hlavní budova muzea,
Husova 678

VSTOUPIT DO OBRAZU
k výstavě Vladimíra Vély
Program pro školy: využijeme velkých rozměrů
vystavených děl a každý žák bude mít možnost
díky fotografii, pořízené před obrazem, do něj
zcela po svém „vstoupit“. Ve výtvarné části se
zaměříme na skvrnu/ flek a následné dotváření.
délka 90 minut / vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ

Vzpomínky naší maminky:
7. 4. - 30. 10. 2022
Retro-výstava z muzejní sbírky.
Povodeň na Blšance:
21. 4. - 17. 7. 2022
Výstava o devastující povodni na Zlatém potoku
v r. 1872, připravená ve spolupráci s Českým
hydrometeorologickým ústavem.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM
Očkova 5, 413 01 Roudnice n. Labem
 + 420 416 837 301
 galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Muzejní noc: 20. 5. 2022
Netradiční program v netradičním čase na téma
„retro“.

Muzejní pochod: 28. 5. 2022
Tradiční pochod se žateckými muzejníky, tentokrát za mlýny na Ohři.
Dny evropského dědictví: 17. 9. 2022
Návštěva žateckých dvorků a téma „Udržitelné
památky“
Křížova vila, pobočka muzea,
Zeyerova 344
Žiju v první republice:
do 24. 4. 2022
Výstava prvorepublikové módy ze sbírky Ludmily Zuskové.
Bratři Šavlové: Pastelový Žatec:
5. 5. - 23. 10. 2022
Malebná žatecká zákoutí pohledem bratrů Vladimíra Šavla jr.(*1949) a Ilji Šavla (1951 - 2020)
Stará papírna, pobočka muzea,
Volyňských Čechů 733
Dávné věky na Žatecku
a v širším okolí:
do 31. 3. 2022
Výstava paleontologických nálezů, obrazů Jiřího Svobody a araukaritů Jiřího Svejkovského.
Velikonoční jarmark: 6. 4. - 9. 4. 2022
Prodej velikonočního zboží.
Papír, taška, krabice: 28. 4. - 3. 12. 2022
Výstava o historii žateckých papíren.

KONTAKT

Roudnická galerie žije moderním a současným výtvarným uměním. V bývalé
jízdárně lobkowiczkého zámku je ve stálé expozici představen výběr obrazů
a soch z galerijních sbírek i výstavy současného umění.

REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA V ŽATCI
 rmz@muzeumzatec.cz
 regionalni.muzeum.zatec
www.muzeumzatec.cz

Památník Terezín,
národní kulturní památka
státní příspěvková organizace

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako
Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného
Československa. Na území Malé pevnosti – bývalé věznice pražského gestapa
a Velké pevnosti, dnešního města – židovského ghetta v období 2. světové války.
V České republice je Památník Terezín jedinou
institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní,
výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců
obětí vlády násilí.
V letošním roce si Památník Terezín připomíná
75 let své existence, o zřízení památníku v Terezíně rozhodla vláda Československa 6. května
1947. Památník Terezín si připomene toto výročí
výstavou Památník Terezín v proměnách času
1989 – 2022, dokumentující historii a vývoj památníku po roce 1989. Výstava bude zahájena 2.
června. Ústřední pietní akce Terezínská tryzna se
v letošním roce uskuteční 15. května.
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
(kompletní seznam objektů na www.pamatnik-terezin.cz)
Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez
předchozího objednání nebo v rámci prohlídky
vedené průvodci Památníku Terezín. Prohlídka
s průvodcem je zahrnuta v ceně vstupného a doporučujeme její rezervaci na stránkách https://
www.pamatnik-terezin.cz/rezervace.
Na možnosti prohlídky se lze doptat i na místě,
nicméně bez garance takové možnosti.
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Doporučení pro návštěvu
Návštěvníkům, kteří plánují strávit v Terezíně
kratší dobu, např. dopoledne nebo odpoledne,
doporučujeme prohlídku Malé pevnosti s průvodcem nebo dále i s individuální návštěvou muzejních objektů bývalého ghetta – časová náročnost 2 – 4 hodiny.
V případě celodenní návštěvy doporučujeme objednat průvodce do Malé pevnosti i do bývalého
ghetta, s následnou návštěvou muzejních objektů,
časová náročnosti cca 6 hodin.

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

Jak se k nám dostanete?
Památník Terezín leží nedaleko dálnice D8
a exitu 35 ve směru Doksany (pro směr
z Prahy), případně exitu 45 ve směru Lovosice, Litoměřice (pro směr od Ústí nad Labem).
Přímý autobus jezdí z Prahy, z nádraží Praha
Holešovice, zastávka je buď u Malé pevnosti
(U Památníku) nebo na náměstí v Terezíně.

MUZEJNÍ NOVINY

DLASKŮV STATEK
V DOLÁNKÁCH U TURNOVA
Nová expozice na Dlaskově statek Na statku od jara do zimy – Tradiční
zemědělství a agrární obyčeje v Pojizeří

Oblastní
galerie Liberec

Výstavní program představuje unikátní témata
Do 8. května 2022 probíhá v galerii výstava světoznámé konceptuální umělkyně a sochařky Magdaleny Jetelové Proměny místa a prostoru. Díky
unikátní instalaci tato výstava proměnila prostor
bazénové haly ve vibrující vodní hladinu.
Tvorba Maxe Kaminského, jednoho z nejvlivnějších německých malířů druhé poloviny 20. století, se vyznačuje vysoce výstředním, částečně roztříštěným jazykem forem, vnořenou strukturou

prostorů a intenzivními barvami. Výstava jeho
díla se bude konat od 13. 5. do 4. 9. 2022.
Krajiny zázraků je název hlavní výstavy letní sezóny (od 24. 6. do 9. 10. 2022), která představí
výběr z díla barokního malíře Jana Jiřího Hertla
(cca 1670–1740), působícího v Turnově a Mnichově Hradišti.
To je však pouze výběr z témat, která galerie v letošním roce ve svém výstavním programu uvede
– dalšími tituly budou například výstava věnovaná umělecké Skupině 42, prezentace současné
tvorby turnovského rodáka Tomáše Plesla nebo
výstavní projekt bratrů Petra (architekt) a Jana
(sochař) Stolínů.
Galerie rovněž pořádá cyklus komentovaných
prohlídek a edukačních aktivit, jejichž aktuální
nabídku lze nalézt na webu a sociálních sítích.

KONTAKT

Stálé expozice jsou pokladnicí sbírky
Obdivovanými stálicemi jsou obrazy nizozemských malířů 16. – 18. století s podmanivou atmosférou krajin, květinových a ovocných zátiší či
různých žánrových scén, či malby francouzské
barbizonské školy a impresionismu 19. století,
mezi nimiž vyniká soubor děl Eugène-Louise
Boudina (1824–1898).
Vývoj českého výtvarného umění od 16. století
po současnost představuje expozice Na vlnách
umění, jejímž těžištěm je umění 20. století a která připomíná jeho významné osobnosti – Jana
Preislera, Josefa Váchala, Miloše Jiránka, Kamila
Lhotáka, Adolfa Hoffmeistra, Emila Fillu a další.

Nová stálá expozice na Dlaskově statku v Dolánkách s názvem Od jara do zimy je věnována tradičnímu zemědělství v Pojizeří. Expozice se v průběhu roku několikrát promění v souvislosti s důležitými mezníky hospodářského roku. Návštěvníci
tak budou mít možnost se seznámit se způsobem
zahájení zemědělských prací na jaře, ale i s agrárními obyčeji, praktikami a zvykoslovím, které je
provázely, nebo s průběhem prací, které se ve velkém statku odehrávaly v období začínajícího léta.
V měsíci září představíme práce spojené se sklizní
letní a podzimní úrody obilí, brambor i ovoce, tedy
všech produktů, které byly pro obyvatele zemědělských usedlostí v oblasti středního Pojizeří životně důležité. V doprovodných programech novou
expozici doplní ukázky výročních jarních, letních,
podzimních i zimních obyčejů, komentované prohlídky, letní řemeslnické dílny i animační programy, které se zaměří na ukázky tradičního hospodaření, výročních obyčejů a tradiční podomácké
výroby, která souvisela se zemědělskými pracemi.
Od června si Dlaskův statek projdou návštěvníci
se zábavným pracovním listem, který jim přiblíží
život na statku a zároveň pobaví.
Národní kulturní památka České republiky Dlaskův statek v Dolánkách je typickou a vzácně dochovanou ukázkou tradiční lidové architektury
Pojizeří. Bývalá svobodnická usedlost a rychta
byla postavena v údolí řeky Jizery v roce 1716.

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

Otvírací doba: Otevřeno denně mimo pondělí
od 10 do 17 hodin, každý čtvrtek do 19 hodin.
Každý čtvrtek vstup zdarma!

se po 2 letech otevře návštěvníkům

24. 9. Posvícení na Dlaskově statku
Řemeslné soboty na Dlaskově statku 2. 7. / 9.
7. / 16. 7. / 23. 7. / 30. 7. / 6. 8. / 13. 8. / 20. 8.
/ 27. 8.

DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH
Dolánky 12, 511 01 Turnov
 +420 481 211 954, 481 322 106
 mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

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!

Výměna oken, repasování vnějších a výměna vnitřních
vstupních dveří v hlavní budově kláštera i v prostoru
klášterní restaurace, to jsou rozsáhlé stavební úpravy, ke
kterým došlo díky Libereckému kraji v uplynulých 2 letech ve
Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.
do přírody, která se postupně probouzí k novému
životu, přinesl zejména v 70. a 80. letech příliv
nových obyvatel, tzv. uranovou populaci, a s tím
související výstavbu. Tato stálá expozice byla od
samého počátku připravována pouze pracovníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
a to za finanční podpory Libereckého kraje, který
je jeho zřizovatelem.
Poslední novinkou, kterou návštěvníci ocení, je
možnost dobrovolného vstupného. Otevírací doba
se nemění, tedy březen–duben od středy do neděle (9–12, 13–17), květen–září od úterý do neděle
(9–12, 13–17), říjen–prosinec opět od středy do
neděle (9–12, 13–17).
V galerii Chodba bude probíhat výstava fotografií Vladimíra Štěpánského, dlouholetého zaměstnance muzea. V galerii Jídelna pak výstava obrazů Lucrezie Škaloudové Puchmajerové,
vnučky Rudolfa Novotného, „malíře České Lípy
a Českolipska“.
Nebude chybět tradiční akce Muzejní noc (10.
6.), kdy se otevřou prostory muzea v nočních
hodinách. Dále akce na pobočkách: Velikonoce
na Vísecké rychtě v Kravařích (9. 4.), Dřevěné
odpoledne v Památníku K. H. Máchy v Doksech
a Archeologické léto v Šatlavě – Archeologickém
muzeu v České Lípě. Do přírody vyrazíme s Ekoporadnou Orsej.

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 jarních a letních měsících se můžete
těšit na zajímavé akce (nejen) pro rodiny s dětmi

– například Muzejní
noc pod Ještědem,
Letní piknik v muzejním parku, kde si
můžete zahrát nejrůznější hry, nebo
již tradiční Velikonoce v muzeu, kde si připomenete velikonoční zvyky
nebo si nakoupíte staročeské pečivo.
VÝSTAVY
Sklo bez hranic
24. 2.–15. 5. 2022
Josef Sudek | Sen o zahradě
24. 2.–29. 5. 2022
PORIGAMI | Práce s papírem Terezy Hradilkové
2. 12. 2021–31. 5. 2022

KONTAKT

KONTAKT

9.–11. 6. Řezbářské sympozium na Dlaskově
statku

Severočeské muzeum v Liberci

Českolipské muzeum

Od ukončení stavebního projektu v říjnu 2021
probíhaly návazné opravy vnitřních prostor, parketových podlah, technické úpravy expozic apod.
Cenné sbírkové předměty prošly péčí odborných
zaměstnanců muzea a postupně se mohou vracet
na svá místa v expozici, už 3. března se muzeum
otevře široké veřejnosti.
Pro návštěvníky je připraveno několik novinek. Z nových exponátů
zaujme především medvěd grizzly, největší, který kdy žil na území České republiky. Medvěda
získalo
českolipské
muzeum ze zoologické
zahrady v Děčíně.
Další novinkou je expozice Těžba uranu na
Českolipsku. Uran hrál
v historii Českolipska
i Liberecka velkou roli.
Kromě silného zásahu

Folklórní akce zaměřené na výroční zvyky lidového prostředí:
16. 4. Velikonoce na Dlaskově statku

KONTAKT

Secesní budova na rohu Masarykovy a Vítězné ulice v Liberci nabízí setkání
s výtvarným uměním všech věků i oborů. Galerie prostřednictvím expozic
i výstav poskytuje možnost výjimečného zážitku setkávání s malbou, kresbou,
grafiikou i sochařským uměním od 16. století po žhavou současnost.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBERECKÉHO KRAJE
nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
 +420 487 824 145
 muzeumcl@muzeumcl.cz
www.muzeumcl.cz
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SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI, P.O.
Masarykova 11, 460 01 Liberec
 +420 485 246 111
 muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz,
www.facebook.com/muzeumlb,
www.youtube.com/muzeumlb
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MUZEA A GALERIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Muzeum a galerie
severního Plzeňska
v Mariánské Týnici

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

Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

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

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

8. 7. 16–22h – Barokní slavnost
V létě 2022 uvádíme výstavu stavebnice SEVA
s herním koutkem

Otevírací doba:

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V MARIÁNSKÉ TÝNICI, p.o.

KONTAKT
KONTAKT

KONTAKT

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

1. 4.–30. 9.: Po–Ne 9.00–17.00
1. 10.–31. 3. : Po–Út, Čt–Pá: 9.00–16. 00
St: 9.00–17.00
So, Ne: 10.00–16.00
Zavírací dny:
pondělí velikonoční,
Štědrý den a svátky vánoční, Nový rok.

Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice
 +420 373 396 410
 info@marianskatynice.cz
 marianskatynice@seznam.cz
 www.facebook.com/marianskatynice/
www.marianskatynice.cz

Založení Chodského hradu spadá do období šedesátých let 13. století.

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

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

MUZEJNÍ noviny TIM

Hradiště 1, 336 01 Blovice
 ústředna: +420 371 522 208
 muzeum@muzeum-blovice.cz
 @muzeumBlovice
www.muzeum-blovice.cz

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech

Muzeum Chodska

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

KONTAKT
KONTAKT

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

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA V BLOVICÍCH, p.o.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE
V KLATOVECH, p.o.
Hostašova ul. č. 1, 339 01 Klatovy IV.
 +420 376 326 362, 737 061 235,
603 267 600
 info@muzeumklatovy.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

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

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.

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

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

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.

MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA
V ROKYCANECH

Národopisné muzeum Plzeňska – pobočka Západočeského muzea v Plzni je z důvodu rozsáhle rekonstrukce
dlouhodobě uzavřeno.

(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
(+420) 378 370 700.
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

MUZEUM LOUTEK V PLZNI

VODNÍ HAMR DOBŘÍV

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 –
18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 23, Plzeň, tel. +420 378 370 800,
GPS: 49°44’46.713”N 13°22’36.913”E
K vidění je stálá expozice „Příběh na niti“. První část
expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové
divadlo zvané Škodovo. Druhé patro je věnováno fenoménu tzv. rodinných divadélek. Významná část expozice patří Loutkovému divadlu feriálních osad, v němž

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
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.

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.

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno: duben - říjen (sezónní
provoz) út - ne 9 - 17 hod.
+420 378 370 702 - objednávky, +420 777 366 391 správce objektu, hamr@zcm.cz
Dobřívský horní hamr je
největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR. Dnešní zděná
budova byla postavena
začátkem 19. století na
místě starších dřevěných
hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu
těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století
byla výroba v hamru i v huti pod ním zastavena. Prostor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako
doklad staré průmyslové výroby.

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.

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

Sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti v klášterním refektáři

Muzeum Českého lesa
v Tachově

Muzeum Šumavy Sušice

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

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

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

Otevřeno:
leden–duben:
út– so 10–12°°, 14–16.30, po, ne zavřeno

KONTAKT

listopad - prosinec:
út–so 10– 12°°, 14–16.30, ne 10–12°°, po zavřeno

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

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

Tip pro veřejnost: Barokní slavnost 13. 7.
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Návštěvní doba
Po-Út, Čt-Pá: 09.00 - 16.00
St: 9.00 - 17.00
So, Ne: 10.00 - 16.00
červenec–srpen:
Po-Pá 9 - 17.00; So-Ne 10 - 16.00

KONTAKT

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

květen–říjen:
út–so 9–17°°, ne 9–12°°,
polední přestávka 12–12.45, po zavřeno

MUZEUM ČESKÉHO LESA V TACHOVĚ p.o.
Třída Míru 447
34701 Tachov
 +420 374722171-2
 info@muzeumtachov.cz
www.muzeumtachov.cz
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KONTAKT

A hned čtyři, abyste měli na výběr. Návštěva muzea v Třebechovicích
je povinností alespoň před Vánoci a během roku zavítejte třeba:

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
 info@muzeumhk.cz
 +420 495 512 391 – 2
www.muzeumhk.cz

Na Chlum u Hradce Králové do Muzea války 1866,
které je součástí areálu jedné z největších a nejvýznamnějších polních bitev 19. století. Přímo v budově
se seznámíte s životem obyčejných vojáků i vrchních
velitelů prostřednictvím hraných dokumentů a najdete tu řadu historických předmětů, uniforem a původní
výzbroje. Samotnou bitvu připomíná i množství venkovních památek spojených naučnou stezkou. Výlet
můžete zakončit pohledem na Hradecko z výšky ze
zdejší rozhledny.

KONTAKT

Tipy na muzea v Hradci Králové
a okolí? Ty my máme!

že vás bude bavit, i když nejste místní a ani se příliš
o historii nezajímáte. Je plná interaktivních prvků,
působivých instalací, dobových fotografií a videí. Navštívíte třeba prvorepublikový koloniál či biograf, uvidíte dominanty Hradce Králové a nahlédnete do doby
nejslavnějších českých královen. Během roku se tu
pořádají i další, neméně zajímavé tematické výstavy.

MUZEUM VÁLKY 1866
 chlum@muzeumhk.cz
 +420 495 447 058
www.chlum1866.cz

KONTAKT

Do Chlumce nad Cidlinou do Lorety, která v letošním
roce slaví 20 let od svého znovuotevření. Celkem nenápadná budova ze silnice doslova ohromí rozsáhlým
nádvořím s podloubím, kde najdete expozici věnovanou zemědělství a zemědělským strojům. V samotné
budově se pak představují sbírkové předměty, historické střelecké terče, oděvy, cechovní památky či nábytek.
Cítit se tu budete jako v jiném, lepším světě. K letošnímu významnému výročí se připravuje řada doprovodných akcí a počítá se například i s dobovou módní přehlídkou. Sledujte web, ať vám něco neunikne!

LORETA
 loreta@chlumecnc.cz
 +420 778 728 294
www.ic.chlumecnc.cz

Hradecko – odpověď na všecko!
Další tipy na výlet najdete na

KONTAKT

Do Nového Bydžova, kde najdete Muzeum hraček
Stuchlíkovi. Stále se rozšiřující sbírka čítá tisíce exponátů a je svým rozsahem jednou z největších stálých expozic historických a retro hraček v republice.
A stojí za to ji vidět! Základem je samozřejmě sbírka
panenek a příslušenství, které k nim patří, ale na své
si přijdou i páni kluci. Vezměte sem svoje děti a vyprávějte jim o dětství. Ukažte jim hračky, které nechyběly
u vás v pokojíčku.

www.hradecko.eu

Do Hradce Králové, kde je na Eliščině nábřeží impozantní budova Muzea východních Čech. Tady se na
sklonku minulého roku otevřela zbrusu nová expozice mapující historii Hradce Králové. A věřte nám,

MUZEUM HRAČEK STUCHLÍKOVI
 muzeumstuchlikovi@seznam.cz
 +420 608 985 477
www.muzeumhracekbydzov.cz

770 let inspirace
Muzeum nové generace
Ať už hledáte místo pro rodinný výlet, zajímavý
a smysluplný edukační program pro vaši školní třídu
nebo místo, odkud vyrazit na výlet do přírody, zámek ve Žďáru nad Sázavou
s interaktivním Muzeem nové generace vás okouzlí.

Muzeum magie v Jaroměři

Programy pro školy
Zámecké vzdělávací programy určené pro mateřské, základní i střední školy vás osloví nejen svým
obsahem, ale také originálním přístupem zkušených lektorů a propojením s geniem loci zámku.
Edukační programy zaměřené na historii, dějiny
umění, ale také na fyziku, matematiku nebo přírodovědu vás přenesou do období středověku,
doby barokní nebo do minulého století. Všech
jedenáct v současnosti nabízených programů
sleduje cíle stanovené v RVP MŠMT ČR.

MUZEJNÍ noviny TIM

Otevírací doba:
květen–září: Po–Ne / 9.00–18.00
říjen–duben: Út–Ne / 9.00–17.00

Zámek Žďár nad sázavou
 tic@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz
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Služby průvodce jsou k dispozici v muzeu každou sobotu, neděli a svátek, ale objednat se můžete telefonicky i na jiné dny a v čase, který vám
bude vyhovovat.

KONTAKT

Muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 2009,
exponáty věnoval ze své sbírky autor muzea
a slavnostně ho předal do majetku Magické lóže.
Jistě jste si všimli, že kouzelníci jsou tak trochu
tajemní a nejsou rádi, když jim nahlížíte „přes
ruku“ ze zákulisí či ze zázemí. Ale právě to je
v muzeu kouzel možné. Svůj program a novinky
zde každou první sobotu v měsíci předvádějí nejen členové lóže, ale i přátelé z magických klubů
celé republiky. Poměrně často zde naleznete Pepu
Poncze, Vláďu Babku, Ondru Pšeničku, Jardu
Randáčka, naše kamarády z muzea kouzel v Pardubicích a další známé tváře.

Edukační programy doporučujeme kombinovat
s kurzy Chytrá ruka, během kterých se mohou
z dětí stát hrnčíři, truhláři i další řemeslníci.
V případě zájmu kontaktujte vedoucí lektorského
oddělení Martinu Schutovou na čísle 736 776
840 nebo na e-mailu schutova@zamekzdar.cz.

KONTAKT

Začít doporučujeme právě v multimediálním
Muzeu nové generace. Rozhovor středověkého mnicha a holčičky ze současnosti nebo
hra stínů a animovaných příběhů vás přenese
do období mezi 13. stoletím a současností. Poté
můžete vyrazit na komentovanou prohlídku Po
stopách Santiniho, která vás zavede na nejzajímavější místa v rozlehlém barokním areálu,
která jsou spojena s významným architektem
Janem Blažejem Santinim. Jen pár minut pěší
chůze a ocitnete se u památky světového významu – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, který je zapsán na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Kostel prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, která mu
vrátila podobu z dob mistra Santiniho.
V zámeckém areálu probíhají téměř každý týden
kulturní akce, nenechte si ujít třeba Zámecké
Velikonoce (16. 4.), Zahrady vyprávějí – otevření
soukromých zahrad rodiny Kinských (28.–29.
5.), řemeslné kurzy Chytrá ruka, koncerty nebo
tvořivé soboty pro děti. Zdá se vám, že nemůžete
vše stihnout během jediného dne? Ubytujte se
v některém ze stylových pokojů přímo v zámeckém areálu.

Muzeum Magie bylo postaveno vlastním nákladem a na vlastním pozemku
J.Zachem, za pomoci členů ML.

Muzeum magie Jaroměř
Náchodská 432 ,Jaroměř 551 01
(v blízkosti koupaliště na Úpě)
+420 603 794 832, 777 137 530
www.muzeummagie.cz

MUZEJNÍ NOVINY

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

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 filigránských 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
nebyla na objednávku. Což znamená, že vznikla
bez jakékoli finanční podpory.

Od 30. dubna do 25. září
Nová výstava věnovaná koželužství
— od historie zpracování kůží, přes rozvoj a zánik
továren až po současnou výrobu kabelek v Tře-

bechovicích dle návrhů
Dany Morávkové. Můžete
se těšit na dny otevřených
dveří se vstupem zdarma,
dílničky s výrobou náramků a klíčenek z kůže.
Chystáme také edukační
program pro školy a komentované prohlídky.
Otevírací doba
(celoroční provoz):
Úterý–Neděle 9.00 –
16.30 hodin,
Pondělí zavřeno

KONTAKT

Třebechovice pod Orebem
– město betlémů

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

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

Muzeum papírových modelů
Letní sezónu v Muzeu papírových modelů rozzáří výstava
papírových modelů z dílny Petra Knotka, který je publikuje
ve svém vydavatelství PK Graphica. Specializuje se na modely těžkých
automobilů, ale v jeho ateliéru vznikl třeba i model dakarského speciálu
Tatra, který si u něj objednal přímo „Monsieur Dakar“ Karel Loprais.

Muzeum stavebnice Merkur

Expozice Muzea nabízí pohled do stoleté historie
stavebnice, ukazuje unikátní Inventor z dvacátých let, první Merkur z roku 1925 a jeho další
vývoj – od stavebnice-hračky ke stavebnicím mechaniky, mechatroniky a robotiky.
To, že Merkur není jen hračka jasně plyne z faktu, že v o Vánocích v roce 1961 Otto Wichterle
sestrojil právě z Merkuru první přístroj na výrobu kontaktních čoček. Tzv. „čočkostroj“ je součástí expozice.
Multifunkčnost stavebnice nejlépe vynikne při
prohlídce velkých modelů – od hradu Karlštejn,
přes polickou radnici nebo vilu Tugendhat po
model motocyklu Jawa nebo letadla Cesna…

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

Vše pak vrcholí ohromným modelem Ocelového
města (inspirovaným stejnojmenným románem
Julese Verna), který zabírá téměř 30m2!
V roce 2021 byla otevřena nová část expozice ve
sklepních prostorech, která je doplněna o zvukové a světelné efekty. Tady můžete vidět i model
rypadla, které bylo v 70. a 80. letech na přebalu
stavebnice.
Muzeum nabízí možnost komentované prohlídky a tvoření pro objednané skupiny a také Projektové dny pro školní skupiny. Samozřejmostí je
dětský koutek pro nejmenší návštěvníky.
Otevírací doba:
denně 9-17 hodin

KONTAKT

Otevírací doba (květen - září):
Denně 9:00 – 17:00

KONTAKT

Další novinkou je rozšířená expozice 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 (mimo hlavní
prázdniny) je do Muzea volný vstup.
Během léta proběhnou před Muzeem tradiční
letní akce v rámci projektu Letní Terasa 2022,
kterou s podporou Muzea a Města Police nad
Metují pořádá spolek Apeiron. Uvidíte např. dokument o Ukrajině režiséra Martina Mahdala,
grotesky Harolda Lloyda s živým hudebním doprovodem nebo můžete navštívit výtvarné výstavy fotografky Veroniky Peškové či malířů Adama
Panáčka nebo Michala Burgeta.
Ve stálé expozici je pro vás připraveno více jak
1.500 modelů z několika států Evropy.
Pro skupiny nabízíme komentované prohlídky
s možností tvoření. Pro školní skupiny pak Projektové dny.

Muzeum stavebnice Merkur bylo v Polici nad Metují otevřeno v roce 2012
doslova v sousedství fabriky, kde se legendární kovová stavebnice vyrábí už
od roku 1920. Prvních pět let pod názvem Inventor s trochu jinou technikou
spojování dílků. V roce 1925 pak vznikla stavebnice tak, jak ji známe až do
dnešních dní a pod jménem římského boha obchodu – Merkur.

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
 MuzeumPapirovychModelu
 +42777 828 657
 info@mpmpm.cz
www.mpmpm.cz
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MUZEUM STAVEBNICE MERKUR
Tyršova 341, 549 54, Police nad Metují
 +420 491 541 262
 mobil: +420 725 414 742
 museum@merkurtoys.cz
www.merkurpolice.cz
 Muzeum-stavebnice-Merkur-111023981348191
stavebnicemerkur/
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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.

Městské muzeum Česká Třebová

Otevírací doba:
květen–červen, září–říjen
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–16.00
So–Ne 14.00–17.00
červenec–srpen:
Út–Pá 9.00–12.00 13.00–17.00
So–Ne 14.00–17.00

Stálé expozice muzea nesou název „Dopravní křižovatky aneb do
České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“. Název v sobě
spojuje - s jistou mírou nadsázky - čtyři dopravní kanály, které
jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií.
Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi
přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy
zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR
(později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří
kanálem Dunaj-Odra-Labe.

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově s expozicí připomínající zdejší pobyty Maxe Švabinského a životní osudy rodiny Vejrychovy.
Kaple Panny Marie na Horách u České Třebové
– klasicistní kaple nad pověstmi opředeným pramenem vody, který v minulosti vyhledávali mnozí
poutníci, aby zde nalezli uzdravení. Kaple se na-

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.

Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové – klasicistní kostel, kde se návštěvník dozví zajímavé
informace o architektovi českotřebovského kostela a vynálezci Josefu Hardtmuthovi i o návštěvě
knížete Aloise z Lichtenštejna v České Třebové.
Informace o otvíracích dobách jednotlivých objektů na www.mmct.cz nebo tel.: 465 322 634.
Otevřeno:
denně mimo pondělí 8-18 hodin

Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
 465322634, 465534516
 info@mmct.cz
 mmctcz
www.mmct.cz

Vstupné výstava:
základní 20 Kč, snížené 15 Kč
Vstupné celé muzeum:
základní 40 Kč, snížené 25 Kč
rodinné vstupné 100 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 70 Kč děti do 6 let zdarma
Tel.: +420 734 839 674

KONTAKT

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – jediná
dochovaná rotunda v Pardubickém kraji postavená ve 13. století. Interiéru dominuje raně barokní
oltář s pozdně gotickou soškou sv. Kateřiny.

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

chází nedaleko bývalých lázní, kde v roce 1851
pobývala se svými dětmi Božena Němcová.

KONTAKT

Kromě stálých expozic nabízí muzeum každoročně řadu krátkodobých výstav, které tematicky
čerpají z historie regionu.
Od 31. 3. do 29.5.2022 je přístupná výstava Max
Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky.
Dále zajišťuje muzeum prohlídky s výkladem
v těchto památkově chráněných objektech:

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

Africké muzeum
Dr. Emila Holuba v Holicích
V roce 2022 si v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích připomeneme čtyři
významná výročí spojená se světově uznávanou osobností, jakou bezesporu
tento africký cestovatel, lékař, vědec a dobrodruh byl. Rodné město na něj nikdy
nezapomnělo. Podařilo se zde naplnit poslední velký sen Dr. Emila Holuba, mít
své vlastní africké muzeum.
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Muzeum řemesel Letohrad
Tady se opravdu nebudete nudit!

AFRICKÉ MUZEUM Dr. EMILA HOLUBA
Holubova 768, 534 01 Holice
 muzeum@holice.cz
www.holubovomuzeum.cz
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Školní skupiny také využívají naše školní programy Bejby a Teenager.
Po prohlídce muzea můžou návštěvníci posedět
ve stylové Restauraci Nový dvůr, která je umístěna ve stejné budově s muzeem.
Otevírací doba:
leden–březen St–Ne 9:00–16:00
duben–září Po–Ne 9:00–17:00
říjen Út–Ne 9:00–17:00
listopad, prosinec Út–So 9:00–16:00

KONTAKT

Výstavní plocha, která převyšuje 2600 m2, je
největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje
89 ucelených expozic řemesel a živností z období
1840 - 1930. Kromě relativně známých profesí,
jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha
dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100
let stará školní třída, zubní a gynekologická ordinace, retro expozice.
Nově je otevřena expozice betlémů, kde uvidíte
více než stovku historických betlémů, mezi nimiž je takřka polovina betlémů od králických
řezbářů. Nejmladším betlémům je kolem 50ti let,
desítky betlémů jsou však staré 80, 100 i dvě stě
let. Zajímavostí je sto let starý pohyblivý betlém,
u kterého byl při opravě díky skrytému nápisu
na použitém prkénku po dvaceti letech zjištěn
jeho tvůrce. Ozdobou expozice jsou i kostelní
betlémy s třiceticentimetrovými figurami.

kterých jsou ukryty africké předměty. Pro děti
je připraven dětský koutek, či venkovní africká
vesnička.
Muzeum je otevřeno sezónně - od začátku dubna
do konce října - denně od pondělí do neděle. Veškeré informace o nás a našich akcích naleznete
na webových stránkách muzea a Facebooku. Tak
na viděnou v naší holické Africe!

KONTAKT

Expozice muzea je zaměřena především na život, expedice a práci afrického cestovatele a jeho
ženy Růženy. Kromě mnoha exponátů z afrických výprav tu uvidíte i vzácné osobní předměty
manželů Holubových. Své místo tu mají též následovníci Dr. Emila Holuba, kteří se - stejně jako
on - vydali do Afriky.
Jednopodlažní budova muzea je zcela bezbariérová, rozčleněná do tří sálů. V prvním je návštěvníkům promítnut krátký životopisný film
z dílny Milana Šteindlera a stojí zde nejvzácnější
exponát muzea, lev Princ. Druhý sál je rozdělen
do pěti kójí znázorňujících různé životní etapy
cestovatele. Dále jsou zde umístěny největší exponáty muzea a kóje již zmíněných následovníků. V poslední třetí místnosti je nainstalována africká vesnička a scenérie africké savany. To vše
návštěvník pozoruje za zvuků afrických bubnů,
Vídeňského valčíku a zvuků savany.
Při prohlídce si můžete vyzkoušet některý z interaktivních prvků, jsou zde tři dotykové obrazovky, kde porovnáte své znalosti o cestách Dr.
Emila Holuba nebo znalosti o Africe. Dále oblíbená atrakce v podobě tajemných skříněk, ve

Muzeum řemesel
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad
 +420 465 622 160
 letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz
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Muzeum Tesla v Třešti
Muzeum Tesla se nachází v městečku Třešť, asi 20 km jižně od Jihlavy, nedaleko
města Telč s městskou památkovou rezervací zapsanou na seznam UNESCO.
Muzeum bylo zřízeno v prostorech bývalé zemědělské sýpky, přímo vedle nádraží
Třešť. Celý projekt muzea a klubovní sbírky má na svědomí Historický radioklub
československý, zapsaný spolek, který muzeum a depozitář vlastními silami
a prostředky buduje.
i funkční elektromechanická telefonní ústředna,
ke které jsou připojeny telefony s vytáčecí číselnicí, jejichž funkci si může každý vyzkoušet a sledovat přitom činnost ústředny. Návštěvníci si mohou
i sednout před zapnutou kameru s monitorem
a vžít se do role televizního hlasatele.
V patře pak uvidíme expozici přístrojů pro domácnost, členěnou po desetiletích od 40. do 80. let
20. století. Můžeme tak zhodnotit, jak se vyvíjely
radiopřijímače, televizory, gramofony, magnetofony, telefony a další radiotechnické výrobky v průběhu kralování národního podniku Tesla v naší
zemi. Mnoho návštěvníků zde najde přístroje, které měli nebo dosud mají doma. Velice působivou
součástí expozice jsou vitríny s výrobky vakuové
elektrotechniky, kde nás udiví, jak rafinovaná
a užitečná zařízení je možné vyrobit ze skla a pár
plíšků a drátků za pomoci šikovných rukou. Také
si můžeme prohlédnout funkční modely prvních
televizních přijímačů, a to včetně televizoru mechanického, kde je živý, pohyblivý obraz vytvářen
pomocí neonové lampy a rotujícího kotouče s vyvrtanými otvory.
Vstupné do muzea je 100 Kč, děti mladší 15 let platí jen 50 Kč. Otevírací doba je pevná, vždy každou

středu a sobotu v letní sezóně, která v roce 2022
začíná 2. dubna. Mimořádné otevírací dny budou
o nedělích 7. a 14. srpna, kdy na třešťském nádraží stojí parní vlak, a 10. září, kdy se v Třešti koná
Den památek. Po předchozí domluvě lze zajistit
otevření muzea i mimo pevnou otevírací dobu.
Návštěvníci se mohou v muzeu pohybovat volně
a bez časového omezení. Na vyžádání si mohou
od pokladní půjčit tablet s elektronickým průvodcem, kde je každý exponát podrobně popsán. Tento průvodce je volně k nahlédnutí i na webových
stránkách muzea, takže se návštěvníci mohou
dopředu připravit na to, co je zajímá, a v muzeu si
to pak naživo prohlédnout. Po předchozí domluvě je možné si připlatit za služby profesionálního
průvodce, který poskytne živý výklad. Prohlídka
s průvodcem trvá asi hodinu a půl a je navíc obohacena o ukázky některých vystavených exponátů ve funkčním stavu. Na chod muzea je možno
přispět do kasičky i nad rámec základního vstupného.
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KONTAKT

Práce na muzeu i depozitáři provádějí členové ve
svém volném čase. Klub sdružuje sběratele a fanoušky historické elektrotechniky, a to v širokém
spektru, od nadšenců do starých elektronkových
rádií, přes techniku televizní či telefonní až po milovníky dobové literatury, časopisů, hudebních
a obrazových nosičů, technické dokumentace
a v neposlední řadě reklamních tiskovin a předmětů. Pro své členy klub pořádá čtyřikrát ročně
setkání s burzou a vydává ročně tři čísla časopisu
Radiojournal s mnoha zajímavými populárně naučnými i odbornými články.
Muzeum v Třešti je členěno do dvou sekcí. Stávající podoba muzea není konečná, klub jej plánuje
rozšiřovat o další expozice, ale vše je závislé na
dobrovolné práci členů. Už teď ale v přízemí budovy návštěvník najde expozici průmyslové neboli
„těžké“ techniky. Může si zblízka prohlédnout různé typy vysílačů, elektronový mikroskop, ústřednu obecního rozhlasu, režijní stoly z rozhlasových
studií, stroj pro magnetický záznam televizního
obrazu, dálnopisný stroj, střihací stůl z filmového studia a mnoho dalších zařízení, která jsou
před zraky běžných občanů skryta za zdmi laboratoří, studií nebo vysílacích středisek. K vidění je

Muzeum Tesla
Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť
 prohlidky@muzeumtesla.cz
 +420 608 46 49 47
www.muzeumtesla.cz
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Pevnost Josefov

Železniční muzeum
Výtopna Jaroměř

Bastion No. I je vstupní branou do
jednoho z nejrozsáhlejších podzemních
obranných systémů v Evropě. Vedle části soustavy minových chodeb je zde
možné si prohlédnout lapidárium původních soch z dílny M.B. Brauna, obytné
kasematy, úvodní historickou expozici nebo se pokochat působivou vyhlídkou
z hradebního valu.

Stálá expozice historie železniční dopravy v autentickém
prostředí historické výtopny parních lokomotiv.
Tématické prohlídky pro dítka předškolní, 1. a 2. stupeň ZŠ
i studenty.
leden-březen

Pro skupiny na objednávku.

duben - červen

soboty, neděle, svátky

9 – 16 hod.

V pracovní dny na objednávku.
červenec, srpen

denně

9 – 16 hod.

září, říjen

soboty, neděle, svátky

9 – 16 hod.

V pracovní dny na objednávku.
listopad, prosinec

Pro skupiny na objednávku.

Jsme největší spolkové železniční muzeum v České republice.

Kontaktní email: prohlidky@vytopnajaromer.cz

www.vytopnajaromer.cz

galerie a muzea karlovarského kraje
například spatří vzácnou Chebskou monstranci
z dílny Petra Parléře, vedle té Sedlecké nejvzácnější
v Čechách, jednak moderního umění, jejíž vrchol
představuje obraz Opuštěné doupě, vůbec nejdůležitější dílo Toyen. V Retromuseu je zase nainstalována expozice, která člověka přenese do 60. až
80. let minulého století. Hlavní letní výstavy budou
věnovány dílu Jitky Svobodové, po roce 1989 mnohaleté profesorky pražské Akademie (galerie), a obchodním domům Prior (Retromuseum).
OTEVÍRACÍ DOBA:
út – ne 10 – 17 hodin
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb
 +420 354 422 450
 info@gavu.cz
www.gavu.cz
 Galerie výtvarného umění v Chebu

MUZEUM KARLOVY VARY,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Multimediální expozice věrohodně přibližuje
historii města. Cesta začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes
založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města
a historii mezinárodního filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství
a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století. Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si
vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným
pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.

MUZEJNÍ noviny TIM
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Stěžejními akcemi letošního roku jsou výstavy:
„Kriminalistika ve filmu“ – výstava v rámci Mezinárodního filmového festivalu, ve spolupráci
s Barrandov studiem a Policií ČR (28. 6. – 31. 8.
2022) a výstava „150. výročí SUPŠKV“ – porcelán z depozitářů muzea Karlovy Vary pocházející
z SUPŠKV (14. 9. 2022 – 30. 11. 2022)
OTEVÍRACÍ DOBA:
leden – duben st – ne 10 – 17 hodin
květen – září út – ne 10 – 18 hodin
říjen – prosinec st – ne 10 – 17 hodin

KONTAKT

Na hlavním chebském náměstí se v těsném sousedství nacházejí budovy chebské galerie a Retromusea, obě přístupné na jednu vstupenku. V obou
se návštěvník setká hned s několika stálými expozicemi i dočasnými výstavami. V galerii jsou to
jednak mimořádná expozice gotického umění, kde

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

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

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

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Galerie umění Karlovy Vary je umístěna na konci
klidného lázeňského území a pyšní se reprezentativní stálou expozicí českého umění 20. a 21. století
– k vidění jsou zde špičková díla např. B. Kubišty,
J. Zrzavého, J. Čapka, E. Filly, Toyen, M. Medka. Ve
dvou přízemních sálech jsou pořádány krátkodobé výstavy. V dubnu až červnu se zde uskuteční
výstava nazvaná Umění, smích a splín tváří v tvář
absurditě, která bude prezentovat různorodá díla
umělců narozených v letech 1939 – 1953 (např.
K. Gebauera, M. Jetelové, M. Knížáka, J. Načeradského, J. Sopka). Pro hlavní výstavní sezónu
je připravena přehlídka předního českého typografa a grafického designéra Aleše Najbrta vytvářejícího od roku 1995 vizuální styl MFF Karlovy
Vary.

Unikátní sbírka hudebních nástrojů, kterou zakoupil Karlovarský kraj od firmy Strunal Schönbach, s. r. o., obsahuje strunné nástroje z 19. a 20.
století z původní domácí i průmyslové výroby
v Lubech doplněné o další zajímavé nástroje získané n. p. Cremona včetně nástrojů exotických.
OTEVÍRACÍ DOBA:
po 7:30 – 11:30 hodin 12:00 – 17:30 hodin
út 7:30 – 11:30 hodin 12:00 – 14:00 hodin
st 7:30 – 11:30 hodin 12:00 – 16:30 hodin
čt 7:30 – 11:30 hodin 12:00 – 14:00 hodin
pá 7:30 – 11:30 hodin 12:00 – 13:00 hodin
so – ne: po předchozí telefonické domluvě

KONTAKT

KONTAKT

OTEVÍRACÍ DOBA:
leden – duben st – ne 10 – 17 hodin
květen – září út – ne 10 – 18 hodin
říjen – prosinec st – ne 10 – 17 hodin

EXPOZICE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LUBY
Muzea Cheb,
příspěvkové organizace Karlovarského kraje

OTEVÍRACÍ DOBA:
út – ne 10 – 17 hodin

Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
 +420 354 229 411
 info@mestoluby.cz
www.mestoluby.cz

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
+420 353 224 387, +420 731 439 450
 info@galeriekvary.cz
www.galeriekvary.cz
 Galerie umění KV

Interaktivní galerie Becherova vila je umístěna
do historické budovy, která byla postavena v roce
1914 pro karlovarskou podnikatelskou rodinu
Becherů v jedné z nejkrásnějších ulic v centru.
Samotná prohlídka této vily, bývalého rodinného paláce výrobců známého likéru, stojí za návštěvu. Pořádané výstavy prezentují především
současné trendy v umění a oslovují také rodiny
s dětmi, kterým jsou určené výstavy známých
českých ilustrátorů a animátorů, doplněné tvořivým programem pro dětského návštěvníka.
Od února do května zde probíhá výstava významného regionálního výtvarníka Jiřího Juna
a jeho 50 velkoformátových perokreseb. Na léto
je připravena výstava známého českého kreslíře
a ilustrátora Jiřího Šalamouna. Součástí výstavy
bude i dětský koutek s tématikou Maxipsa Fíka,
animované postavy oblíbené u všech generací.

Hospodářský dvůr z druhé poloviny 18 století.
V současnosti v památkově chráněném objektu
můžete po jeho rekonstrukci navštívit národopisnou expozici Chebska. Návštěvník se seznámí s každodenním životem a prací na chebském
venkově, lidovou zábavou, ale třeba i kroji a dalšími specifiky našeho regionu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
od 1. 4. 2022
st – ne 10 – 17 hodin
Milíkov č.p. 18, 350 02 Milíkov, okres Cheb
 +420 739 322 499
 sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
út – ne 10 – 17 hodin

KONTAKT

KONTAKT

Budova Letohrádku je historickou památkou,
jednou z nejlépe zachovaných v Ostrově, součástí
velkého barokního areálu. V květnu až září bude
probíhat v prvním patře výstava Sexies! figurální
psychedelie a jiné kratochvíle ze 60. a 70. let, spjatá
zejména s novou figurací, a také s ozvuky pop-artu, hyperrealismu, komiksu, pop kultury a uvolněnou sexuální atmosférou. Uvidíte díla např.
J. Načeradského, T. Pištěka, M. Rittsteina, J. Sopka a dalších autorů.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA,
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje

STATEK MILÍKOV – hrázděný statek čp. 18
v obci Milíkov,
pobočka Muzea Cheb, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje

MUZEUM CHEB
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Muzeum Cheb patří mezi nejstarší regionální
muzea v Čechách. V uměleckohistorické expozici
muzea se návštěvníci seznámí s bohatou historií
města i regionu a bohatou uměleckořemeslnou
sbírkou. Nechybí ani část expozice zaměřená na
dějiny města a okolí v průběhu 19. a 20. století
pod názvem „Chebsko poklidné a bouřlivé“. Samostatný Valdštejnský okruh připomíná osobnost Albrechta z Valdštejna, jenž byl dne 25. února 1634 v prostorách muzea zavražděn.

LETOHRÁDEK OSTROV,
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové
organizace Karlovarského kraje

OTEVÍRACÍ DOBA:
leden – září út – ne 9 – 17 hodin
(polední přestávka 12 – 12:30 hodin)
říjen – prosinec st – ne 9 – 17 hodin
(polední přestávka 12 – 12:30 hodin)
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Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
 +420 354 224 111, +420 606 928 844
 pokladna@becherovavila.cz
www.becherovavila.cz
 Interaktivní galerie Becherova vila

V květnu až červnu budou v přízemí představeny
práce deseti výtvarných umělců z Karlovarského
kraje, kteří se soustavně či příležitostně zabývají
tvorbou s materiály typickými pro tento region tedy pracemi v porcelánu a ve skle.
OTEVÍRACÍ DOBA:
květen – říjen út – ne 10 – 17 hodin

KONTAKT

Současná muzejní expozice zvaná Jáchymov
v zrcadle času má celkem 15 sálů ve 2 podlažích
a je vybudována v renesanční budově někdejší Královské mincovny z roku 1536. Seznámíte
se zde s geologií a mineralogií Krušných hor,
archeologickými nálezy z Královské mincovny,
rudným hornictvím 16. století, numismatikou
a mincovnictvím. Atrakcí muzea je velkoplošný
pohyblivý model krušnohorských důlních prací
v 16. století. Návštěvník může též nahlédnout do
expozice mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je věnováno památce významného přírodovědce Georgia Agricoly
(1494 - 1555), jehož život a dílo jsou úzce spjaty
s Jáchymovem.
Stěžejní výstavou roku 2022 je výstava ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy „Cesty české vědy“, která vznikla jako
součást projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (2. 4. 2022 – 10. 7. 2022).

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
350 11 Cheb
 +420 739 322 499
 sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz
 Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

KONTAKT

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV,
pobočka Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje

KONTAKT
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Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
 +420 737 072 522, +420 720 052 725
 letohradek@galeriekvary.cz
www.letohradekostrov.cz
 Letohrádek Ostrov
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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-

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:
 +420 737 598 086
nebo na:
 hebelka@muzeum-boskovicka.cz
 +420 724 696 141

V létě jedině na zámek
– NA tábor
Loňský enormní úspěch příměstského tábora, který
spolupořádalo Regionální muzeum v Mikulově a Dům
dětí a mládeže, se letos nutně musí zopakovat.

OSVČ, nebo rodiče registrované na ÚP. Tito hradí pouze stravné v ceně 800 Kč za dítě.
Přihlašování: Lucie Nádeníčková, mail: taborynazamku@email.cz, tel.: 775 142 906

I v roce 2022 se proto můžete těšit na tábor pro
malé dobrodruhy, a to dokonce dvakrát.
Od 11. do 15. července proběhne druhý ročník
Tajemství hradu v Mikulově s Darinou Moravanskou.
Každý den od 8:00 do 16:00 se malí táborníci
budou prohánět zámeckými komnatami a sály
a společně budou objevovat ztracený mikulovský hrad.
Barokní zámek tyčící se nad našimi hlavami
totiž nebyl vůbec první dominantou města.
Děti se společně ponoří do více než osmisetleté
historie zámku, města a rodiny Dietrichsteinů
a budou objevovat co všechno obnášel život
šlechty v baroku, renesanci ale třeba i gotice.
Prozkoumají všechny zámecké expozice a vyzkouší si na vlastní kůži třeba práci alchymisty. A protože jsme v srdci vinařského regionu,
nahlédnou pod pokličku i moderním alchymistům – vinařům. Prošmejdíme i zámecké zahrady, včetně jejich nejtajnějších zákoutí. Malé
milovníky výšek a výhledů potěší vyhlídka ze zámeckých věží (tedy alespoň z těch, na které nás
pustí správce zámku).
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Následující týden 18.–22. července se zámecké
brány otevřou malým táborníkům, které tady
přivítá Renata Poredská s programem Po stopách ztracené podkovy.
V téměř detektivním pátrání budete společně
objevovat, jak se koním na zámku žilo, jaký
vztah k nim měla šlechta, ale i obyčejný lid.
Koně byli nedílnou součástí života na zámku.
Na koních jezdili rytíři, koně se používali na
práci, ale i pro vyjížďky spanilých princezen.
Tento týden společně projdete prostory na zámku, které dříve ubytovávaly knížecí stáda. Zároveň ale prozkoumáte, jak koně ovlivnili umění
a umělecká díla na zámku a v zámeckých zahradách. Naši zámeckou kašnu s koněm u hlavní
brány znáte všichni, ale zámek skrývá nejedno
tajemství.
Objevte zámeckou historii z nového úhlu (třeba
přímo z koňského hřbetu).
Tábory jsou určeny pro děti od 7 do 12 let. Kapacita každého tábora je 16 dětí. Cena za tábor,
obědy, materiál, pomůcky, odměny a pojištění
je 2000 Kč za dítě. Tábor je zdarma pro děti
1. stupně ZŠ, které mají zaměstnané rodiče,

Kdo by nevydržel do léta, může si vyzkoušet
malou ochutnávku už o těchto jarních prázdninách. Stáhněte si aplikaci Hravýlety (dostupné na Google Play) a prozkoumejte interaktivní
procházky s úkoly pro celou rodinu.

Zámeckými zahradami vás provede kněžna Marie Kristýna na trase Kouzlo barokní zahrady.
Na židovské ghetto v Mikulově a nedávnou historii konce druhé světové války zavzpomínejte
na vycházce Ztracené (a znovuobjevené) dětství.
Aplikace a výlety jsou zdarma a vhodné pro
všechny, kdo se zajímají o místní historii a rádi
spolu tráví čas jako rodina.
V muzeu myslíme nejenom na rodiče s dětmi,
ale i na učitele, pedagogy a vychovatele. I vy můžete vzít svoje svěřence na mikulovský zámek
a učit se s nimi v novém prostředí.
Edukační programy, které na zámku připravujeme jsou interaktivní, zajímavé a zábavné
a připravovány tak, aby vhodně doplnily probíranou látku. Obsah programů kopíruje muzejní sbírky, takže můžeme nabídnout třeba
historické programy. Ty se věnují dějinám od
nejstaršího osídlení Moravy Římany a Germány, ale také většině významných renesančních
a barokních událostí díky rodu Dietrichsteinů.
Nezapomínáme ani na moderní dějiny, programy spojené s nimi se většinou odehrávají v mikulovské synagoze.
Kromě historie spolu ale můžeme obohatit výuku literatury, přírodních věd, matematiky
i hudební výchovy, nebo zeměpisu. Nejraději ale
máme, když můžeme připravit program speciálně na míru přímo pro vás.
Více informací na www.rmm.cz v sekci Muzeum dětem.
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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
Historie, příroda i umění – to a ještě více představuje muzeum ve Znojmě, ať
už formou expozic a výstav, nebo programů pro školy, rodiny s dětmi i širokou
veřejnost.
Rozmanité edukační programy pro školní skupiny
i akce pro veřejnost vychází z krátkodobých výstav
i aktuálních období. Že i fyzika může být hrou, to
žáci poznají na výstavě Herna na cestách. Speciální program, připravený u příležitosti výročí narození Gregora Mendela, připomene pobyt slavného
vědce ve Znojmě. Obrazem do krajiny budou moci
děti nahlédnout do více i méně známých zákoutí
Podyjí. Kompletní nabídka edukačních programů
pro školy je k dispozici na webu muzea, navíc pro
vás rádi připravíme program ušitý na míru, třeba
pro školní výlety, exkurze nebo příměstské tábory.
O prázdninách se ti nejmenší mohou těšit na oblíbené úterní pohádky v rámci Pohádkového léta
v Domě umění. Poučení i pobavení pro všechny
generace pak nabízí Hradovánky, zahrnující hradní tvoření, prohlídky s princeznou či večerní prohlídky znojemského hradu v rámci cyklu „Hrad
ve staletích“. Na dětské návštěvníky je připravena
i hradní zřícenina Cornštejn, kde je v rámci individuální prohlídky čeká výprava s bílou paní za cornštejnským pokladem.
Během jarní a letní sezóny je veřejnosti zpřístupněno šest objektů – znojemský hrad, národní
kulturní památka rotuda sv. Kateřiny, minoritský
klášter, Dům umění, zřícenina hradu Cornštejna
a Památník P. Diviše v Příměticích.

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Krátkodobé výstavy:
Herna na cestách aneb fyzika hrou
29. 4.–31. 7.
Výstava, na které je možné zábavnou formou pochopit jednotlivé fyzikální zákony, zaujme všechny generace. Originální interaktivní pomůcky,
z nichž některé na první pohled popírají základní
fyzikální zákony, kdy i návštěvník se musí zamyslet, proč a jak fungují.

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

Z Mramotic až na kraj světa aneb Libor Sečka:
příběh (našeho) velvyslance
1. 7.–7. 8.
Výstava darů, které ze svých cest a diplomatické
práce v zahraničí věnoval velvyslanec Libor Sečka Jihomoravskému muzeu ve Znojmě.

Akce:
Znojemská muzejní noc na téma Hravý středověk (20. 5. – minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad )
Večerní prohlídky expozic a výstav spojené s bohatým kulturním programem.

Obrazem do krajiny
2. 8.–20. 11.
Výstava propojující na obrazech a grafikách zobrazený více či méně minulý pohled do krajiny
se současným světem přírody a památek uvnitř
i vně Národního parku Podyjí.

Farmářský den (5. 6. – minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo)
Farmářský trh s prezentací regionálních výrobců
a pěstitelů, doprovodný program pro děti i dospělé.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Sezónní výstavy květen–říjen 2022:
Střety / Hugo Lederer / 1871 / Alexander
Pock
Výstava znojemských rodáků narozených v roce
1871. Hugo Lederera, jednoho z nejvýznamnějších
představitelů neoklasicistního sochařství první
třetiny 20. století, a Alexandera Pocka, významného malíře noblesy vojáků rakouské armády.
Procitlé sklo
Tajemství šatovské brusírny IV. - Výstava je pokračováním prezentace broušeného skla firmy
Langerových ze Šatova u Znojma, zakoupeného
jako ucelená sbírka s podporou Ministerstva kultury v roce 2018.

Pohřby v mladší době kamenné. Hroby lengyelské kultury v oblasti jižní Moravy a Dolního
Rakouska
5. 8.–30. 10.
Výstava prezentuje na podobě pohřbů nejen tradice a rituály, ale také zdraví a fyzické rysy našich
předků, kteří zanechali velmi významnou stopu
v krajině na obou stranách hranice.

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.

Lidové tradice Znojemska
Stálá výstava zprostředkuje návštěvníkům nevšední pohled na místní lidové tradice a obyčeje.

Jarmark na Cornštejně (23. 7. – zřícenina hradu
Cornštejn)
Jarmark s prezentací středověkých řemesel a doprovodný program pro veřejnost.
Pohádkové léto v Domě umění
červenec–srpen 2022 – Dům umění
Divadelní představení – zpestření prázdnin pohádkami pro nejmenší.
Letní hradovánky
červenec–srpen 2022 – znojemský hrad
Zábavný program pro celou rodinu v prostorách
znojemského hradu.
Léto na Cornštejně
červenec–srpen 2022 – zřícenina hradu Cornštejn
Šermířská vystoupení pro návštěvníky zříceniny
hradu Cornštejna.
Více informací ohledně akcí, výstav, programů
a otevírací doby získáte na

www.muzeumznojmo.cz

A až se budeš vracet, lepší časy s sebou vem…
Rakouské nouzové peníze (1918-1921)
Auch bringe, wenn du wiederkehrst, die bess’re
Zeit zurück… Österreichisches Notgeld (19181921)
18. 3. 2022–28. 2. 2023
Výstava navazuje na výstavu „Svědkové těžkých
časů“. Prezentovány budou další „nouzovky“ z rozsáhlé sbírky nouzových peněz našich jižních sousedů.

DŮM UMĚNÍ
Krátkodobé výstavy:
Výtvarná nadechnutí
29. 4.–26. 6.
Výstava žáků výtvarného oddělení ZUŠ Znojmo.

25

MUZEJNÍ noviny TIM

MUZEJNÍ NOVINY

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.
Novou expozici Obrazy z Moravského Švýcarska
doprovodí vzdělávací programy v samotném
srdci krasu. Exkurze Cestou necestou Moravským krasem s odborným výkladem o krasových jevech, archeologii či ochraně přírody probíhá přímo v terénu pod vedením zkušeného
lektora. Na výběr je z několika tras v pětihodinové, nebo osmihodinové variantě. Zážitek podpoří návštěva samotné expozice v budově zámku,
kde návštěvníci uvidí například originální zuby

a kosti mamuta, kostru jeskynního medvěda
nebo unikátní 3D tiskovou kopii kostry jeskynního lva. Ve výstavních místnostech nebudou
chybět ani nerosty, horniny a zkameněliny.
Další novinkou v muzeu, zabývající se historií
regionu, je Středověk na Blanensku. Jak napovídá sám podtitul Od Keltů po středověk, děti se
vrátí v čase do mladší doby železné a téma hutnictví je provede až na konec středověku. Autenticitu zážitku podpoří repliky středověkých

nástrojů a ukázka tehdejšího oblékání. Nechybí
zde ani promítání a děti se nad videem z ukrytí
pokladu z Bořitova zamýšlejí nad okolnostmi
a pohnutkami majitele středověkého pokladu.

Netradiční způsob seznámení se s historií a tématem uměleckého lití v Blansku jsou Dávná
tajemství starohraběte Salma. Úkolem studentů je rozluštit sérii šifer a postupně tak odhalit informace a historické souvislosti. Luštitelé
budou pracovat ve čtvercích. Do každé skupiny
budou potřebovat pouze chytrý telefon s aplikací na čtení QR kódů. Program k blanenské
umělecké litině můžou děti propojit také s aplikací Skryté příběhy a zažít litinový sen hraběte
Salma.

KONTAKT

Kompletní přehled o vzdělávacích programech
naleznete na našich webových stránkách www.
muzeum-blanenska.cz/vzdelavaci-programy
Edukační program si lze objednat telefonicky
na čísle 720 958 605, nebo na e-mailové adrese vzdelavani@muzeum-blanenska.cz.

Objevte vědu skrytou v kávě
díky jedinečné výstavě COFFEE

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 Velké Moravy
Rádi vás přivítáme na Hradišti sv. Hypolita
(Pöltenbergu). Místo leží na výrazném skalním ostrohu
při západním okraji města Znojma. Je označováno
za vstupní bránu do Národního parku Podyjí-Thayathal.

Navštivte VIDA! science centrum v Brně

Moravanů a poznat bohatost i vyspělost kultury
našich předků, na které jsme právem hrdi.

Viděli jste někdy kávovou třešeň? Tušíte, jak se
mění barva zrnek při pražení? Nebo jaká dávka
kofeinu je pro člověka smrtelná? Chcete si prohlédnout skleněný kávovar za dvacet tisíc dolarů? A přičichnout k hlavním chemickým sloučeninám, ze kterých se skládá kávové aroma?
Pak určitě navštivte brněnské VIDA! science
centrum a jeho unikátní výstavu COFFEE, která
do Brna připutovala až z Mnichova. Téměř každý
den až do 30. června 2022.
COFFEE, největší a nejdražší výstava v historii
VIDA!, se věnuje vědě skryté v kávě. Tento nejoblíbenější horký nápoj na světě je tu představený
z různých úhlů pohledu. Prozkoumáte kávu jako
rostlinu, objevíte chemické procesy s ní spojené
a seznámíte se s technologiemi, které ji provází
už po staletí. Vedle historických exponátů najdete interaktivní stanoviště, která vás s kávou seznámí doslova všemi smysly. Opravdu! Na výstavě COFFEE zapojíte nejen zrak, ale i sluch, hmat,
chuť a čich.
Na výstavě narazíte i na rozložený profesionální
kávovar a prohlédnete si jeho jednotlivé části. Určitě byste neměli minout ani vitríny s nejrůznějšími druhy kávovarů, které skrývají celou řasu
světových unikátů. Uvidíte například nejmenší
kávovar na světě nebo skleněný originál ve tvaru
gotické katedrály. Jeho cena se vyšplhala až na
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Muzeum nabízí k prohlídce:
•stálou expozici „Velkomoravský Znojem“
•v exteriéru prohlídku základů jednoho z nejstarších kostelů na Moravě;
•
repliku slovanského domu – srubové polozemnice;
•v opravené renesanční bráně prodej drobných
suvenýrů, literatury a replik gotických kachlů.
•doporučíme návštěvu dalších památek v okolí
a místa s nejkrásnějšími výhledy do Podyjí.

neuvěřitelných 20 tisíc dolarů! Součástí výstavy
je také pražička, kde je možné si s pomocí obsluhy kávová zrna sám upražit. O víkendech se můžete těšit i na pojízdnou kavárnu.
Vstup na výstavu o kávě je součástí běžného
vstupného do expozice VIDA! science centra, které najdete u brněnského výstaviště a je otevřené
téměř denně. Kromě výstavy tu najdete stálou
expozici, kde si můžete hrát a objevovat tak, jak
funguje svět kolem nás. Zmrazte svůj stín, rozpoutejte tornádo, postavte magnetickou sochu,
projeďte se na kole na laně, vyzkoušejte trénink
pilotů stíhaček a spoustu dalšího, co jedinečná
expozice nabízí.

V 8.-10. století bylo obrovskou pevností a velkomoravským ústředím celé jz. Moravy i části
Dolního Rakouska. Jeho centru dnes vévodí
budova proboštství Křižovníků s červenou
hvězdou a barokní přestavba původně starších
stavebních fází kostela sv. Hypolita. Z nich nejstarší je velkomoravská rotunda z poslední třetiny 9. století, kolem níž se rozprostíralo bohaté
pohřebiště se zbraněmi a stříbrnými i zlacenými šperky. V sousedství proboštství se v zatím
dosti poškozeném areálu díky Nadačnímu fondu sv. Hypolita postupně zachraňují a opravují
některé objekty. Hlavním z nich je budova staré
stáje, v níž je umístěna stálá expozice. Bohatými
originálními nálezy, získanými dlouhodobým
archeologickým výzkumem, obrazy i textovými
informacemi je zde vytvořen dokonalý obraz
našich nejstarších národních dějin. Návštěvník
tak může dobře nahlédnout do života starých
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Celé slepičí vejce se zachovalo v hrobě dítěte na centrálním velkomoravském pohřebišti

Prohlídka s tištěným průvodcem nebo živým výkladem trvá jednu hodinu.
Kontakt:
Mgr. P. Čermáková,  +420 731 575 918;
 cermakovapetra@seznam.cz;
A. Barák,  +420 604 110 442;
 barak.a@volny.cz.
Všechny potřebné organizační, ale i aktuální informace o připravovaných akcích pro veřejnost
naleznete na webových stránkách Nadačního
fondu.

www.znojmo-hradiste.wz.cz
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Výstavy a expozice jako stvořené
pro dětské návštěvníky

bronzových předmětů. Expozice je doplněna
velkoplošnou projekcí a její součástí je také interaktivní archeologická herna na nádvoří muzea. Zde si můžete vyzkoušet pravěké techniky
drcení obilí či vrtání kamene nebo si zahrát na
archeologa a ze střepů sestavit pravěkou nádobu. V herně nechybějí ani další obdobně laděné
skládačky, hry, kvízy a křížovky.

Expozice, jež se u dětí těší největší oblibě, vám
o prázdninách (a po domluvě již také v červnu)
opět nabídneme v jednom speciálním návštěvnickém okruhu.
Otevírací doba Muzea Šumperk:
út–ne 9.00–17.00
Otevírací doba Muzea Mohelnice:
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00

Lovecko-lesnické muzeum
na zámku Úsov

Otevírací doba
Lovecko-lesnického muzea v Úsově:
duben–říjen: út–ne
listopad–březen: zavřeno
duben, září a říjen: 9.00–16.30
květen–červen: 9.00–18.00
červenec–srpen: 9.30–19.00

KONTAKT

Objevujte s námi úsovský zámek od sklepení až
po půdu! Najdete zde například zrenovovanou
expozici domácí fauny a lesnictví, doplněnou
řadou audiovizuálních a interaktivních prvků,
nebo unikátní sbírku loveckých trofejí z Afriky
a Indie. Nádvoří zámku nabízí dlouhodobou
výstavu Strašidelný labyrint a interaktivní expozici Putování středověkem, která vás zábavnou formou seznámí se světem středověkých
řemesel a v níž rozhodně neplatí zákaz dotýkat
se exponátů. Právě naopak, různé kladky, páky,
hrnčířské kruhy a další předměty musíte vyzkoušet osobně. V létě si navíc v podkroví zámku můžete prohlédnout expozici Pohádky na
zámku Úsov, která vám připomene několik známých i méně známých pohádkových příběhů.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz
 VMvSumperku

Muzeum Šumperk – Muzejíčko

Herna Středověk hrou
V Muzejíčku jsme pro vás tentokrát připravili
dobrodružnou výpravu do časů, kdy krajině vévodily hrady, které bránili udatní rytíři. Těšit se
můžete na různé tematické skládačky, rébusy
a hry. Jedním z ústředních prvků celé instalace
je velká prolézačka v podobě hradu. V okamžiku se tak stanete hradními pány, ale také nepřátelskými dobyvateli. Při skládání lomeného
oblouku nebo vitráže se přenesete do prostředí
stavitelů gotických katedrál a život ve středověkém městě vám přiblíží vývěsní štíty jednotlivých řemeslníků. Děti mohou také vyzkoušet
dobovou módu nebo „osedlat“ dřevěné koníky
a zúčastnit se rytířského klání. A protože v Muzejíčku jdou ruku v ruce zábava s poznáním,
jsou tyto aktivity doplněny četnými informačními tabulemi, které přístupnou formou osvětlují
různé aspekty života lidí ve středověku.

Muzeum Mohelnice

Stálá expozice Pravěk Mohelnicka
Expozice, instalovaná v atraktivních sklepních
prostorách muzea, mapuje vývoj regionu od paleolitu až do 10. století a navazuje na místní nesmírně bohatou archeologickou tradici. K nejzajímavějším exponátům patří torza neolitických
venuší, vzácné měděné nástroje nebo depoty

Muzeum romské kultury

Muzeum Olomouckých tvarůžků

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

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

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

7 DNÍ
v týdnu

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

KONTAKT

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

otevřeno

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích vybudovala a provozuje
A. W. spol. s r. o, která je jediným výrobcem Olomouckých tvarůžků na
světě. Loštice leží cca 30 km od Olomouce, podle které kdysi tvarůžky
dostaly svůj název. V moderně pojatých expozicích se dozvíte o historii Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až po současnost.
Na muzeum navazuje podniková prodejna, ve které je možno zakoupit nejen upomínkové předměty a celý sortiment Olomouckých
tvarůžků, ale i nejrůznější tvarůžkové lahůdky a další sýrové speciality
z tuzemska i zahraničí.

Muzeum Olomouckých tvarůžků, Palackého 2, 789 83 Loštice
tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY,

státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
 +420 545 581 206 / recepce
 sekretariat@rommuz.cz

www.tvaruzky.cz
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Vzhůru za dobrodružstvím!
Chcete se svými dětmi zažít spoustu zábavy a dobrodružství?
Vydejte se do zábavního parku Permonium®.
Nachází se v Oslavanech nedaleko Brna, kde návštěvníky čeká nejen zajímavé
místo uprostřed hezké přírody, ale především unikátní zábavně-naučný
park s příběhy šesti oslavanských permonů. Srdce parku tvoří industriální
kulturní památka Těžní věž KUKLA a obklopuje jej přírodní scenérie
oslavanského údolí.
dobrým jídlem. Občerstvení je připravováno
vždy čerstvé a s největší pečlivostí. Velký důraz
klademe i na výběr jídel tak, abychom uspokojili chuťové buňky všech našich návštěvníků.
V roce 2018 otevíráme další, relaxační část
parku DUHOVÝ SVĚT, se zábavnými vodními
prvky, vílou Permínou a jejími kouzly. Prostřednictvím interaktivní hry Duhová kapka
pro nejmladší návštěvníky Permonia se naučný charakter zábavního parku rozšiřuje o další tématiku, tentokrát zaměřenou na ochranu
životního prostředí.
Pořádáme:
• Školní výlety
• Firemní akce
• Zábavné akce pro rodiny s dětmi

KONTAKT

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

PERMONIUM® ZÁBAVNÍ PARK S PŘÍBĚHEM
Padochovská 31
664 12 Oslavany, Brno – venkov
+420 724 380 529 | 546 492 213
www.permonium.cz

Muzeum Oderska
Muzeum Oderska sídlí
v budově bývalého měšťanského
šenkovního domu na Kostelní ulici
v Odrách od roku 2010. Posláním
Muzea Oderska je prostřednictvím
výstav, expozic a doprovodných
činností přispět k hlubšímu
poznání politických, náboženských,
hospodářských a kulturních
dějin spojených s oderskou částí
Kravařska, která se v minulosti
do značné míry kryla s rozlohou
bývalého oderského panství.
Stálá expozice Proměny oderského děkanátu

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

Plastika Panny Marie Loretánské (Černé Madony) z Fulneka

Svým návštěvníkům nabízí prohlídku stálé expozice „Proměny oderského děkanátu“, která
představuje sakrální umění a umělecké řemeslo
z období od pozdní gotiky po 19. století. Zajímavá je rovněž prohlídka nově zrekonstruovaných
prostor s šablonovou výmalbou, jejichž podoba
se navrátila do stavu z 2. poloviny 19. století.
V muzeu jsou k vidění dvě až tři výstavy za rok,
které se věnují regionálním tématům v širších
souvislostech. Muzeum Oderska rovněž zpřístupňuje objekt hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách, která byla postavena v letech 1718–1719.
Prohlídka unikátní barokní památky s částečně
roubenou konstrukcí stěn a malovaným trámovým stropem, která získala díky nečekaným objevům a restaurátorským zásahům při rekonstrukci v letech 2015–2016 titul „Památka roku
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www.muzeumoderska.cz
← ↓ Hřbitovní kaple sv. Rodiny

2016 v Moravskoslezském kraji“
a celostátní cenu „Patrimonium pro
futuro 2016“ v kategorii „Objev, nález roku“, je možná v otevírací době
Muzea Oderska, popř. i mimo ni po
předchozí domluvě. Není-li předem
dohodnuto jinak, začíná prohlídkový okruh v sídle muzea na Kostelní
ulici. Muzeum Oderska je otevřeno
v době sezóny (květen–září) od úterý do soboty od 9:00 do 11:30 a od
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Za zážitky, klobouky i Laudonem
Chcete na školním výletě nebo exkurzi poznat Nový Jičín jinak, než jak
ho popisují učebnice? Zamiřte do místního Návštěvnického centra! Sídlí
v Laudonově domě na Masarykově náměstí, kousek od radnice. Spojitost
s „prvním rytířem“ císařovny Marie Terezie, který se dostal i do známé
lidové písně, není náhodná. Generál Ernst Gideon Laudon v tomto domě
v roce 1790 zemřel.
Víte, že Novému Jičínu se přezdívá „město klobouků“? Ani to není náhoda. Jejich výroba tady
má více než 200 let trvající tradici a rozličné pokrývky vyrobené v místní továrně TONAK dodnes
zdobí hlavy dam i pánů po celém světě. V Expozici klobouků uvidíte, z čeho a jak tyto praktické
i módní doplňky vznikají.
Jakmile si všechno prohlédnete, čeká vás zkoušírna. A znovu si budete hrát, tentokrát na modisty. K vyzkoušení se zde nabízí více než 300 reálných a na 40 druhů digitálních pokrývek hlavy.
Právě tady se přesvědčíte o pravdivosti sloganu,
že „na každou hlavu se najde klobouk.“ Až si nasadíte ten pravý, můžete se s ním v kiosku vyfotit
s tím, že dva snímky lze vytisknout na památku

zdarma. Zážitek z návštěvy expozice ještě umocní
ukázka výroby kloboučků na speciálním parním
stroji a workshop, v němž si můžete ozdobit klobouček podle vlastní fantazie.
Na závěr nezapomeňte na samotné Návštěvnické
centrum s pestrou nabídkou propagačních materiálů, z nichž se o Novém Jičíně a jeho okolí dozvíte mnoho zajímavého, i suvenýrů pro vaše blízké.
Stylovou tečkou za vaší exkurzí může být posezení v sousední kavárně, kde v příjemném prostředí, při vonící kávě nebo čaji a báječném dezertu
můžete vstřebat čerstvě nabyté dojmy a naplánovat další zastávky vašeho výletu.
Celá budova je bezbariérová, takže o žádný ze
zážitků nebudou ochuzeny ani děti se sníženou
pohyblivostí. Tak se zastavte, těšíme se na vás!

KONTAKT

Zdejší expozice vyprávějící životní příběh legendárního vojevůdce vás nejen poučí, ale i pobaví.
V herně si děti mohou zahrát na vojáky s veškerou výstrojí a výzbrojí. Zároveň mají příležitost
vystřelit si z interaktivního děla proti bělehradské tvrzi Kalemegdan, kterou Laudonova vojska
obléhala za války s Osmanskou říší.
V němém úžasu zůstanete stát také u dioramatu, na němž více než 500 cínových vojáčků
svádí slavnou bitvu u Domašova. Nepřehlédnutelné je rovněž Laudonovo jezdecké sousoší v životní velikosti, vytvořené 3D tiskem a zapsané
v České knize rekordů. A lovci „kešek“ si tady
mohou připsat další úlovek při hře nazvané
Laudoncaching.

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.

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

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 –

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

KONTAKT

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

KONTAKT

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

Muzeum Bojkovska

Muzeum jihovýchodní moravy
ve zlíně – Expozice PRINCIP BAŤA

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.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN
– MĚSTO KLOBOUKŮ

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 info@muzeum-zlin.cz
 +420 573 032 111, 573 032 326
www.muzeum-zlin.cz
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MUZEUM BOJKOVSKA, příspěvková organizace
Palackého 172-173, Bojkovice
 +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz
www.muzeumbojkovska.cz
 Muzeum Bojkovska
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Landek park není
jen hornické muzeum
Poznání, odpočinek i zábavu nabízí areál hornického muzea
Landek Park. Návštěvníci tady zažijí opravdovou hornickou šichtu, při které
navštíví řetízkové šatny, sfárají do skutečného důlního prostředí nebo
shlédnou expozici báňského záchranářství.

Vítkovice 3004, 703 00 OstraFoto: Jiří Zerzoň

KONTAKT

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

LANDEK PARK
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava – Petřkovice
 landekpark@dolnivitkovice.cz
 +420 602 532 414 (7:00 - 17:00 hod)

http://www.landekpark.cz/

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA
Současnou expozici Technického muzea TATRA v Kopřivnici kompaktní sbírka
osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových
dějin automobilismu 20. století.

Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou v dějinách
výroby osobních vozidel v Kopřivnici konstrukčně a technicky velmi progresivním obdobím,
spojeným s působením konstruktéra Hanse
Ledwinky. Z tohoto období pochází nejen „Malá
Tatra“ typu T 11, největší série osobních vozidel
T 57 – Hadimršky. Tuto expozici zastupují typy

v různých konstrukčních provedeních. Fenomén
produkce aerodynamických limuzín je prezentován v aerodynamickém sále, kde naleznete první
prototyp V 570, první sériově vyráběný aerodynamický typ Tatry 77a, anebo T 87, která byla po
druhé světové válce vyrobena pro maršála A. I.
Jeremenka za úspěch Ostravsko-opavské operace. Nacházejí se zde i typy aerodynamických tatrovek z poválečné výroby – T 600 Tatraplan, kabriolet T 600 s karosérií Josefa Sodomky z roku
1949 za účelem účasti na Autosalónu v Ženevě.
Po návratu z autosalónu byl darován Stalinovai
k 70. narozeninám.
Ve druhém patře muzea naleznete expozice
vybraných osobní vojenské automobily jako
T 57 K nebo terénní automobil s náhonem na
všechna kola V 809, inspektorskou drezínu T
14/52 a unikátní motorové saně z roku 1942 V 855. Samostatnou tematickou expozici tvoří limuzíny s vodou chlazenými motory T 17 a T 70.
Samostatným expozičním celkem jsou sportovní automobily, které reprezentují závodní úpravy
typu T a U. Většina exponátů pochází až z poválečné úspěšné éry. Mezi nimi vynikal Tatraplan
Sport T 602 z něhož se dochoval pouze podvozek
pocházející z autohavárie Bruno Sojky v závodě
Ecce Homo u Šternberku v roce 1951. Ze stejné-
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ho období pochází tatrovácká formule T 607-2,
která sbírala úspěchy.
Celkově můžete v expozici poznat několik desítek osobních tatrovek ze sbírky TATRA TRUCKS
v níž se nachází soubor movitých kulturních
památek, které jsou neoddělitelnou součástí
historie industriálního dědictví České republiky.
Nejvyšší status nese motorový vůz M 290 "Slovenská strela", která je národní kulturní památkou a společně se sekcí osobních vozidel je ve
správě Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s.

Vstupenka do Technického muzea
Dospělí –130 Kč
Děti, studenti, senioři, ZTP – 90 Kč
Skupiny ZŠ (6-15 let) – 50 Kč
Beskydy card (dospělí)– 95 Kč
Beskydy card (děti, studenti, senioři, ZTP) – 55 Kč
Prohlídky Technického muzea je nutné předem
rezervovat na emailu
pruvodce-tm@tatramuseum.cz.  
Rezervace alespoň 10 pracovních dnů předem
Prohlídka v českém jazyce – 500 Kč
Prohlídka v anglickém jazyce – 700 Kč
Rezervace alespoň 2 pracovní dny předem.
Prohlídka v českém jazyce – 700 Kč
Prohlídka v anglickém jazyce – 900 Kč

KONTAKT

Expozice se skládá z několika částí, které jsou
časově a tematicky ohraničené. Prohlídka začíná
otáčející replikou automobilu Präsident, zastupující počátky automobilové výroby v Kopřivnici.
Na ní navazuje soubor výroby vozidel do roku
1914, kde se nacházejí nejstarší originály automobilů tatrovácké sbírky. Mezi nimi NW typ B
zpočátku 20. století nebo typ "S", které společně s typem "T" ještě reprezentují koncepci rámového podvozku s vodou chlazenými motory.
Následující expoziční celky již prezentují novou
konstrukci stavby automobilu - "tatrováckou
koncepci podvozku" v kombinaci se vzduchem
chlazeným motorem, která zásadně ovlivnila
konstrukci automobilů po první světové válce.
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TATRA MUZEUM KOPŘIVNICE
Záhumenní 367/1,
742 21 Kopřivnice
www.muzeumtatra.cz
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Pozvánka do města Příbora
První písemná zmínka o Příboře pochází z 12. prosince 1251.
Nicméně osídlení okolí Příbora před tímto datem máme
potvrzeno z četných archeologických nalezišť, které představí
připravovaná archeologická výstava.

Areál piaristického kláštera
Roku 1694 na pozvání Karla II. z Lichtenštejna přišel do Příbora vzdělavatelský řád piaristů. Ihned započala stavba piaristické koleje, jež
byla dokončena na počátku 18. století. Piaristé
obývali kolej až do roku 1875, kdy v areálu vznikl Učitelský ústav. V budově dnes sídlí pobočka
muzea Novojičínska tzv. Centrum tradičních
technologií, knihovna a Základní umělecká škola. Místnosti v přízemí západního křídla slouží
ke společenským a kulturním akcím i ke svatebním obřadům. Nejzajímavější místnosti je bývalý
refektář, kde se restaurátorům podařilo odkrýt
původní malby.
Současné s příchodem piaristů do města jim byl
k využívání darován kostel sv. Valentina. Ten byl
v letech 1760–1766 přestavěn do dnešní podoby

Rodný dům S. Freuda
Rodný dům Sigmunda Freuda s číslem popisným 117 láká návštěvníky především svým vzhledem. Stavba byla roku 2006 opravena do podoby
v jaké si ho mohl pamatovat sám Sigmund Freud.
V současné době je v rodném domě k vidění výstava, jejíž autorkou je Jane McAdam Freud. Expozice je uměleckým ztvárněním Freudovského
psychoanalytického myšlení. Oblíbenou zastávkou je měděná replika Freudovy terapeutické
pohovky nesoucí nápis Usaď se a rozjímej, vstaň
a konej.

rektorem piaristické koleje, příborským rodákem
Teodorem Knauerem. V kostele se nachází umělecká díla významných autorů, jako jsou Ignác
Raab či Ivo Felix Leicher. Návštěvníci si kostel
můžou prohlédnout při komentovaných prohlídkách městem.
Součástí areálu jsou také zahrady. V letech 20142016 proběhla revitalizace, která celá probíhala v duchu motta piaristického řádu Zbožnost
a vzdělání a lze ho tak nalézt v zahradě v dynamické formě jednoho z vodních programů kašny ve formě vzkazu Morseovy abecedy. Kašna
se nachází na stejném místě, kde se nacházela
kamenná nádrž určená k chovu ryb. Netypický
přístřešek v rohu zahrady má tvar hyperbolického paraboloidu a nabízí tak příjemný prostor pro
relaxaci, ale také pro konání obřadů, či kulturních akcí.
Díky pravidelným komentovaným prohlídkám se
například dozvíte, kde bydlel sv. Jan Sarkander,
jak se rodina Sigmunda Freuda dostala do Příbora nebo kde se v Příboře nacházely soukenické
továrny.

KONTAKT

Od 16. století se v Příboře začalo dařit soukenickému řemeslu, díky čemuž město bohatlo
a rostlo. V 19. století již úplně převládl průmysl
a začaly zde vznikat první soukenické továrny.
Díky soukenictví žila ve městě i malá židovská
komunita, která zajišťovala odbyt vyrobeného
sukna. Ve znamení průmyslu se nesla i poválečná léta. V Příboře až do 90. let 20. století existoval
pobočný závod Tatry Kopřivnice. Roku 1989 bylo
historické jádro města prohlášeno městskou památkovou rezervací, při jejímž procházení si na
své přijdou milovníci sakrálních památek, malebných uliček i Freudovští nadšenci.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBOR
 +420 556 455 444
 tic@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu

Muzeum Zdeňka Buriana
V roce 2011 byl ve Štramberku zahájen provoz nového muzea Zdeňka Buriana
(1905-1981). Původní expozice (1992) se u příležitosti 30. výročí Burianova
úmrtí přestěhovala na náměstí, kde umělec vyrůstal. Muzeum nabízí pohled
na život a dílo světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který je
obměňován tak, aby přinášel komplexní přehled Burianovy tvorby (tematické
výstavy originálů i reprodukcí jsou doplněny nabídkou aktuální literatury).
pro detail. Mistrovsky ovládal malířské techniky,
které mu umožňovaly, aby své představy do podrobnosti realizoval (k dokonalosti dospěl u kvašových ilustrací a negativních kreseb bílou tuší).
Jeho tvorba stále okouzluje děti i dospělé. Cesty do
pravěku až k dnešnímu člověku vypovídají o jeho
lásce k lidem bez rozdílu barvy pleti, jiné obrazy
varují před zneužitím lidského důmyslu a nebezpečím války. Vytvořil neobyčejně rozsáhlé dílo.
Tisíce prací - neuvěřitelná šíře témat, zahrnující
umělecké práce z oblasti etnografie, geografie,
paleontologie, paleoantropologie a dalších; v neWho´s Who in the World (1978/79), přesto zůstal
skromným a neokázalým umělcem. Po malíři byla
pojmenována planetka č. 7867 (1984) a český dinosaurus Burianosaurus augustai (2017). Poznat
život a dílo autora můžete nejlépe v expozici Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku.

Umělcovo jméno zůstane navždy spojeno s lidskou touhou po poznání. Tajemná jeskyně Šipka,
obydlí neandertálského člověka a místo Burianových dětských her, jej inspirovala k úzké spolupráci s vědci, která záhy přesáhla národní rámec. Malířova životní filosofie byla postavena na hlubokém
poznání přírody, na vysoce vytříbeném smyslu
pro chápání přírodních jevů či dějů. Měl vynikající smysl pro tvar, barvu a prostor, proto byl jedinečný, uznávaný a nenapodobitelný. Dovedl vidět
a reprodukovat skutečnost v její kráse a přitom
vyjádřit i něco mnohem závažnějšího - obsah. Měl
výborný pozorovací talent s výjimečným smyslem

poslední řadě pak i portréty či obrazy s volnou
tematikou. Malířovy obrazy pravěku, ve kterých se
fantazie prolíná s přísnou vědeckostí, zdobí světové galerie a jejich reprodukce vyšly ve více než
25 jazycích. Byl zařazen do prestižní The Marquis
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MUZEJNÍ
NOVINY pro školy i rodiny
MUZEJNÍ
NOVINY
Luštění pro bystré hlavičky

Nezáleží na tom, kde se do luštění pustíte. Může to být za podpory
kamarádů ve škole, ve školní družině, nebo třeba při rodinné snídani,
pohodlně u kávy. Luštění podporuje znalosti, rozvíjí a podporuje
pamět. Kromě toho, když vyluštíte naše hádanky a pošlete je
na adresu redakce, zařadíme vás do slosování o krásné
ceny, které nám muzea pro vás poskytla.
Pusťte se do práce.

Muzejní noviny
noviny TIM
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