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Vážení čtenáři, 

Jaro se nám pomalu přibližuje, jarní prázdniny už 

jsou téměř za námi a tak je čas opět se ponořit do 

učiva. A proč to nezkusit zábavnou formou?

Připravili jsme pro vás nejčerstvější novinky z na-

šich muzeí i galerií. Množství nových výstav, inter-

aktivních soutěží vám přiblíží zábavnou formou 

znalosti z historie, přírody, techniky, občanské na-

uky, ale i důležitá výročí a další zajímavosti. Tyto 

výstavy, tématické okruhy, výročí jsou pro vás při-

pravené i s pracovními listy, kde si můžete nově 

nabyté vědomosti rovnou zábavnou formou ověřit.   

Vybrali jsme některé zajímavosti i pro naše křížov-

ky a kvízy, kde můžete také své znalosti prověřit. 

    Vaše redakce
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Jarní soutěž 
pro vás. 

Udělejte radost své rodině 
i třídě a posílejte vyluštěné 

kvízy na mailovou adresu 
redakce TIM: 

info@czech-tim.cz

Jsou pro vás připravené 
volné vstupenky v hodnotě 

10 000 Kč, které vám 
po vylosování rozešleme. 
Přejeme hodně znalostí 

a úspěšné luštění. 
Vaše redakce
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Každý rok v letních 
měsících hostí ga-
lerie muzea letní in-
teraktivní výstavu 
určenou především 
rodinám s dětmi. 
Letošní výstava je 
věnována Historickým cukrárnám. Podbrd-
ské muzeum připravuje po celý rok řadu kul-
turních a společenských akcí. Nejvýznamněj-
ší je městská historická Slavnost královny Jo-
hanky pořádaná v červnu. Letos se uskuteční 
jubilejní dvacátá Slavnost královny Johanky 
v sobotu 24. června 2023.
Rozsáhlý areál muzea nabízí prostor pro od-
počinek nejen uvnitř, ale také na dětském 
hřišti s rozhlednou. Celý areál Podbrdského 
muzea je bezbariérový. Parkoviště se nachází 
přímo před vstupem do muzea.
Pro školy nabízí Podbrdské muzeum vzdě-
lávací programy ke svým stálým expozicím 
i krátkodobým výstavám. Ke všem expozicím 
nabízíme také klasické komentované prohlíd-
ky. Svoji návštěvu se školní skupinou si rezer-
vujte předem na uvedených kontaktech. Rádi 
s Vámi zkonzultujeme výběr programu i další 
podrobnosti Vaší návštěvy.

Programy ke stálým expozicím:
    • Řemesla na Podbrdsku
    • Z Rožmitálu na královský dvůr
    • Jakub Jan Ryba dětskýma očima
    • Co je muzeum?
    • Proč naše babičky klepaly na kurník?
    • Vánoční putování
    • Od masopustu k Velikonocům

Významné letošní akce a výstavy 
v Podbrdském muzeu:
24. 4. – Velikonoční jarmark lidových řemesel
24. 6 – Slavnost královny Johanky
24 6. – 17. 9. –  Historické cukrárny. Letní in-

teraktivní výstava
17.–19. 11. –  Podzim s párou v Rožmitále pod 

Třemšínem
2. 12. –  Vánoční jarmark lidových řemesel 

a Zahájení adventu 

PODBRDSKÉ MUZEUM
Palackého 10, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
 +420 311 249 262
 pm@podbrdskemuzeum.cz
 Podbrdské muzeum
IG: podbrdske.muzeum
www.podbrdskemuzeum.cz
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Podbrdské muzeum
Podbrdské muzeum v centru města Rožmitál pod Třemšínem nabízí 
návštěvníkům pět stálých expozic: Expozici Pánů z Rožmitála, národopisnou 
expozici Jak se žilo na Podbrdsku, Památník Jakuba Jana Ryby a České 
mše vánoční, Stodolu plnou řemesel a jedinečnou Expozici historických 
automobilů Aero, která čítá 40 vozů této české značky (1929-1949).

MUZEUM LEGA PRAHA

Národní 362/31, 110 00 Staré Město
 +420 777 77 10 70
 praha@muzeumlega.ct
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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 připra-
veny unikátní modely pražských pamětihod-
ností 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 ne-
mluvná fiktivní postavička stvořená výtvarní-
kem Zdeňkem Milerem a lidový symbol češství. 
Nachází se zde i expozice věnované rytířským 

soubojům, mašinkám, Star Wars, Harrymu Po-
tterovi a mnoho dalších raritních setů. Návštěv-
níci 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 vě-
říme, že stavění z lega si užije každý. Pokud byste 
chtěli ve stavění pokračovat i po otevírací době, 

navštivte i naši nadstandardně vybavenou pro-
dejnu, kde naleznete aktuální LEGO® stavebni-
ce, limitované sety i exkluzivní LEGO® produkty, 
které se v České republice jen stěží shánějí. Ob-
chod je rájem i pro sběratele minifigurek a hle-
dače náhradních dílů. V pražském obchodě jsou 
k dostání i vybrané historické sety pro zapálené 
sběratele či lego investory.

Jak se k nám dostat?
Tramvaj: vystupte na zastávce Národní třída. 
Metro: vystupte na zastávce Národní třída.
Autem: Zaparkovat můžete například na place-
ném parkovišti v ulici Národní nebo na place-
ném parkovišti v Národním divadle.

Otevírací doba
Po-Ne 10:00 – 20:00

Veškeré změny otevírací doby 
jsou pravidelně aktualizovány.

PRAHA
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Příchod jara oslaví Novoměstská radnice Festiva-
lem delikátních chutí. Akce navazuje na tradici 
neformálního setkání sousedů z blízkých i vzdá-
lenějších koutů Prahy, výletníků z celé České 
republiky i návštěvníků ze světa, kteří si na No-

voměstskou radnici již zvykli přicházet vychut-
nat širokou škálu delikátních chutí, lahodných 
pokrmů i osvěžujících nápojů.  Neděle si oblíbila 
jak radnice, tak její návštěvníci, proč u nich tedy 
i nadále nezůstat? Sezonu food festivalů zahá-
jí 19. března a ředitel Albert Kubišta říká: „Jar-
ní vydání našeho festivalu ukázalo, že neděle je 
pro takovou akci ideální den. Lidé si rádi zajdou 
na sváteční oběd procházkou do centra Prahy, 
nebo se u nás zastaví po cestě z víkendu. Událost 
v sobě navíc spojuje skvěle dostupnou lokalitu 
hlavního města, jedinečnou historickou atmosfé-
ru Novoměstské radnice a kulturní vyžití v rám-
ci metropole.“ Dramaturg a produkční festivalu 
Zuzana Menhartová dodává: „Nabídka na street 
foodových akcích se rok od roku zpestřuje, a to 
nesmírně vítáme. Nabídku již několik let sesta-
vujeme tak, aby si na své přišel každý. Milovník 
masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější 
i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého konce 
světa. Velkým tématem je pochopitelně i vegan-
ství, celková udržitelnost a alternativní směry ve 
stravování…“
Po gastronomickém festivalu se hned v pondělí 
20. března v první jarní den probudí ze zimního 
spánku radniční téměř sedmdesátimetrová vy-
hlídková věž. Během výstupu na ochoz nahléd-
nete i do kaple, která byla po bitvě na Bílé hoře 
zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a patronu 
české země sv. Václavovi a užijete si tu i výstavy 
(např. Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, od 
29. 3. do 13. 4. Photocontest).
Ty se po celý rok konají i v přízemní Galerii, do 
26. 3. výstava soustružnického ateliéru Doteky 

krásy dřeva s ukázkami soustružení, od 30. 3. do 
23. 4. Rozmanitost ZUŠ Šimáčkova a budou ná-
sledovat další výstavy. 
Ve Velkém sále Novoměstské radnice, z jehož 
oken byli kdysi vyhozeni na Karlovo náměstí 
konšelé, se konají zajímavé koncerty a na své si 
přijdou během nich příznivci různých hudeb-
ních žánrů. Na jaře zde vystoupí mj. Josef Suk 
Piano Quartet s Magdalénou Borovou, saxofoni-
stka Melissa Aldana se svým quartetem, komorní 
orchestr Harmonia Praga, portugalská zpěvačka 
MirAnda, Lubomír Brabec s Vilémem Veverkou 
či dámské Trio Clavio. V plánu je např. i koncert 
Mira Costa High School Choir a hudební večery 
společnosti Lieder Company Prague.

S dětmi si můžete přijít na radnici užít koncert 
Filharmoniště, doprovodný program rodinného 
festivalu Struny dětem nebo jarní Pražskou vý-
stavu nožů a luků. Přijít s nimi můžete i na jednu 
z komentovaných prohlídek radnice s poutavým 
výkladem, na kterou je nezbytné si pro velký zá-
jem předem rezervovat místo, je možné si vybrat 
dopolední termín či prohlídku při západu slunce.

Pokud budete chtít udělat dobrý skutek, přijďte 
na benefiční aukci pro chráněnou dílnu Lemni-
skáta a jestli máte rádi starožitnosti, můžete se 
již nyní těšit na další čtyřdenní prodejní veletrh 
starožitností Antique, jehož motto zní: Starožit-
nosti jako investice. A slyšeli jste někdy o tom, že i 
žáci základních škol se mohou stát reportéry? Je 
to tak a s jejich audioreportážemi a animacemi 
se budete moci seznámit během Příběhů našich 
sousedů z Prahy 2.

Novoměstská radnice však nenabízí návštěvní-
kům jen kulturní zážitky či dobré pochutnání. 
To, že je i místem setkávání, zjistíte též během 
společné sousedské oslavy sezónních produktů 
od známých zemědělců, jednou měsíčně se už 
po několik měsíců stává výdejním místem pro ty, 
kdo si objednali lahodné řecké ovoce přes Výdej-
nu chutí. 

Podrobný program všech kulturních a společen-
ských akcí, které se na Novoměstské radnici ko-
nají pro veřejnost, naleznete na www.nrpraha.cz.

(Foto: archiv NR)

Součástí Strahovského kláštera je i obrazárna 
s bohatou sbírkou maleb ze středověku až po 
současnost. Klenotnice Strahovského kláštera ob-
sahuje soubor děl uměleckého řemesla, zdobené 
liturgické oděvy, jež vznikly přímo na objednávku 
řádu. Cílem expozice je představení uměleckoře-
meslných výrobků, chovaných po staletí v majet-
ku strahovské kanonie, přiblížení jejich symbolic-
kého významu a liturgické povahy. 
Zlatnické liturgické předměty zahrnují období od 
gotiky po současnost. Představují stylově i typově 
různorodé předměty používané v rámci křesťan-
ské liturgie. Patří mezi ně zejména kalich, paténa, 
monstrance, ciborium, konvičky, relikviáře, závěs-
né a oltáře kříže. 
Pontifikálie představují právo strahovských opatů 
k užívání pontifikálií, tj. velekněžských insignií 
v podobě mitry, pastýřské berly, prstenu a pekto-
rálu, dále rukavic, střevíců, palmatoria a ukazo-
vátka, užívaných pro liturgický obřad. 
Liturgické textilie obsahují ukázky obou základ-
ních skupin liturgických textilií používaných 
v rámci křesťanské bohoslužby. Jsou to bohatě 
zdobená svrchní roucha, tzv. paramenta, mezi kte-
ré náleží kasule, pluviál a dalmatika i textilní pří-
slušenství. Tento oddíl je doplněn také několika 
ukázkami různých typologických kovových spon.

S prostředím kláštera, vybavením konventního 
chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spo-
jeny také další cenná díla uměleckého řemesla. 
Patří mezi ně např. reliéfní tepané štíty na rakve, 
tzv. Kohoutí kříže či další drobné předměty jako 
křížky, růžence aj. 
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní expo-
náty z oblasti volného umění – gotická skulptura 
Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní kul-
turní památka a portrét zakladatele Strahovské 
obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera v li-
turgickém rouchu s insigniemi, z nichž některé 
se ve sbírkách Strahovského kláštera dochovaly 
dodnes. 

Jarní radovánky i lahodné 
pochoutky v samém centru 
Prahy
Bohatý program jedné z nejkrásnějších pražských kulturních památek na
Karlově náměstí přiláká usedlíky metropole i mimopražské turisty nejen 
na zajímavé akce, koncerty, výstavy i festivaly a nabídne každému něco.

Obrazárna, klášter 
a klenotnice s poklady
Královská kanonie premonstrátů na Strahově s unikátním Teologickým 
a Filosofickým sálem patří k nejvíce navštěvovaným místům v Praze. Starožitný 
nábytek v kabinetu kuriozit, bohatě zdobené stropní malby a největší sbírka 
knih každoročně přitahuje desetitisíce návštěvníků z celého světa.

Festival
Delikátních 
chutí

pro kulturu
z regionů

Vstup zdarma

www.nrpraha.cz

19/ 3/ 2023 10.00—18.00   
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Známé i neznámé pokrmy z několika kontinentů 
a mnoha zemí.

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA
Otevřeno denně: 9–12 h, 12.30–17 h
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
  +420 233 107 718

STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
Otevřeno denně: 9–12 h, 12.30–17 h
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
  +420 233 107 718 
Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz
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Moderně uspořádaná expozice zaměřená 
na Sedlčansko prezentuje mj. archeologic-
ké nálezy z doby bronzové, železné a z kel-
tského oppida na Hrazanech. V expozici 
středověku a raného novověku najdete go-
tické kachle, zámky a klíče, dále iluminova-
né kancionály a jiné předměty z 16. století, 
doby Jakuba Krčína, a městské cechovní 
památky. Oddělení novodobé historie se vě-
nuje 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. Celo-
roční výstava SANCTUS BENEDICTUS 
v nově rekonstruovaném sklepním prosto-
ru prezentuje architekturu řádu benedikti-
nů ve fotografiích Martina Steckera.

Pozvánka na krátkodobé výstavy:

20. 4.–11. 6. 2023 
DOBRODRUŽSTVÍ CYKLISTIKY – Výsta-
va mapuje éru vysokého kola v českých 
zemích. K vidění budou staré velocipedy, 

dobové fotografie, medaile, ceny a další do-
bové předměty.

17. 6.–17. 9. 2023
FENOMÉN KOTLINA – Výstava Veterán 
klubu Sedlčany u příležitosti 70. výročí od 
prvního terénního závodu motocyklů pořá-
daného na sedlčanském okruhu a připo-
mínka zesnulého motokrosového závodní-
ka Jaroslava Falty.

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)
říjen–prosinec: út–pá 9–12 a 13–16, ne 13–16   

Městské muzeum Sedlčany 
DĚJINY REGIONU STŘEDNÍHO POVLTAVÍ PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ
Sídlíme v centru Sedlčan na náměstí T. G. Masaryka.

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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ZÁŽITKOVÉ PUTOVÁNÍ 
HISTORICKÝMI DŮLNÍMI DÍLY
Důl Anna nabízí projížďky důlním vláčkem 
260 metrů dlouhou Prokopskou štolou a také 
zážitkové putování starými důlními díly, kde 
si mimo jiné vyzkoušíte fárání pod zem a his-
torické 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 – na-
příklad hledání minerálů na odvalu nebo jízda 
hornickým vláčkem po povrchové dráze v areá-
lu Ševčinského dolu. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Školy se mohou dále objednat na vzdělávací pro-
gramy vedené odbornými pracovníky či lektory. 
Učitelé a jejich žáci se mohou těšit třeba na prů-
zkum podzemí, archeologickou dílnu, procház-
ku po hornickém městě, dále na etnografické, 
botanické či zoologické programy a exkurze. 
Konkrétní nabídka a objednávky: 725 776 433. 

MALEBNÝ SKANZEN VE STŘEDNÍM POVLTAVÍ
Jednou z poboček Hornického muzea Příbram 
je Skanzen Vysoký Chlumec u Sedlčan. Sestává 
z obytných, hospodářských, technických a drob-
ných sakrálních objektů, které byly do přírodní-
ho areálu v údolí potoka postupně přeneseny. 
Kromě prohlídky skanzenu mohou školy využít 
vzdělávacích programů a tematických akcí. Před-
chozí objednávka na čísle 733 371 546 nutná.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
V Hornickém muzeu Příbram jde poznání ruku v ruce se 
zážitkem. V pestré nabídce prohlídek a kulturního programu 
si každý najde to své. Ideální cíl pro školní i rodinný výlet!

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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Památník Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše
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 noviná-
ře 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 bezpo-
čet dalších krásných textů, venkovské útočiště, 
kde skvělí novináři Čapek a Peroutka relaxova-
li 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 cy-
klostezka z blízkého bezplatného parkoviště. Pří-
mo v areálu si zdarma nabijete své elektrokolo. 

Kromě stálé expozice Karla Čapka, Olgy Schein-
pflugové a Ferdinanda Peroutky tu od dubna do 
září najdete výstavu o Leopoldu Firtovi, lékaři 
Čapka i vojáků u Tobruku. Své kouzlo má také 
posezení u dobré kávy - v zahradě pod vzrost-
lými stromy či v Čapkově pergole, nemluvě 
o letních kulturních akcích. Intuitivní virtuální 
prohlídka na www.capek-strz.cz láká k ještě 
působivější osobní návštěvě, aktuality prozradí 
i facebook (PamatnikKarlaCapka) s instagra-
mem (pamatnikkarlacapka).

Otevřeno: 
duben-říjen út-ne 9:00-17:00, 

listopad-březen po-pá 9:00-16:00
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
  +420 241 950 791
 info@muzeumjilove.cz
 muzeumjilove
www.muzeumjilove.cz
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MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P.O. 

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
. 311 624 101
 podatelna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumceskehokrasu
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V nabídce Dobrovických muzeí jsou tři stálé pro-
hlídkové 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, řepné-
ho pole, dobové zemědělské stroje, zařízení z vý-
robních technologií či nahlédnout do nejstarších 
časů města a jeho nejbližšího okolí.
Od 27. února do 16. června 2023 je možné navští-
vit výstavu Haló, Haló! s ukázkami rádií a další 
komunikační techniky za posledních 100 let, kdy 
u nás běží pravidelné vysílání rozhlasu. Tato vý-
stava je doprovázena výukovým programem My-
sli, zapoj všechny smysly, který je určen pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ. Součástí programu je i tvořivá díl-
na a úkoly na interaktivní tabuli.
Prázdninový program bude i letos ve znamení 
cestování, zábavných úkolů a bude probíhat po 
celý červenec i srpen. Od září bude zpřístupněná 
výstava a následně i výukový program pro školní 
skupiny na téma Tajemství barev.
Na podzim započne cukrovar již 193. řepnou 
kampaň a muzeum opět od října zahájí exkurze 
do továrny.  Máte-li zájem vidět současnou výrobu 

cukru v největším českém cukrovaru, objednávej-
te se. Rezervace předem je nutná. Trvání prohlíd-
ky cca 90 minut.

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

Muzeum cukrovarnictví, 
lihovarnictví, řepařství 
a města Dobrovice
Nedaleko Mladé Boleslavi můžete navštívit Dobrovická muzea. Toto místo je 
právem nazýváno kolébkou českého cukrovarnictví. Od roku 1831 zde totiž 
vyrábí cukr nejdéle nepřetržitě fungující cukrovar v Evropě.

Zlaté Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy
žije pravěkem i trampingem
Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata se vrací ke kořenům. Má totiž 
hned dvě nové moderní expozice, které dokreslují historickou část jílovského 
regionu. První z nich je edukativní  a haptická Cesta do pravěku Jílovska 
a druhá nabídne atraktivní prezentaci stále žijícího fenoménu, Trampingu.

DOBROVICKÁ MUZEA, o.p.s.
Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
 +420 725 871 072
 mu.recepce@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz

KO
NT

AK
T

Nejstarší období dějin člověka v jílovském muzeu 
až do loňského roku nebylo zastoupeno, proto 
pracovníci dali hlavy dohromady a jednu část 
historické expozice přetvořili na pestrou Ces-
tu do pravěku Jílovska, která je využívána pro 
nový vzdělávací program. Pozor, dinosaury tady 
však nenajdete! Expozice je totiž ryze archeolo-
gická. Hravou formou se seznámíte s pravěkým 
vývojem regionu a v jednotlivých krocích, zahr-
nujících haptické a interaktivní prvky, si před-
stavíte revoluci prvních zemědělců v mladší době 
kamenné, bohatství lidu v době bronzové a neu-
věřitelné inovace Keltů v době železné. Na zákla-
dě pravěkých technologií si vyzkoušíte různé čin-
nosti, ukázka originálních archeologických nále-
zů zase každému usnadní orientaci v materiální 
kultuře. Účastníci programu se s doprovodným 
výkladem edukátora doslova „dotknou pravěku“ 
– poznávají např. rozdíly v běžných archeologic-
kých materiálech a vezmou do ruky i repliky pra-
věkých nástrojů, šperků a zbraní. Žáci si pak ze 

vzdělávacího programu odnesou nejen znalosti, 
ale také nevšední zážitek ze střelby z luku a drob-
nou tematickou odměnu. 
Další velká událost čeká jílovské muzeum v so-
botu 18. 3. ve 14:00, kdy slavnostně otevře 
novou interaktivní expozici Trampingu. Nejen 
trampové si zaslouží novou moderní expozici 
vonící dřevem a dobrodružstvím, proto zve-
me všechny návštěvníky na procházku lesem 
a trampskými osadami. Těšit se můžete napří-
klad na posezení v dřevěném srubu s vyhlíd-
kou na řeku Vltavu, velkou interaktivní mapu 
osad, iluzi řeky, lesa a nádherné posázavské 
přírody. U ohniště si můžete poslechnout tram-
pskou muziku nebo si na dotykových panelech 
zahrát interaktivní hry.  ozvíte se spoustu za-
jímavostí o historii trampingu a přírodě dolní-
ho Posázaví, ať už jako běžný návštěvník nebo 
účastník vzdělávacího programu. 

Otevírací doba:
ZÁŘÍ–KVĚTEN: Úterý–neděle: 9:00–16:00 

(12:00 – 13:00 polední pauza) 
ČERVEN–SRPEN: Úterý–neděle: 9:00–17:00

Na vzdělávací programy je potřeba se předem 
objednat

V roce 2023 nabízíme tyto aktivity:
•  výuka geologie pomocí speciálních světů ve 

hře Minecraft 
•  rýžování českých granátů a plavení zkame-

nělin 
•  terénní exkurze se sběrem zkamenělin 

a výukou geologie (Berounsko, Praha)
•  terénní exkurze s výukou geologie (údolím 

Berounky mezi Berounem a Srbskem)
•  mikropaleontologický program – práce 

s opravdovými zkamenělinami pod mikro-
skopem

•  program o pohybech světadílů, pravěkých 
mořích a životě v nich

•  program s tvořením o sopkách a sopečných 
kamenech

•  mapování nerostných ložisek pomocí druži-
cových snímků

•  Hořovice – komentované vycházky městem 
(památky, osobnosti, události)

•  Žebrák – výtvarný workshop „Exotický 
Hněvkovský“ o známém malíři 

Kombinujeme praktickou práci se vzorky 
a pracovní listy, krátká videa a animace, práci 
s informačními zdroji a digitálními technolo-
giemi a tvořivé aktivity pro menší děti. Máme 
k dispozici notebooky a digitální mikroskop. 
Při terénních exkurzích vedeme účastníky 

k samostatnému pátrání po důkazech naší 
geologické minulosti, jejich dokumentaci 
a následné prezentaci. Obsah vždy přizpůso-
bíme 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 berounský-
mi medvědy ze známého večerníčku. Muze-
um provozuje celkem 5 objektů: Jenštejnský 
dům – Plzeňská brána – Geopark Barrandi-
en – Muzeum Hořovicka – Městské muzeum 
v Žebráku.

OTEVÍRACÍ DOBA BEROUN
celoročně kromě pondělí

pobočky otevřeny sezónně, 
sledujte webové stránky

Muzeum Českého krasu
Geologie může být zábavná! Využijte zážitkové programy na míru jako zpestření 
výuky pro školy nebo tábory.

Hrádek
Sídlem kutnohorského Českého muzea stříbra je 
Hrádek, který je v písemnostech poprvé zmiňován 
v roce 1312. Hrádek nabízí dva prohlídkové okru-
hy. První z nich je věnován historii města a druhý 
zpracování stříbra a prohlídce dolu v délce 250 m. 
Až do konce října můžete na Hrádku shlédnout 
jedinečnou výstavu „Bylany. Život prvních země-
dělců“, která představuje výsledky dlouholetého 
archeologického výzkumu neolitického sídliště 
v Bylanech u Kutné Hory. Do října zde též můžete 
navštívit zajímavou výstavu Kutná Hora v kovu ra-
žená prezentující krásu medailérské tvorby spjaté 
s Kutnou Horou.

Kamenný dům
Doporučujeme též návštěvu Kamenného domu 
s nádherným gotickým průčelím, kde kromě stá-
lých expozic a lapidária můžete od začátku dubna 
a do konce listopadu navštívit výstavu Kutnohor-
ský Jandův odborný závod, plynmistr a motocy-
kly věnovanou historii odborného kutnohorské-
ho Jandova závodu, obnovenou expozici cechů 
a mini výstavu uspořádanou k 300. letého výročí 
úmrtí J. B. Santini – Aichela nazvanou Ozvěny 
sedleckého kláštera, která se zapojila do projektu 
Santini Immortalis. České muzeum stříbra nabí-

zí interaktivní programy pro školní mládež, např. 
Havířský test na Hrádku či Středověká řemesla 
v Kutné Hoře v Kamenném domě.

České muzeum stříbra
v královském horním městě Kutné Hoře 
Zkušení edukátoři pro vás připraví zážitkový program na míru:

České muzeum stříbra
Hrádek
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
  +420 327 512 159, mobil: 733 420 366

Kamenný dům
Václavské náměstí 183, 284 01 Kutná Hora
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Stálá expozice a depozitář prototypů
a sportovních vozů
Stálá expozice je rozdělena do tří tematických ob-
lastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V části Tra-
dice jsou přiblíženy hodnoty značky Škoda Auto 
symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou za-
kladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chro-
nologická řada po sobě jdoucích milníků automo-
bilového vývoje. Zde naleznete mimo jiné nejstarší 
automobil sbírky L&K Voiturette z roku 1906 i de-
signové studie, které představují vize budoucích 
modelů značky Škoda Auto. Okruh Preciznost 

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. Pravidel-
ně se zde konají koncerty, přednášky, dětské 
workshopy či divadelní představení.

Prohlídka výrobních provozů firmy Škoda  
Prohlídky do zákulisí tradičního a současně vy-
soce moderního výrobního závodu společnosti 
Škoda v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. 
Automobiloví nadšenci mohou z bezprostřední 
blízkosti zažít, jak vznikají vozy značky Škoda. 

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Na prohlídku Škoda Muzea je možné v rámci zvý-
hodněného kombinovaného vstupného navázat 
návštěvou Rodného domu Ferdinanda Porsche-
ho 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.

Základní informace 
Škoda Muzeum je pro Vás otevřeno denně od 9 do 
17 hodin. Prohlídky s průvodci či prohlídky závo-
dů Škoda je třeba rezervovat předem přes online 
rezervační systém na webu muzeum.skoda-auto.
cz/prohlídky anebo na tel.: +420 326 831 134.
Aktuální informace o provozu muzea a online rezer-
vace prohlídek najdete na: muzeum.skoda-auto.cz.

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.

Škoda Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
 +420 326 832 038
 muzeum@skoda-auto.cz
 facebook.com/skodamuzeum
 muzeum.skoda-auto.cz
    instagram.com/skodamuzeum
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Polabské muzeum, p. o.
Památník krále Jiřího z Poděbrad
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli, 
s výjimečnými gotickými nástěnnými mal-
bami, seznamuje s rodem, životem a odka-
zem českého krále Jiřího z Poděbrad a vývo-
jem Poděbrad a okolí v jeho době. 

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

Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod.

Polabské muzeum Poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po mo-
derní lázně. Stálá výstava o sepětí člověka 
s vývojem krajiny středního Polabí, kde já-
drem expozice je prezentace výjimečných 
sbírkových souborů.

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

Otevřeno: celoročně út–ne 9–17 hod.
Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem
Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 40 ob-
jektů lidové architektury, kde je předsta-
vován život na Polabské vsi od poloviny 
18. století do poloviny 20. století. V areálu 
skanzenu se konají tradiční velikonoční 
a vánoční výstavy s doprovodným progra-
mem.

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.

Muzeum Bedřicha Hrozného
Lysá nad Labem
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného, 
umístěná v barokním památkově chráně-
ném domě, seznamuje návštěvníky s vý-
znamnými etapami bohaté historie spo-
jené s městem Lysá nad Labem a životem 
a dílem rozluštitele chetitského jazyka Be-
dřichem 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 9–17:00 hod.
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Průvodce provede děti expozicí, seznámí je se 
zajímavostmi na Šumavě, živočichy i rostlinami, 
které často žijí nejen na Železnorudsku. Děti do-
stanou na závěr povídání pracovní listy do skupin 
a se získanými informacemi budou dále pracovat. 
Po skončení programu je možné dětem v případě 
zájmu pustit po malých skupinách (do 14 osob) 
patnáctiminutové 3D kino, kde je rys Ruda pro-
zkouší ze znalostí o Šumavě. Délka programu je 
1,5 až 2,5 hodiny dle domluvy a jeho kapacita 10 
až 30 dětí. Celý program je zdarma. 
Školám doporučujeme, aby se objednaly co nej-
dříve (minimálně 14 dní předem), abychom jim re-
zervovali požadovaný termín. Objednávka probí-
há pomocí elektronického formuláře na webových 
stránkách nebo emailem. Je možné si vybrat až 
z osmi programů. Příroda Železnorudska je prů-
řezový program, který provede děti celou expozi-
cí. Ostatní programy – Na křídlech čápa černého, 
Neživé poklady Železnorudska (pouze 2. stupeň 
ZŠ), Tajemství šumavských lesů, Košík plný bylin 
a hub, Svět bobra evropského, Království jelena 
lesního a Jako kočky a psi jsou specializované 

programy vždy ke konkrétnímu tématu. Bližší po-
pis je k dispozici na stránkách centra.
Na všechny návštěvníky se velice těšíme!

Otvírací doba: 
9-17:30 (poslední vstup v 17:00)

Environmentální centrum
v Železné Rudě zve k Naučným
programům o Šumavské přírodě
Naše centrum nabízí obohacení výuky v mateřských a základních školách 
o znalosti fauny a flóry nejen z území Šumavy. A na co se mohou děti i jejich 
učitelé těšit? 

ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM V ŽELEZNÉ RUDĚ
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
  +420 376 397 033
 itc@zeleznaruda.cz
 envicentrum@zeleznaruda.cz
www.sumavskecentrum.cz
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V západním křídle na-
jdete expozici Zámecké 
parky a historie zám-
ku, která připomíná 
vybavení vlašimského 
parku (socha Diany 

ad.) i dějiny sídla od hradu pánů z Vlašimi. Sály 
s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanic-
ko jako působiště řemeslníků, duchovních i ná-
sledníka trůnu. Západní křídlo nabízí také do-
bově zařízené salony s expozicí Auerspergové, 
kteří vlastnili zámek v letech 1744-1945. V se-
verním křídle vám expozice S přesnou muškou 
přiblíží vývoj palných zbraní. Barokním oltářem 
a renesančními štuky je vybavena zámecká 
kaple sv. Vincence. Věž vám nabídne vyhlídku 
na město i park a v podzemí najdete expozici Ta-
jemství sklepení s malým lapidáriem.

Od roku 1972 je po-
bočkou Muzea Podbla-
nicka barokně klasi-
cistní zámek Růžkovy 
Lhotice u Čechtic. Ten 
vám v expozici Kraj 

tónů přiblíží Podblanicko jako kraj mimořádně 
bohatý na osobnosti evropské hudby. Partitury, 
portréty a nástroje přibližují především Bedři-
cha Smetanu (1835 – 1843). Zařízené interié-
ry evokují atmosféru svobodnického zámečku 
konce 18. a poloviny 19. století.

Druhou pobočku muzea najdete v Benešově na 
Malém náměstí čp. 74. 
Expozice Historie Benešova a okolí tu přibližu-
je vývoj města, které bylo od počátku vázané na 
blízké Konopiště. Archeologické nálezy a před-
měty připomínají život obyvatel. Expozice Náš 
pluk vás přenese k benešovské posádce přelo-
mu 19. a 20. století. Předměty a fotografie sledu-
jí dějiny zdejšího 102. pluku a osudy vojáků na 
frontách I. a II. světové války. 

Muzeum Podblanicka
Od roku 1988 je hlavním sídlem muzea zámek Vlašim. Muzeum dokumentuje 
historický a přírodní vývoj regionu. Zámek Vlašim je hlavním návštěvnickým 
cílem mezi objekty muzea.

KONTAKTY
Muzeum Podblanicka - Zámek Vlašim
Zámek č. 1, Vlašim 258 01
 +420 317 842 927 
 info@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: březen– rosinec   Út až Ne (9–12 a 13–16)
červenec–srpen   každý den (9–12 a 13–17)

Muzeum Podblanicka Benešov
Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
+420 317 723 419
 benesov@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: březen–prosinec   Út až Ne (9–12 a 13–16)
 
Muzeum Podblanicka - Zámek Růžkovy Lhotice
Zámek 1, Růžkovy Lhotice, 257 65 Čechtice
 +420 317 842 927
 lhotice@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz
Otevřeno: duben–září   Út až So (9–12 a 13–16)
říjen   Út až Pá (9–12 a 13–16)

Muzeum historických motocyklů 
• Kašperské Hory
• Železná Ruda
• Bečov nad Teplou
Muzeum historických motocyklů Zdeňka Bálka bylo založeno v roce 1990 
otevřením muzea motocyklů v Kašperských Horách. S postupem času 
a neutuchající sběratelskou vášní pro motocykly k Muzeu historických 
motocyklů v Kašperských Horách přibyly ještě další dvě pobočky, a to v Bečově 
nad Teplou a v Železné Rudě.
V současné době se jedná o jednu z nejrozsáh-
lejších soukromých sbírek motocyklů v České 
republice. A protože od motocyklů už je to na 
jednu stranu jen krůček k automobilům a na tu 
druhou zase k jízdním kolům, k vidění jsou prá-
vě i historická jízdní kola a v některých našich 
výstavních prostorách i automobily. V součtu 
tato sbírka obsahuje přes 200 kusů historic-
kých motocyklů, přes 80 kusů historických 

jízdních kol, několik kusů historických auto-
mobilů, motory a jiné příslušenství.
V jednotlivých muzeích lze najít i mnoho světo-
vých unikátů a rarit. Expozice jsou koncipová-
ny tak, aby zaujaly i děti a dámy. Věříme tedy, že 
si naši návštěvníci výlet do světa předků sou-
časných vozítek nejen užijí, ale objeví i spoustu 
zajímavostí z tohoto kouzelného světa vonícího 
benzinem a olejem.

MOTO MUZEUM

Zdeněk Bálek
 +420 606 737 041
  Moto muzeum
 moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz
www.historickemoto.cz
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V přízemí proboštství je umístěna expozice 
Centra baroka s odkazem na Santiniho dílo. 
Kostel i barokní zahrada ambitu nabízí du-
chovní i meditační zastavení.
V budově proboštství jsou tři stálé expozice, 
v nichž návštěvník může nahlédnout do ne-
dávné i vzdálenější historie. V národopisné 
části potká tradiční lidové zvyky od masopus-
tu do Vánoc, projde se návsí s kapličkou, 
vstoupí do venkovské usedlosti s komorou, 
starou světnicí a stodolou. Také nahlédne 
do kovárny a slévárny litiny, městskou bra-
nou pak vstoupí na rušnou ulici s krámky, 
úřadem, řemeslnickými dílnami, kuchyní 
našich babiček, starou hasičskou technikou 
i hostincem ze třicátých let minulého století. 

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

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

Otevírací doba: 

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.

MUZEA A GALERIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Muzeum jižního Plzeňska v 
Blovicích sídlí v objektu 

pseudogotického zám-
ku Hradiště. Interiér 
zámku se pyšní kaplí 
svatého Ondřeje, po-
stavenou v 2. polovi-

ně 19. století Hanušem 
Kolovratem, majitelem 

někdejšího hradišťského pan-
ství. Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglic-
kém stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. 
Stálé expozice mapují region jižního Plzeňska a 
jsou pravidelně doplňovány výstavami z vlastní-
ho sbírkového fondu i partnerských institucí. 
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Od počátku byla stavba určena jako sídlo králov-
ských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů 
- svobodných sedláků, střežících hraniční pomezí. 
Chodský hrad často hostil české panovníky na je-
jich cestách do ciziny. Funkci správního sídla pl-
nil hrad až do počátku 16. století, kdy byl poničen 
ohněm. Zkázu stavby dovršil velký požár Domaž-
lic r. 1592. V letech 1726 - 28 byla na místě trosek 
vystavěna solnice s věží, kterou měl projektovat 
proslulý architekt Kilián Ignác Diezenhofer. Solni-
ce sloužila svému účelu až do počátku 19. století, 
do prostor objektu byl pak umístěn městský úřad, 
po opravách v roce 1850 i škola. Po uvolnění stav-
by byly prázdné prostory předány nejprve měst-

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

Galerie bratří Špillarů, jako odloučené pracoviště 
Muzea Chodska, byla slavnostně otevřena dne 10. 
května 1970 v prostorách 1. patra trhanovského 
zámku. Nyní se galerie nachází v objektu Muzea 
Jindřicha Jindřicha, kde je jí věnováno celé pod-
laží. Zatímco stálá expozice představuje to nejlep-
ší z malířské tvorby sourozenců Karla, Rudolfa 
a především Jaroslava Špillarových, ve výstavních 
prostorách představují svá díla formou krátkodo-
bých výstav zejména představitelé současného 
umění. Vedle vernisáží, autorských čtení, komor-
ních koncertů atd. se návštěvníci mohou zúčast-
nit poslední dobou velmi populárních komento-
vaných prohlídek vedených přímo kurátory vý-
stav. Muzeum Jindřicha Jindřicha. Nová muzejní 
expozice představuje část „ etnografické sbírky „ 
J. Jindřicha, která čítá na 9.000 předmětů. Pre-
zentovány jsou podmalby na skle, kroj, keramika, 
lidový nábytek, atd.

www.muzeum-chodska.com

Muzeum Chodska 
Založení Chodského hradu spadá do období šedesátých let 13. století. 
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tov je dále Barokní lékárna U Bílého jedno-
rožce přímo na klatovském náměstí. Pro 
milovníky Pošumaví je také přichystána ex-
pozice lidové architektury v nedalekých Cha-
novicích. Podrobněji na našich webových 
stránkách www.klatovynet.cz/muzeumkt.

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

Muzeum a galerie 
severního Plzeňska
v Mariánské Týnici

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

Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích

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

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

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

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA V BLOVICÍCH, p.o.

Hradiště 1, 336 01 Blovice
 ústředna: +420 371 522 208
  muzeum@muzeum-blovice.cz
 @muzeumBlovice
www.muzeum-blovice.cz
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Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednáš-
ky, komentované prohlídky, výukové programy, 
tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odbor-
né semináře a konference. Své reprezentativní 
prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, 
koncertů a jiných kulturně společenských akcí. 
V muzeu jsou zastoupeny tyto vědní obory: Ar-
cheologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novo-
věké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké 
dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie. Součástí 
historické budovy muzea je rozsáhlá knihovna se 
studovnou. Často vyhledávaným místem pro růz-
né společenské události je zdejší přednáškový sál. 
Západočeské muzeum v Plzni se právem řadí mezi 
úspěšné a vyhledávané instituce. Svědčí o tom jed-
nak zvyšující se zájem veřejnosti o dění v něm, ale 
i několik ocenění, která muzeum získalo v rámci 
prestižní národní soutěže Gloria musaealis. 

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

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA 
Tato pobočka bude ještě do konce roku 2023 uza-
vřena z důvodu dlouhodobé rekonstrukce 

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

Karel Novák, Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho 
jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hur-
vínka. 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 profesio-
nální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oceňova-
ných autorských inscenací. Závěr prohlídky patří 
amatérským souborům.  

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ 
PLZEŇSKÉ DIECÉZE
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 
– 18:00, www.zcm.cz , (Pouze sezónní provoz: du-
ben – říjen!)
Františkánská 11, Plzeň, tel. +420 378 370 900, 
GPS: 49°44’44.466”N, 13°22’41.380”E

Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Po 
stopách víry františkánským klášterem“ a na-
chází se v objektu původně minoritského a poslé-
ze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvý-
znamnějších a nejstarších středověkých památek 
města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla 
přibližující historické a svaté osoby, některé udá-
losti ze života svatých a dějin spásy člověka. Před-
stavena je Panna Maria, apoštolové, světci i život 
Krista. Část expozice je věnována plzeňské diecézi. 
Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátos-
ti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ 
vystavující nejcennější umělecká díla evropského 
významu, liturgické předměty a roucha z farností 
Biskupství plzeňského a depozitářů Západočes-
kého muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěv-
níkům zpřístupněna kapitulní síň s původními 
gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, 
křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní 
knihovny.

 MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA 
V ROKYCANECH
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno 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 Podbrd-

sku
•  Bydlení na Rokycansku
•  Příroda pro budoucnost
•  Otisky času
•  Měšťanská a šlechtická domácnost  
•  Rokycansko v minulosti  

VODNÍ HAMR DOBŘÍV
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno: duben - říjen (sezón-
ní 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 nejvýznamněj-
ší památka svého druhu v ČR. Dnešní zděná bu-
dova byla postavena začátkem 19. století na místě 
starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Boha-
té strojní vybavení pochází z 19. století. Původně 
se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové žele-
zo, 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. Pro-
stor hamru se stal 
muzejní expozicí, 
která slouží jako 
doklad staré prů-
myslové výroby.

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

Sídlíme v bývalém františkánském klášteře. 
Navštivte expozice historie, národopisu a pří-
rody. V refektáři spatříte gotické sbírky a sou-
soší Poslední večeře Páně v životní velikosti. 
V muzeu lze hledat poklad i dotýkat se vy-
braných exponátů. Nabízíme řadu programů 
pro školy i pro veřejnost. Výstavy, přednášky, 
divadlo, koncerty. V létě 2023 uvádíme výsta-
vu stavebnic s herním koutkem. K relaxaci lze 
také využít muzejní zahradu s ruskými kužel-
kami a dalšími herními prvky. 

Tip pro veřejnost: Barokní slavnost 14. 7.  

Muzeum Českého lesa 
v Tachově

Návštěvní doba
duben–září: Po–Pá: 9–17h, So, Ne: 10–17h

říjen–prosinec: Po–Út, Čt–Pá 9–16, St 9–17, 
So, Ne: 10–16

leden–březen: So, Ne zavřeno

Sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti v klášterním refektáři

MUZEUM ČESKÉHO LESA V TACHOVĚ p.o. 

Třída Míru 447
34701 Tachov
 +420 374722171-2
 info@muzeumtachov.cz
www.muzeumtachov.cz

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE,  p.o. 

nám. Svobody 40
342 01  Sušice
 +420 376 528 850, 376 511 459 
 muzeum.susice@tiscali.cz
www.muzeum.susice.net
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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 nejkrásněj-
ších domů, který je jedinečnou ukázkou gotic-
kého a renesančního stavitelství. 
Stálá expozice: regionální dějiny, archeologie, 
sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbír-
ka skla B. Schreibera, kapucínská knihovna, 
sušické sirkařství, sušický mechanický betlém.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory 
Sídlí v jednom z domů na náměstí a je zde umís-
těno historické a přírodovědné pracoviště mu-
zea.
Expozice: příroda na Šumavě – zoologie, botan-
ika, geologie a mineralogie, ochrana příro-
dy, zemědělství, myslivost a těžba zlata, dále 
sklářství, lidové umění, gotické a barokní plas-
tiky,  kolekce regionálního výtvarného umění se 
šumavskými motivy. 

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

út– so 10–12°°, 14–16.30, po, ne zavřeno

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

polední přestávka 12–12.45, po zavřeno

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

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

(červenec–srpen:  ne  9–17°°) 
polední přestávka 12–12.45, pondělí zavřeno
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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
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V expozici věnované první kostce cukru na svě-
tě se návštěvníci seznámí s historií cukrovar-
nictví na Dačicku. Kromě samotného 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 expozi-
ce je i ukázka dobové cukrárny, která připomíná 
slavnou tradici dačické výroby cukrovinek. Ná-
vštěvníci si od nás mohou odnést také recepty 
na sladké dobroty nebo si zkusit naštípat homoli 
cukru na speciálních kleštích. Nově nabyté zna-
losti si poté mohou ověřit edukačním listem či 
zhlédnutím doprovodného filmu. Školní výpravy 
si po předchozí domluvě mohou zahrát edukační 
hru Unikni (z) cukru.

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 Nanebe-
vzetí Panny Marie

Letní výstava  4. 6. – 10. 9. 2023 
Analfabeta negramotná

Po celý rok pořádáme muzejní výstavy, galerijní
výstavy, přednášky, kulturní akce, edukační pro-
gramy pro školky, školy a širokou veřejnost. 
Zájemcům je k dispozici rozsáhlá odborná 
knihovna a badatelské služby. Prodej drobných 
suvenýrů a regionálních publikací.
Další akce a aktuální informace na webových 
stránkách a na FB.

Otevírací doba:
únor, březen / út–pá 9–12, 13–16

duben, květen, září, říjen / út–ne 9–12, 13–16
červen–srpen / út–ne 9–12, 13–17

listopad, prosinec / út–pá 9–12, 13–16, ne 13–16

Městské muzeum a galerie Dačice
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. 

Jedním z nejvýznamnějších exponátů jsou Krýzovy 
jesličky, které jsou největším lidovým mechanic-
kým betlémem na světě, zapsaným od roku 1998 
v Guinnessově knize rekordů. 

• Krýzovy jesličky – největší lidový mechanický 
betlém na světě na ploše o rozloze 60 m2, který 
obsahuje 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž 133 se 
pohybuje.

• Knihovna a badatelna pro veřejnost

• Kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým areálem mi-
noritského kláštera – unikátní gotická architektu-
ra a nástěnné malby, křížová chodba, Soukenická 
kaple, kaple sv. Mikuláše, expozice jindřichohra-
deckého církevního umění v barokní kapli, ana-
morfní portrét Tomáše Krýzy od vizuálního uměl-
ce Patrika Proška

• Městská vyhlídková věž u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie

Pro školy nabízíme edukační programy k našim 
výstavám, sbírkovým předmětům či expozicím jako 
např.:

Život v době lucemburské-střední Evropa předhu-
sitská - Interaktivní edukační program je určen pro 
4.-9. ročník základních škol a víceletá gymnázia, na-
bízí žákům a studentům jedinečnou možnost rozší-
řit si školní poznatky z předhusitského období.  Při 
programu je využíván muzejní kufřík, který ukrývá 
repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby 
a oděvů charakterizujících období vlády posledních 
Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti 
mohou reálně vyzkoušet, osahat.

Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindři-
chohradecka - Edukační program určený pro 4.-
9. ročník základních škol a střední školy. Součástí 
programu je komentovaná prohlídka unikátních 
původních tisků J. A. Komenského, účastníci se 
seznámí s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, 
s postupem restaurování a ochrany tisků, s mož-
nostmi digitálního přístupu k dílu Jana Amose 
Komenského. Program je obohacen o pracovní listy 

pro samostatnou práci žáků a studentů s nově na-
bytými informacemi a o výtvarný koutek, kde si lze 
vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidli-
covou tabulku…). Na závěr máme připravené i malé 
překvapení.

Tradice jedné hranice - Program určen pro mateř-
ské školy a 1. stupně základních škol. Edukační 
program, který navazuje na interaktivní výstavu 
Šerka, šáší, měchura, to je naše kultura ve výstavní 
síni a zábavnou formou přibližuje tradiční docho-
vané lidové zvyky z jižních Čech, Vysočiny, jižní 
Moravy a Dolního Rakouska. Edukace je připrave-
na jak ve formě pracovních listů, tak i prostřednic-
tvím tvůrčích dílen pro školní kolektivy. Poznávání 
tradičních zvykoslovných předmětů, dochovaných 
lidových zvyků, slavností a tradic (Velikonoce, ča-
rodějnice, máje, poutě, Advent, Vánoce, Tři králové, 
masopust i mnohé další dnes již téměř zapomenu-
té, ale v našich oblastech přesto stále dodržované 
zvyky jako dožínky, Barborky, Lucky, klibnu a mno-
hé další). Program je doplněn tvůrčími dílnami 
a prací s interaktivní tabulí.

Historie JH v muzejní knihovně - Edukační pro-
gram určený pro 4.-9. ročník základních škol 
a střední školy. Součástí programu je komentovaná 
prohlídka muzejní knihovny, seznámení se s digi-
tálním přístupem do muzejní knihovny, práce s on-
-line katalogem, prohlížení digitálních dokumentů, 
vyhledávání v zajímavých zdrojích. Ukázka nejstar-
ších muzejních přírůstků (Kutnohorská bible…). 
Seznámení se s postupem restaurování a ochrany 
tisků. Prezentace o historii JH s důrazem na arte-
fakty v muzejních expozicích. Program doplňuje 
prezentace, pracovní listy a práce s interaktivní 
tabulí.

Každý si tu najde to své: děti klid a prostor na do-
vádění, dospělí relax u dobré kávy v lesní kavár-
ně a všichni společně čas na poznávání přírody 
a jejích zákonitostí hravou formou.
Muzeum leží nad soutokem Lužnice s Vltavou, 
asi 2 km od centra Týna nad Vltavou. Pohodlné 
parkování i pro školní autobusy má přímo před 
bránou.

A co na vás ve 4 hektarovém parku čeká?
    • přírodovědné sbírky
    • lesní kavárna
    • úniková hra
    • paleonaleziště
    • stezka naslepo a naboso
    • kvízy a hry o přírodě
    • přírodní hřiště s písečnou dunou
    • skotačivá stezka se zvířátky
    • zážitkové programy pro školy, akce na míru

Skupiny nad 15 osob se mohou objednat na ja-
kýkoli den v roce a využít nabídku programů pro 
školy, komentovanou prohlídku či exkurzi na 
míru. 

Více na www.muzeumsemenec.cz

muzeum JINDŘICHOHRADECKA
Muzeum Jindřichohradecka sídlí v unikátní renesanční budově bývalého 
jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Nabízí veřejnosti širokou škálu 
sbírkových předmětů v několika expozicích již od roku 1927. 

Týn nad Vltavou
Přírodovědné muzeum Semenec
Semenec je tak trochu jiné muzeum - zážitkový park, botanická zahrada
a muzeum v jednom.

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

Otevírací doba
duben–říjen: so–ne: 10:00–17:00 hod.
červenec – srpen: denně od 10:00 do 19:00. 

Týn nad Vltavou
GPS: Loc: 49°13'52.91"N, 14°24'12.834"E 
  +420 604 626 894 
 @muzeumsemenec
www.muzeumsemenec.cz

KO
NT

AK
T



MUZEJNÍ NOVINY

MUZEJNÍ noviny TIM11

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

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

Regionální muzeum
v Českém Krumlově

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

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

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

říjen–prosinec: úterý–neděle 9–17 hodin 

Otevřeno od dubna do prosince 
dle aktuální otevírací doby.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
Velké náměstí 114, 397 24 Písek
 +420 382 201 111
 info@prachenskemuzeum.cz, 
pro školní objednávky buď přes pokladnu 
nebo na koubova@prachenskemuzeum.cz/
novak@prachenskemuzeum.cz
www.prachenskemuzeum.cz 
www.facebook.com/pmpisek 

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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Najdete tu i jedenáct stálých expozic plných vzác-
ných exponátů a vždy několik dočasných výstav – 
letos na jaře bude muzeum patřit sexu a lásce. 
Pro školy nabízí muzeum řadu edukačních progra-
mů, z nichž některé přibližují stálé expozice a jiné 
zase doplňují aktuální výstavy. Program k výstavě 
Milování v přírodě je vhodný od 2. stupně ZŠ. Žáci 
se dozví řadu zajímavostí o rozmnožování savců, 
ptáků či hmyzu, budou jim objasněny principy 
přirozeného a pohlavního výběru nebo předvedeny 
ukázky pohlavního dimorfismu. Naopak pro školky 
a 1. stupeň ZŠ je v letošním roce připraven program 
zaměřený na jarně-velikonoční hry. V nabídce jsou 
také stálé programy – Pravěk, Středověk – archeo-
logický kufřík, Procházka po píseckých Kamenech 
zmizelých a Vycházka s přírodovědcem. 
Při návštěvě Písecka určitě nevynechejte ani Památ-
ník Adolfa Heyduka v Písku. Pár kilometrů od Pís-
ku, v Památníku města Protivína, nesmíte minout 
moderní expozici regionální historie s názvem “Pro-
tivín: město – krajina – lidé“ a také ojedinělé sbírky 
exotické přírody, které na svých cestách shromáždil 
známý jihočeský cestovatel Karel Pecl.

Aktuální výstavy:
Milování v přírodě (1. 3.–28. 5. 2023) – rozsáhlá 
přírodovědná výstava sledující milostný akt pohle-
dem zoologů od hmyzu až k člověku

Zamilovaný Písek (1. 3.–28. 5.) – doprovodná histo-
rická výstava o lásce

Květomluva (1. 3.–28. 5.) – květiny ve výtvarném 
umění, téma se stane i námětem muzejní noci (26. 
5.) 

Svatý hřeb z milevského kláštera (7.–16. 4.) – mi-
mořádná výstava unikátního nálezu relikvie

Malířská rodina Skalů (9. 6.–3. 9.) - tvorba písecké 
rodiny malířů z období romantismu 

Akce: 
Abeceda řemesel (19.–23. 6.) – dopolední program 
pro školy, kdy vybraní řemeslníci předvedou dětem 
svůj um, k vidění budou košíkář, řezbář, krajkářka 
a další, děti si některé dovednosti budou moci i vy-
zkoušet. 

Prácheňské muzeum v Písku
Písek – Památník města Protivína – Památník Adolfa 
Heyduka – Pozorovací věž Řežabinec

Nedaleko od známého píseckého kamenného mostu se nachází Prácheňské 
muzeum. Sídlí na středověkém přemyslovském hradě, který dosud připomíná 
zachovaný Rytířský sál. 

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Horní 152, 38101 Český Krumlov
 +420 380 711 674
 info@muzeumck.cz
www.muzeumck.cz

Muzeum fotografie a mo-
derních obrazových médií 
je zaměřené na sledování 
vývoje fotografie od histo-
rie po současnost. Svou orientací na umělec-
kou a historickou fotografii, její shromažďování 
a výstavní prezentaci se řadí k těm institucím, 
jaké nenajdete jinde v celé České republice. Ná-
vštěvníky Muzea fotografie a MOM, kromě po-
čtu sezónních výstav, nejvíce upoutá expozice 
Moc médií, budovaná ve spolupráci s Národ-
ním technickým muzeem. Interaktivní expozi-

ce představuje malým i velkým divákům vývoj 
a vliv jednotlivých médií na člověka od fotogra-
fie až po filmové studio. Další expozice nazvaná 
Jezuité v Jindřichově Hradci je věnovaná histo-
rii jezuitské koleje, ve které nyní Muzeum foto-
grafie sídlí. 
Školám nabízíme fotografické workshopy ve 
třech na sebe navazujících úrovních: Základy 
fotografie, Portrét - práce v ateliéru, Kreslení 
světlem (případně jiná témata dle domluvy). 
Veškeré fotovybavení včetně fotoaparátů je 
v muzeu k dispozici. Pro děti a mládež se zá-
jmem o fotografování nabízíme celoroční foto-
kroužek.

Dům gobelínů, kul-
turních tradic a ře-
mesel je moderní 
interaktivní insti-
tuce věnovaná tkal-
covským řemeslům 
a unikátním technologiím.
Uvidíte zde dvě stálé expozice. První je věnova-
ná Marii Hoppe Teinitzerové – zakladatelce tex-
tilních uměleckých dílen v Jindřichově Hradci. 
Druhá Josefu Müllerovi, který v letech 1958 
- 1990 vedl Dílny a restaurování tapiserií v Jin-
dřichově Hradci po Marii Hoppe Teinitzerové.
Dalším lákadlem Domu gobelínu je tzv. živá 
expozice, kde uvidíte zkušené restaurátorky 

při restaurování historických tapiserií. Zvídaví 
návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském 
stavu vyzkoušet svoji zručnost. Vítané jsou zde 
také děti všech věkových kategorií, které si vy-
zkouší tkaní na různých typech stavů. Také 
se mohou zapojit do některého z programů na 
interaktivní tabuli, kde pomocí světelného pera 
skládají puzzle. Součástí expozice je kinosál 
s krátkými filmy s textilní tématikou.
Tento rok se u nás můžete těšit na výstavu „Ře-
mesla pro Paříž“ z cyklu Františka Kysely, které 
utkala Marie Hoppe Teinitzerová podle jeho ná-
vrhu (vlastníkem celého souboru tapiserií „Ře-
mesla“ je UPM Praha). V roce 1925 na světové 
výstavě dekorativního umění v Paříži byly roz-
měrné tapiserie za návrh a provedení oceněny 
Velkou cenou – Grand Prix. Ta přinesla dílnám 
mezinárodní ohlas.
Po celou sezónu nabízíme workshopy, kde se 
blíže seznámíte s tkalcovským řemeslem i jiný-
mi textilními technikami. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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 V 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.

02.3 | plnobarevná varianta značky — vertikální
Základní plnobarevná varianta značky se používá pro všechny 
aplikace na bílém nebo světlém podkladu.

02|značka

CMYK 10% 100% 100% 0%
PANTONE
RGB 212  2  29
RAL
3M

CMYK 0% 0% 0% 70%
PANTONE
RGB 113  113  113
RAL
3M

02.4 | plnobarevná varianta značky — horizontální
Základní plnobarevná varianta značky se používá pro všechny 
aplikace na bílém nebo světlém podkladu.

02|značka

CMYK 10% 100% 100% 0%
PANTONE
RGB 212  2  29
RAL
3M

CMYK 0% 0% 0% 70%
PANTONE
RGB 113  113  113
RAL
3M

Pozn.: Značku není třeba znovu kreslit, při její aplikaci se předpo-
kládá využití elektronické podoby na přiloženém CD.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM 
JINDŘICHŮV HRADEC, P. O.
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
  +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz
www.vkcjh.cz
pracoviště Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba:  duben – prosinec

10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz
www.mfmom.cz
pracoviště Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel 
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba:  duben – prosinec
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 370 381, 384 370 384
 info@vkcjh.cz
www.dumgobelinu.cz
pracoviště Hvězdárna a planetárium 
prof. Františka Nušla
Hvězdná 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 +420 380 425 710
  info@vkcjh.cz
www.planetariumjh.cz
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V České republice je Památník Terezín jedinou 
institucí svého druhu. Jeho posláním je ucho-
vávat památku obětí rasové a politické perzeku-
ce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, 
výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat 
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců 
obětí vlády násilí. 

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěv-
níkům: 
Malá pevnost • věznice gestapa • Národní hřbi-
tov Město Terezín • židovské ghetto • Muzeum 
ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židov-
ská modlitebna • Kolumbárium a ústřední már-
nice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem 
(kompletní seznam objektů na www.pamatnik-te-
rezin.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 do-
poručujeme její rezervaci na stránkách https://
www.pamatnik-terezin.cz/rezervace. 
Na možnosti prohlídky se lze doptat i na místě, 
nicméně bez garance takové možnosti. 

Doporučení pro návštěvu
Návštěvníkům, kteří plánují strávit v Terezíně 
kratší dobu, např. dopoledne nebo odpoledne, 
doporučujeme prohlídku Malé pevnosti s prů-
vodcem nebo dále i s individuální návštěvou mu-
zejních objektů bývalého ghetta – časová nároč-
nost 2 – 4 hodiny.
V případě celodenní návštěvy doporučujeme ob-
jednat 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 (pohybli-
vá - dle aktuální návštěvnosti)

KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI 
A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:00
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00

MODLITEBNA Z DOBY TEREZÍNSKÉHO GHETTA 
A REPLIKA MANSARDY, BÝVALÁ VÁHA:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:30
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00
Zavírací dny ve všech objektech:
24. 12.– 26. 12. a 1. 1.

Otevírací doba se mění na letní a zimní v den ná-
sledující po změně času na letní a zpět (říjen a bře-
zen). Data 31. 10./1. 11. a 31. 3./1. 4. jsou tedy pou-
ze 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 Lovosi-
ce, 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.

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.

Mezi exponaty můžete shlednout i Sochu Svo-
body, Eiffelovu věž či indicky Taj Mahal. Celkovy 
počet lego kostiček přesahuje 2 mil.
Současti expozice je i kopie Benešovy vily posta-
vena z vice jak 20 tisic lego kostiček, nebo kopie 
táborske restaurace Střelnice, ktera je postavena 
z vice jak 100 tisic lego kostiček.
Další novinkou od dubna je „Svět motýlů“, kdy se 
nad hlavami návštěvníků bude vznášet několik 
desítek motýlů, samozřejmě poskládaných z lego 
kostiček.

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

MUZEUM LEGA TÁBOR
Špitálské náměstí 275, 390 01 Tábor
  +420 602 697 207
 info@muzeumlegatabor.cz
www.muzeumlegatabor.cz 
  www.facebook.com/muzeumlegatabor.cz 
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Muzeum lega Tábor
= skvělý TIP na školní výlet

Soukromé Muzeum LEGA Tábor naleznete v národní kulturní památce na 
Špitálském náměstí 275 v Táboře. Na ploše více než 200m2 se nachází expozice 
stavebnice LEGO rozdělená do několika tématických okruhů, kde najdete stovky 
originálních modelů z celého světa. 

Programy navazují na rámcové vzdělávací 
programy a jsou určeny primárně pro školní 
skupiny. Pracujeme se sbírkovými předmě-
ty, využíváme prvky kooperativního učení, 

zážitkové pedagogiky, hrajeme si, bádáme, 
diskutujeme, rozvíjíme kritické myšlení, ale 
především se skvěle bavíme. Protože historie 
(vlastivěda, přírodověda…) není žádná nuda!

Školní skupiny je nutné do-
předu objednat na tel. čísle 
734 570 334, 778 488 433 nebo 
mailem na adrese nimrichtro-
va@husitskemuzeum.cz.
Aktuální nabídku včetně po-
drobných informací najdete na 
www.husitskemuz eum.cz/
edukační programy

Husitské muzeum v Táboře 
Husitské muzeum v Táboře nabízí celou škálu edukačních programů pro 
mateřské, základní i střední školy. Muzejní edukátoři je připravují ke stálým 
expozicím i krátkodobým výstavám.
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Od ukončení stavebního projektu v říjnu 2021 
probíhaly návazné opravy vnitřních prostor, par-
ketových podlah, technické úpravy expozic apod. 
Cenné sbírkové předměty prošly péčí odborných 
zaměstnanců muzea a postupně se mohou vracet 
na svá místa v expozici.
Pro návštěvníky je připraveno několik novinek. 
Z exponátů zaujme především medvěd grizzly, 
největší, který kdy žil na území České republiky. 
Medvěda získalo českolipské muzeum ze zoologic-
ké zahrady v Děčíně. 
Další novinkou je expozice Těžba uranu na Čes-
kolipsku. Uran hrál v historii Českolipska i Li-
berecka velkou roli. Kromě silného zásahu 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 pracovní-
ky 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 nedě-
le (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 foto-
grafií Vladimíra Štěpánského, dlouholetého za-
městnance muzea. V galerii Jídelna pak výsta-
va obrazů Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, 
vnučky Rudolfa Novotného, „malíře České Lípy  
a Českolipska“. 
Dále akce na pobočkách: Velikonoce na Vísecké 
rychtě v Kravařích (4. 4.), Dřevěné odpoledne v Pa-
mátníku K. H. Máchy v Doksech a Archeologické 
léto v Šatlavě – Archeologickém muzeu v České 
Lípě. Do přírody vyrazíme s Ekoporadnou Orsej.

Českolipské muzeum 
se otevře návštěvníkům
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 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

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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MUZEUM ČESKÉHO RÁJE

Skálova 71,511 01 Turnov

Otevírací doba: denně mimo pondělí
květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.

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

VÝSTAVY:
KRYSTALY – 80 LET VE SLUŽBÁCH TECHNIC-
KÉHO POKROKU
16. 3.–18. 6. 

VÝTVARNÝ ČESKO-POLSKÝ SALÓN DĚTSKÉ 
TVORBY JAWOR–TURNOVA
 9. 3.–23. 4. 
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MUZEUM ČESKÉHO RÁJE
Muzeum Českého ráje v Turnově je živou institucí, která 
aktivně, zajímavou formou přibližuje historii, oživuje tradice 
a řemesla prostřednictvím řemeslných dílen a workshopů či 
zábavně-naučných programů pro děti i dospělé.

Stálé expozice jsou pokladnicí sbírky
Obdivovanými stálicemi jsou obrazy nizozem-
ských malířů 16. – 18. století s podmanivou at-
mosférou krajin, květinových a ovocných zátiší 
či různých žánrových scén, či malby francouz-
ské barbizonské školy a impresionismu 19. sto-
letí, 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 tě-
žištěm je umění 
20. století a kte-
rá připomíná 
jeho významné 
osobnosti – Jana 
Preislera, Josefa 
Váchala, Miloše 
Jiránka, Kamila 
Lhotáka, Adolfa 
Hoffmeistra, Emi-
la Fillu a další.

Výstavní program představuje unikátní témata
Komentovaná prohlídka výstavy Petra Švecová 
| V zahradě a o kus dál
Termín: 30. 3. 2023 od 17:00
Setkání s malbou Petry Švecové je vstupem do 
subtilního světa křehkých námětů, v němž moti-

vy přírody, květin a dívek, vystupující z jemných 
vrstev olejových barev, jsou archetypálním obra-
zem čisté duše hledající místo v nestálém světě. 
Nikdy se však divákovi nepředstaví naplno, ale 
balancují na hranici uchopitelného. Švecová ve 
svých obrazech dovoluje zachytit pouze zlomek 
dané skutečnosti, jež je součástí mnohem většího 
celku. Jednotlivými fragmenty a symboly nevy-
světluje, pouze napovídá, s využitím minimalis-
tického počtu znaků a zaměřením na koloristické 
kvality malby.

Vyšívané Velikonoce
Termín: 6. 4. od 8:00 do 16:00
Cílová skupina: Děti 6-12 let
Místo konání: Ateliér - kotelna
Společně spolu oslavíme jaro, zapátráme v his-
torii a navrátíme se ke kořenům našich předků. 
Povíme si zajímavosti o zvycích a tradičním veli-
konočním zdobení v Čechách i na Moravě.
Víte například, proč si na květnou neděli vyzdo-
bit dům kočičkami nebo jakou barvu 
pentle by měla dívka navázat na pomlázku své-
mu oblíbenému chlapci?
V našem ateliéru si také vyrobíte vlastní veliko-
noční dekoraci.
A to doslova! Na pomoc si totiž vezmeme jehly 
a nitě.
Na akci je nutné děti předem registrovat na lek-
torske@ogl.cz. Galerie rovněž pořádá cyklus ko-
mentovaných prohlídek a edukačních aktivit, 
jejichž aktuální nabídku lze nalézt na webu a so-
ciálních sítích.

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 18 hodin, každý čtvrtek do 20 hodin.
Každý čtvrtek vstup zdarma!

Oblastní galerie Liberec
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.
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V přírodovědné expozici Doteky severu se mů-
žete podívat, jak vypadá jizerskohorské rašelini-
ště, bučina, horská louka nebo industriální kra-
jina města. Místní historii vám přiblíží expozice 
Liberecké fragmenty a ve Fotografické galerii 
můžete obdivovat historickou a uměleckou foto-
grafii. V opojení krásou a užitkem poznáte vývoj 
uměleckého řemesla v Evropě od antiky do sou-
časnosti. 
Ke všem expozicím i výstavám nabízíme progra-
my pro školy (a zájmové skupiny). Jejich přehled 
najdete na www.muzeumlb.cz/vzdelavaci-pro-
gramy. V jarních a letních měsících se můžete 
těšit na zajímavé akce (nejen) pro rodiny s dět-
mi – 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
Karolína Kopřivová | Sklo a šperk
17. 3.–11. 6. 

Milena Nečásková – restaurování
9. 3.–28. 5.

Komentované prohlídky výstavy za účasti restau-
rátorky Mileny Nečáskové: 29. 3. v 18.00 a 28. 5. 
v 15.00 hodin

Velikonoce v muzeu
V neděli 2. dubna od 13 do 17 hodin.
Budete si moci vyrobit smaltovaný přívěšek, při-
pomenout si velikonoční zvyky a tradice nebo si 
nakoupit staročeské pečivo. 

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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Severočeské muzeum v Liberci
Nové Severočeské muzeum nabízí hravost, interaktivitu a 
zapojení celé rodiny. Dotkněte se kopií uměleckých předmětů, 
vyrobte si vlastní minci, poslechněte si hlasy ptáků nebo si 
pusťte orchestrion! 



MUZEJNÍ NOVINY

14MUZEJNÍ noviny TIM

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
Mostecké muzeum sídlí v památkově cenné budově bývalého Státního reálného gymnázia z roku 1913.

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. Pro-
gram trvá 45 minut a je vhodný pro vyšší roční-
ky 1. stupně a 2. stupeň ZŠ. 

Když se řekne gotika
Interaktivní prohlídka expozice obrazů a plasti-
ky 14.–18. století představuje hlavní rysy gotic-
kého umění. Program trvá 45 minut a je vhod-
ný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

Básník a jeho múza
Interaktivní program věnovaný dílu básníka 
A. S. Puškina a jeho spojení s městem Tepli-
ce, 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 středo-
věku. Program trvá 60 minut a je vhodný pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ. 

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 sku-
piny je nutné objednat předem. Vstup je možný 
i v dopoledních hodinách, vstupné činí 30 Kč na 
žáka/studenta/dítě. 

Kontaktní osoba: MgA. Tereza Kleinová, 
. 412 359 033, 776 510 600, 
 kleinova@muzeum-teplice.cz

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

Jedna z největších muzejních institucí Ústecké-
ho kraje se věnuje zejména přírodě, umění, kul-
tuře a historii Mostecka i Litvínovska.
V letošním dubnu bude po tříleté rekonstruk-
ci znovuotevřena atraktivní expozice Geologie 
severozápadních Čech, která představuje jedi-
nečné ukázky minerálů a zkamenělin ze širší-
ho Mostecka, nalezené převážně při těžbě uhlí. 
Nechybí ani ukázky nerostů vulkanických kom-
plexů severozápadních Čech a rudných nalezišť 
Krušných hor. Expozici doplňují fotografie, re-
produkce obrazů a modely pravěkých živočichů.

Od 17. března je v galerijních prostorách muzea 
otevřena nová expozice „Poklady výtvarného 
umění Mostecka“ s nejvzácnějšími pozdně gotic-
kými a renesančními obrazy a plastikami (14. až 
16. století) ze sbírek. Tato expozice představuje 
"rodinné stříbro", zahrnující především umělec-
kou výbavu kostelů v Mostě a na Mostecku. 
Zvláštní pozornost věnujeme památce baronky 
Ulriky von Levetzow, kterou si proslulý básník 
Johann Wolfgang Goethe vyvolil za svou poslední 
múzu. Expozice s názvem „Ulrika von Levetzow. 
Anděl ve třpytu par“, představuje repliku Ulri-

čina pokoje a jedinečnou granátovou soupravu 
šperků, která patří mezi 10 nejcennějších klenot-
nických prací v zemi. Exponáty pocházejí z roz-
sáhlé pozůstalosti baronky a jsou součástí sbírek 
již 120 let. 
Etnografická expozice Ze života obyvatel Kruš-
nohoří se zabývá převážně řemesly. Zařízené 
světnice a dílny představují všední život hor-
ských obyvatel, domácí práce i typické činnos-
ti jako hornictví, punčochářství, krajkářství či 
hračkářství.
Veřejnosti je zpřístupněn také výjimečný velko-
formátový obraz Alfonse Muchy Alegorie bohat-
ství, který byl umělcem vytvořen pro budovu 
České záložny v Mostě v roce 1937.

Výstavy: 
Do 14. 5. 2023
Pavel Matuška / Usmívání
Výstava Pavla Matušky obsahuje 66 humorných 
obrazů, 39 humorně pojatých kreseb slavných 
osobností a dřevěné plastiky. Autor publikuje 

kreslený humor od roku 1980 v českém tisku. 
Zařadil se k filozofujícím karikaturistům po 
boku Borna, Bartáka, Jiránka, Renčína nebo Slí-
vy. Uspořádal více než 100 samostatných výstav 
kresleného humoru, vydal několik knížek, je dr-
žitelem řady prestižních ocenění z celého světa. 
Věnuje se kromě reklamní grafiky volné tvorbě 
– malbě a řezbě kde neopouští svou filozofickou 
základnu – humor. 

Do 31. 5. 2023 
Panoráma starého Mostecka
To nejlepší z digitalizovaných historických foto-
grafií, zachycujících starý Most, Mostecko a svět 
kolem roku 1900. Součástí instalace jsou i tema-
tické exponáty. Výstava vznikla realizována v rám-
ci projektu Panoráma starého Mostecka (reg. čís-
lo CZ. 02.3.68/0.0/ 0.0/18_067/0012378).

14. 4. - 31. 8. 2023
Jaroslav Klápště / Epilog starého Mostu
Výstava obrazů a grafik při příležitosti 100. výro-
čí autorova narození, zaměřená výhradně na jeho 
mosteckou tvorbu.

Otevírací doba: úterý – pátek 12:00–18:00,
sobota – neděle, svátky 10:00–18:00
Více informací o programu a otevírací době mu-
zea a galerie v Mostě najdete na:
www.muzeum-most.cz 
www.facebook.com/mostmuzeum/ 
a Instagramu.

OBLASTNÍ MUZEUM A GALERIE V MOSTĚ, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE

Čsl. armády 1360/35, Most
  +420 476 442 111
 info@omgm.cz
www.muzeummost.cz
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Expozice HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA  
Masarykova 71/7
Expozice, ve které můžete zhlédnout nejen expo-
náty z bohaté historie Duchcova a jeho přilehlé-
ho okolí, ale pomocí dotykové obrazovky v infor-
mačním kiosku si můžete prohlédnout i histo-
rické fotografie a pohlednice starého Duchcova 
se snímky duchcovských hostinců a dalších. 
V odpočinkové části s posezením ještě nabízíme 
možnost zhlédnutí pouze několika dochovaných 
historických filmů zachycujících město Duchcov. 
Pro děti je připraveno MALOVÁNÍ V MUZEU a hra 
STÁŇ SE MALÝM PALEONTOLOGEM, při které si 
každý může sám najít, vyhrabat a v atriu muzea 
pak vymalovat svojí „zkamenělinu“.

Expozice JÁ GIACOMO CASANOVA
Již od roku 2020 je pro vás otevřena moderní 
interaktivní expozice „JÁ GIACOMO CASANOVA“ 
Expozice ukazuje průhledy  do světa duchcovské-
ho dobrodruha v širokém spektru od milostných 
dobrodružství až po jeho vědecké a pseudovědec-
ké aktivity. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si 
dobové pánské i dámské oblečení, paruky, líčidla 
a jiné oděvní doplňky, prohlédnout se v benát-
ském zrcadle, posadit se do křesla G. Casanovy 
a vyfotografovat se v něm, zalistovat u dobového 
psacího stolu v pamětech G. Casanovy, vyzkoušet 
psaní brkem. Pro dospělé návštěvníky se za zata-
ženým závěsem skrývají erotické 
obrázky z 18.století.

Poppelova výstavní síň 
Olga Havlová, výstava fotografií k 33. výročí 
Arkádie Teplice

U příležitosti 33. výročí založení Arkádie Teplice 
Vás zveme na výstavu fotografií Olgy Havlové.
Termín: do 30. 3. 17:00

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

Expozice KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA 
Z DUCHCOVA
Nám.Republiky 19/6
Expozice výrobků duchcovské továrny HIKO, 
později známé jako Továrna dětských vozidel, ze 
sbírky Hany Mullerové. Expozice je otevřena od 
června do září.

Kostel Církve československé husitské 
Červen –  Výstava prací žáků Praktické a speciál-

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

Otevírací doba:
Masarykova 71/7

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

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

so-ne 10,00-16,00
Vstupné 30/20 Kč

Muzeum MĚSTA DUCHCOV

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

Muzeum města Duchcova
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MUZEA NA ÚSTECKU LÁKAJÍ 
NA ZAJÍMAVÉ AKCE
Řada muzeí v Ústí nad Labem i blízkém okolí nabízí zajímavé akce a expozice 
nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro školní kolektivy. 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar)
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 271 700,
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

KO
NT

AK
T

Muzeum města Ústí nad Labem
Koncem ledna 2023 byla v ústeckém muzeu ote-
vřena výstava Poklad na stříbrném Labi (20. 1. 
- 30. 7. 2023), k níž připravilo oddělení muzejní 
pedagogiky vzdělávací programy, komentované 
prohlídky, výtvarné soutěže a výlety, které jsou 
vhodné pro žáky základních i středních škol. 
ŘEKA LABE VČERA, DNES A ZÍTRA je ekologicky 
zaměřený program, který se věnuje říčnímu eko-
systému, představuje vzácné živočichy i rostliny 
žijící v okolí řeky. Žáci si vytvoří vlastní myšlen-
kovou mapu o řece Labi doplněnou názornými 
obrázky.

PROČ MÁ BOBR PLACATÝ OCAS je program pro 
žáky 1. stupně ZŠ. Prostřednictvím veselé pohád-
ky je představen bobr evropský, chráněný živo-
čich žijící v Ústí nad Labem. Děti si také mohou 
prohlédnout řadu názorných preparátů před-
stavujících dominantní znaky, potěžkat si bobří 
zuby, pohladit jeho ocas či kožich. Součástí pro-
gramu je i tvořivá dílna s bobří tematikou.

www.muzeumusti.cz

Zubrnická museální železnice
Zubrnická museální železnice má pro nejen pro 
rodiny s dětmi připraven od 1. dubna do 29. října 

o všech víkendech a svátcích pravidelný provoz 
historických vlaků turistické linky T3 v úseku 
Střekov - Zubrnice a zpět. Na nádraží v Zubrni-
cích je možné navštívit železniční muzeum s ex-
pozicemi o historii tratě Velké Březno - Verneři-
ce - Úštěk, dopravní kancelář a čekárnu z první 
republiky, prohlédnout si pracovní i osobní 

drezíny nebo tematické expozice Světlo na že-
leznici a Historie zabezpečovacího zařízení. Pro 
nejmenší návštěvníky je připraveno venkovní 
modelové kolejiště a dětská mašinka s vagónky.  
Nedaleko střekovského nádraží je rovněž možné 
každou první sobotu v měsíci navštívit technic-
kou památku funkční parní vodárnu. 

www.zubrnickazeleznice.cz

Tipy na návštěvnu dalších muzeí na Ústecku 
získáte v Informačním středisku města Ústí nad 
Labem. 

Expozice Ztracený svět
na snímcích Karla Goszlera – Lounsko 
a  turistika před 100 lety
Připravili jsme pro Vás expozici věnovanou 
fotografiím velkého turisty a fotografa Karla 
Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 
1000 skleněných desek. Můžete se těšit na 135 
fotografií zachycujících náš region v letech 1890 
až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností 
a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, 
Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový 
život a poslední jsme nazvali Volání dálek. 
Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidí-
te dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňu-
jící se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte 
unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 
300x200 cm zobrazující naše město na samém 
sklonku 19. století s projíždějící parní lokomoti-
vou jako symbolem pokroku. Unikátem jsou dvě 
barevné fotografie, pořízené Karlem Goszlerem 
již v roce 1909. Fotografie jsou doplněny trojroz-
měrnými předměty, zapůjčenými z Národního 
muzea, včetně dobových turistických okovaných 

bot. Uvidíte i fotoaparáty Karla Goszlera z rodin-
né sbírky jeho vnuka Svatopluka Goszlera nebo 
dobové písemnosti z lounského archivu a našeho 
muzea. 
Autorem expozice je historik lounského muzea 
Martin Vostřel, spoluautory expozice jsou Bořek 
Zasadil, který skleněné desky naskenoval a re-
stauroval, a fotograf Martin Wágner, který sním-
ky vytiskl. Expozice bude k vidění nejméně do 
konce září 2023. 

150 let železnice v Lounech 
V letech 1872–1873 se postupně zprovoznila prv-
ní železniční trať vedoucí přes Louny. S tím sou-
visel prudký rozvoj regionu: železniční dílny, cuk-
rovary, pivovar apod. Rostl počet obyvatel a město 
se rozrostlo o nové čtvrtě. Připomeňme si, co pro 
město naše dráha znamenala a stále znamená.
Prohlédnout si můžete vystavené modely, drážní 
artefakty, panely s fotografiemi doplněnými texty 
popisujícími historii budování Pražsko-duchcov-
ské dráhy i pozdějšího propojení Loun s okolím 
dalšími tratěmi. 
Výstava bude otevřena až do 28. května 2023. 
Ze Slaného na ni jde dojet stylově. Motoráček 
Českých drah odjíždí ráno v 9:27, odpoledne ve 
12:27, zpět z Loun v 12:37, 14:37 a 16:37.

Oblastní muzeum v Lounech
• Expozice Ztracený svět 
• 150 let železnice v Lounech

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

Pivovarská 28, 44001 Louny
  +420 415 652 456
  pokladna muzea: +420  771 285 009
 info@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz
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Pohled na Louny od jihu kolem roku 1892. Foceno z mís-
ta nedaleko dnešního Tyršova náměstí. Poděbradova ulice 
tehdy ještě nestála. Zajímavý je zvlněný reliéf krajiny, kte-
rý dnes již nespatříme.  

Členové Veslařsko-bruslařského klubu Ohře, ověnčeni 
prvními úspěchy na konci 19. století. Velký pohár upro-
střed získali 15. července 1894 v Praze na Mezinárodních 
veslařských závodech pořádaných Veslařským klubem 
Blesk Praha.

Otevírací doba a vstupné:
úterý - pátek 09.00 - 17.00
sobota - neděle 10.00 - 17.00
pondělí Zavřeno
Plné vstupné 40 Kč
Poloviční vstupné 20 Kč
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galerie a muzea karlovarského kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Na hlavním chebském náměstí se v těsném sou-
sedství nacházejí budovy chebské galerie a Retro-
musea, obě přístupné na jednu vstupenku. V obou 
se návštěvník setká hned s několika stálými expo-
zicemi i dočasnými výstavami. V galerii jsou to 
jednak mimořádná expozice gotického umění, kde 
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 nejdů-
ležitější dílo Toyen. V Retromuseu je zase nainsta-
lována expozice, která člověka přenese do 60. až 
80. let minulého století. Hlavní letní výstavy budou 
věnovány dílu Jitky Svobodové, po roce 1989 mno-
haleté profesorky pražské Akademie (galerie), a ob-
chodním 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 přibližuje historii měs-
ta. Cesta začíná u Vřídla a pokračuje přes zalo-
žení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám 
architektury Karlových Varů, společenskému 

a kulturnímu životu lázeňského města a historii 
mezinárodního filmového festivalu. Druhá část 
představuje přírodu a historii regionu od nejstar-
ších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně 
významnou tradici cínařství a výroby skla a por-
celánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 
20. století. Koho nezaujmou doplňující projekce, 
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách 
či kvízy, může si vyzkoušet haptické exponáty.  
Stěžejními akcemi na podzim a zimu letošního 
roku jsou výstavy: „Příběh skleněné vánoční oz-
doby“ – výstava s vánoční tématikou o tom, jak 
vzniká skleněná foukaná vánoční ozdoba.  Výsta-
va je připravena ve spolupráci s rodinnou manu-
fakturou Koulier z Oflendy (19. 11. 2022 do 31. 1. 
2023) a výstava „Svět železnic“ – modely mašinek 
a nádraží ze sbírek Klubu železničních modelářů 
Ostrov, p.s. a Plzeňského klubu železničních mo-
delářů, p.s. a jednotlivých Základních a mateř-
ských škol v Karlovarském kraji (15. 12. 2022 do 
15. 2. 2023).

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

říjen – prosinec  st – ne  10 – 17 hodin

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

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

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. Expozice mapuje i pracovní tábo-

ry na Jáchymovsku po roce 1948. Muzeum je 
věnováno památce významného přírodovědce 
Georgia Agricoly (1494 - 1555), jehož život a dílo 
jsou úzce spjaty s Jáchymovem.
Dne 4.12.2022 od 17 hodin proběhne tradiční 
vánoční koncert DaD kvintetu.
  
   

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

říjen – prosinec  st – ne  10 – 17 hodin

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

MUZEUM CHEB,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
V uměleckohistorické expozici muzea se návštěv-
níci seznámí s bohatou historií města i regionu 
a uměleckořemeslnou sbírkou. Nejmladší sekce 
„Chebsko poklidné a bouřlivé“ mapuje dějiny 
města a regionu v průběhu 19. a 20. století.  Ná-
vštěvnicky nejexponovanější je část věnovaná 
osobnosti Albrechta z Valdštejna, zavražděného 
v prostorách muzea 25. února 1634. Novým láka-
dlem pro sezonu 2023 jsou Chebská národopis-
ná kamna od Willyho Russe.. 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
leden–únor so–ne 9–17 hodin

březen–duben st–ne 9–17 hodin
květen–září út–ne 9–17 hodin

říjen–prosinec st–ne 9–17 hodin

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

EXPOZICE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LUBY 
Muzea Cheb, 
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Unikátní sbírka hudebních nástrojů, kterou za-
koupil Karlovarský kraj od firmy Strunal Schön-
bach, s. r. o., obsahuje strunné nástroje z 19. a 20. 
století z původní domácí i průmyslové výroby 
v Lubech doplněné o další zajímavé nástroje zís-
kané 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

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

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

Hospodářský dvůr z druhé poloviny 18. století. 
V současnosti v památkově chráněném objektu 
můžete po jeho rekonstrukci navštívit národo-

pisnou expozici Chebska. Návštěvník se sezná-
mí s každodenním životem a prací na chebském 
venkově, lidovou zábavou, ale třeba i kroji a další-
mi specifiky našeho regionu.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
duben–říjen st–ne 10–17

Milíkov č.p. 18, 350 02 Milíkov, okres Cheb
 +420 739 322 499
 sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.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 listopadu 
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a prosinci se zde uskuteční výstava nazvaná 
Výtvarní umělci na keramické škole (1945–
1995), která bude prezentovat různorodá díla 
celé řady umělců (např. J. Ježka, K. Květenské-
ho, J. Samce st., V. Balšána). Na leden a únor 
2023 je připravena retrospektivní přehlídka 
fantaskně primitivistických maleb Grigorije 
Musatova (1889-1941), významného ruského 
malíře působícího v Čechách.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
út – ne 10 – 17 hodin

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
+420 354 224 102, +420 731 439 450
 info@galeriekvary.cz
www.galeriekvary.cz
 Galerie umění KV

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

Interaktivní galerie Becherova vila je umístě-
na 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 přede-
vším současné trendy v umění a oslovují také 
rodiny s dětmi, kterým jsou určené mnohé tvo-
řivé programy. Od listopadu zde probíhá výstava 
Umění současné “Keramky”, která představuje 
pedagogy a některé studenty této letos jubilující 
školy. V lednu lze navštívit SALON Krajské umě-
lecké asociace K. Vary a od února 2023 zde bude 
k vidění výstava německých i českých konkretis-
tů ze sbírky Galerie Goller z německého Selbu.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
út – ne 10 – 17 hodin

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
 +420 354 224 111, +420 720 052 726
 pokladna@becherovavila.cz
www.becherovavila.cz
 Interaktivní galerie Becherova vila

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

Budova Letohrádku je historickou památkou, 
jednou z nejlépe zachovaných v Ostrově, jež je 
součástí velkého barokního areálu a krásného 
parku. Letohrádek je v zimě sice uzavřen, zajíma-
vé historické interiéry však můžete navštívit po 
předchozí telefonické dohodě.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
květen – říjen út – ne 10 – 17 hodin

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
 +420 731 439 452
 letohradek@galeriekvary.cz
www.letohradekostrov.cz
 Letohrádek Ostrov

KO
NT

AK
T

KO
NT

AK
T

KO
NT

AK
T



MUZEJNÍ NOVINY

18MUZEJNÍ noviny TIM

Umělecká kolonie Bastion IV.
Zapomeňte na nudu obyčejných galerií a navštivte spolek umělců a milovníků 
umění v Umělecké Kolonii Bastion IV. , který Vás srdečně zve na prohlídku svých 
nově zrekonstruovaných prostor a návštěvu uměleckých galerií. 
Můžete přijít na klasickou prohlídku 
nebo se zúčastnit některé z námi pořá-
daných akcí. Těšit se na Vás budeme 
při festivalu poezie BasBas (Básnický 
Bastion), v letním kině nebo na festiva-
lu irské hudby Na hradbách. Jedineč-
ná atmosféra zaručena! 

Podrobnosti najdete na našem Face-
booku nebo na webových stránkách 
www.bastionivjosefov.cz. 

Bývalý obchodní dům firmy A. Wenke a syn, dílo 
architekta Josefa Gočára stavěné v letech 1910–
1911, je národní kulturní památka. Nová expo-
zice nabízí možnost přenést se do období, kdy 
obchodní dům sloužil účelu, ke kterému byl po-
staven. Úniková hra dětem umožní prozkoumat 
prostory muzea a poznat „zákulisí“ obchodního 
domu s velkoobchodem i zásilkovým prodejem. 
V muzejní edukační dílně bude možné vyrobit si 
krabičku či rámeček s mušličkovým dekorem. 
Informace o cenách vstupného, otevírací době 
a aktuálních výstavách je možné nalézt na strán-
kách muzea: https://muzeumjaromer.cz.

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 novin-
ky zde každou první sobotu v měsíci předvádějí 
nejen členové lóže, ale i přátelé z magických klu-
bů 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. 
Služby průvodce jsou k dispozici v muzeu kaž-
dou sobotu, neděli a svátek, ale objednat se mů-
žete telefonicky i na jiné dny a v čase, který vám 
bude vyhovovat.         

Wenkeův dům – městské muzeum Jaroměř
Městské muzeum v Jaroměři otevírá novou expozici v rekonstruovaných 
budovách. 

Muzeum magie v Jaroměři
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.czKO
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Expozice Muzea nabízí pohled do stoleté historie 
stavebnice, ukazuje unikátní Inventor z dvacá-
tých let, první Merkur z roku 1925 a jeho další 
vývoj – od stavebnice-hračky ke stavebnicím me-
chaniky, mechatroniky a robotiky.
To, že Merkur není jen hračka jasně plyne z fak-
tu, že o Vánocích v roce 1961 Otto Wichterle sest-
rojil 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… 

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

Otevírací doba:
Květen-září: denně 9:00-17:00

Říjen-duben: po, čt, pá: 11:00-17:00
 út, stř:  ZAVŘENO
Víkendy, svátky, prázdniny: 9:00-17:00

Muzeum stavebnice Merkur 
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 STAVEBNICE MERKUR
Tyršova 341, 549 54, Police nad Metují
 mobil: +420 725 414 742
 veronika.kolafova@merkurtoys.cz
  725 307 752
www.merkurpolice.cz

MUZEUM STAVEBNICE MERKUR
 veronika.kolafova@merkurtoys.cz
  725 307 752
www.merkurpolice.cz

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
 info@mpmpm.cz; 
 777 828 657
www.mpmpm.cz
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Každého milovníka modelařiny a tvoření okouz-
lí dva světy, které jsou na první pohled rozdílné, 
ale při bližším pohledu mají mnoho společné-
ho. Rozdílné jsou v materiálu: kovová legendár-
ní stavebnice Merkur a jemný papír. A přesto 
tyto dva zdánlivě rozdílné světy představují 
ohromnou spoustu tvůrčí fantazie, trpělivosti 
a radosti z překonávání obtíží. A pokud se člo-
věk rozhodne, že si něco z toho vyzkouší sám, 
najde další společné linie: trénink jemné moto-
riky, nutnost prostorové představivosti a radost 
z tvoření všeobecně.
Dvě jedinečné expozice mezi sebou našly něko-
lik styčných bodů a linií, které prezentují pod 
jednou střechou se zachováním maximální 
možné míry návštěvnického komfortu. A nabízí 
zcela nečekaná setkání, která dokážou okouzlit 
i přinutit k přemýšlení.
Obě expozice mají v nabídce jak jednotlivé, tak 
i společné vstupné. Pro školní i mimoškolní 

skupiny nabízí programy s komentovanou pro-
hlídkou nebo Projektové dny pro školní třídy.

Otevírací doba:
Květen-září: denně 9:00-17:00

Říjen-duben: po, čt, pá: 11:00-17:00
 út, stř:  ZAVŘENO
Víkendy, svátky, prázdniny: 9:00-17:00

Muzeum stavebnice Merkur 
a Muzeum papírových modelů
Na začátku letošního roku došlo ke spojení dvou unikátních institucí 
v Polici nad Metují. Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum papírových 
modelů spojily své síly, aby nabídly návštěvníkům jedinečný zážitek. Expozice 
zůstávají odděleny, ale jsou doslova pod jednou střechou.

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ

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

Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet 
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezá-
vaných dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla 
o váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb, 
paláců, kostelíků, mlýnů, poustevny a 400 fi-
ligránských figurek lidí a zvířat na ploše 7 × 2 
metry? Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Ka-
puciána 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.

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.

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. No-
vinkou jsou kopie dvou figurek z Třebechovické-
ho betléma, které může návštěvník uvést do po-
hybu pomocí kliky a navíc si může prohlédnout 

i důmyslný mechanismus tohoto řezbářského 
skvostu. A aby byl zážitek co nejdokonalejší, bu-
dete si moci, zásluhou rozpohybovaných figurek 
představujících autory betlémů, jejich práci ales-
poň trochu přiblížit.

Otevírací doba 
(celoroční provoz): 

Úterý–Neděle
 9.00–16.30 h

Pondělí zavřeno
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Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Třebechovice pod Orebem vyhledávají milovníci krásných lesů a světoznámého 
muzea betlémů. Jeho nejobdivovanějším exponátem je unikátní Proboštův 
mechanický betlém.
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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 ŽAMBERK

Československé armády 472
564 01 Žamberk
 muzeum@muzeumzamberk.cz
www.muzeumzamberk.cz
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K poutavým exponátům patří, loutkové divadlo, 
funkční orchestrion, řezbářské práce a plastiky 
od rodiny Rousů nebo obrazy zachycující posled-
ní majitele panství z rodu Parishů. Pozornost si 
také zaslouží unikátní Erxlebenova novogotická 
lékárna. Expozice je doplněna o dobové lékáren-
ské příslušenství a také o kopie původních por-
celánových stojatek se znakem rodiny Erxlebenů. 
Městské muzeum pořádá tematické výstavy, be-
sedy se zajímavými osobnostmi a podílí se tak 
na kulturním dění ve městě. Jako součást Měst-
ského muzea Žamberk je veřejnosti zpřístupněn 
také nedaleký domek Prokopa Diviše s maketou 
Divišova hromosvodu a expozicí věnovanou slav-
nému žamberskému rodákovi – katolickému 
knězi, přírodovědci a vynálezci hromosvodu.

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

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

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 14.00–17.00
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

Františkánský klášter Hostinné 
Nádražní 119, Hostinné  543 71
Objednávky prohlídek:
  499 524 239
 asistent@klasterhostinne.cz
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Městské muzeum Hostinné
Městské muzeum Hostinné sídlí v areálu bývalého františkánského kláštera. Jedná se 
o raně barokní stavbu z let 1677-1684 postavenou Wolfgangem Dientzenhoferem podle 
plánu pražského stavitele Martina Reinera.

Klášter sloužil františkánům do roku 1950, kdy 
byl příslušníky tehdejší Státní bezpečnosti vy-
klizen a řádoví bratři uvězněni v internačním 
táboře. Do nedávné minulosti klášter chátral. 
V letech však 2009 – 2011 proběhla rekon-
strukce a klášter byl následně oceněn titulem 
Stavba roku 2012. Františkánský klášter je 
dnes sídlem městského muzea, Galerie antic-
kého umění a městské knihovny. Stal se však 
také místem, které hostí kulturní a společenské 
akce, koncerty, výstavy, přednášky, workshopy 
a další zajímavé události. 
Expozice městského muzea představující his-
torický vývoj jednoho z nejstarších měst v Pod-
krkonoší je nainstalována ve františkánských 
celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachy-
ceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi 
počátkem 13. století, založení města Hostinné-
ho, všechny významné historické události až 
po rozhodné okamžiky, které bezprostředně 
navázaly na výsledky II. světové války. Součás-
tí výstavních prostor je i část věnovaná půso-
bení příslušníků řádu sv. Františka ve městě, 
prezentace unikátního souboru lunet ze života 
zakladatele tohoto řádu z roku 1688 a kolekce 
vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 
18. století.
V areálu kláštera je také zahrada, která byla 
františkánské komunitě především zdrojem ob-
živy. Mniši pěstovali ovoce, zeleninu, z vypěsto-

vaných bylin vyráběli léčivé masti a čaje, v úlech 
chovali včely.  Dnes zahrada návštěvníkům 
nabízí místo oddechu a odpočinku. V blízkosti 
původního zahradního domku se nachází inter-
aktivní expozice věnovaná včelařství.   
Turistickým skupinám, žákům základních 
a studentům středních škol nabízíme komento-
vané prohlídky Galerie antického umění a měst-
ského muzea. 

O nadcházejících akcích se dozvíte na:
www.klasterhostinne.cz
https://www.facebook.com/klasterhostinne/

Otevírací doba:
říjen – duben: 

Út. – So.: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
květen – září: 

Út. – So.: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 
Ne.:  13:00 – 17:00

Expozice muzea je zaměřena především na ži-
vot, expedice a práci  afrického cestovatele a jeho 
ženy Růženy. Růženě Holubové bude sezóna 
roku 2023 věnována. Připomeneme si 65. výročí 
úmrtí této statečné ženy, která doprovázela své-
ho manžela při druhé africké výpravě.
Jednopodlažní budova muzea je zcela bezba-
riérová, rozčleněná do tří sálů. V prvním je ná-
vštěvníkům 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 ex-

ponáty muzea a kóje následovníků. V poslední 
třetí místnosti je nainstalována africká vesnič-
ka a scenérie africké savany. To vše návštěvník 
pozoruje za zvuků afrických bubnů, Vídeňského 
valčíku a zvuků savany.
Při prohlídce si můžete vyzkoušet některý z in-
teraktivních prvků, jsou zde tři dotykové obra-
zovky, kde porovnáte své znalosti o cestách Dr. 
Emila Holuba nebo znalosti o Africe. Dále oblíbe-
ná atrakce v podobě tajemných skříněk, ve kte-
rých jsou ukryty africké předměty. Pro  nejmenší 
návštěvníky je připraven nově zrekonstruovaný 
dětský koutek, či venkovní africká vesnička 
s houpadly ve tvaru afrických zvířátek.
Muzeum je otevřeno sezónně - od začátku dubna 
do konce října - denně od pondělí do neděle. Veš-
keré informace o nás a našich akcích naleznete 
na webových stránkách muzea a Facebooku. 
Budeme se těšit na viděnou v naší malé, holické 
Africe!

Africké muzeum 
Dr. Emila Holuba v Holicích 
Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích je věnováno světově uznávané 
osobnosti, africkému cestovateli druhé poloviny 19. století, lékaři a vědci Dr. 
Emilu Holubovi. Město Holice nikdy na slavného rodáka nezapomnělo. Podařilo se 
zde naplnit poslední velký sen Dr. Emila Holuba, mít své vlastní africké muzeum. 

AFRICKÉ  MUZEUM Dr. EMILA  HOLUBA
Holubova 768, 534 01  Holice
 muzeum@holice.cz
www.holubovomuzeum.cz
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Městské muzeum Česká Třebová 
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.

Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová 
 465322634, 465534516
 info@mmct.cz
 mmctcz
www.mmct.cz
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Kromě stálých expozic nabízí muzeum každo-
ročně řadu krátkodobých výstav, které tematic-
ky čerpají z historie regionu. 
Dále zajišťuje muzeum prohlídky s výkladem 
v těchto památkově chráněných objektech:

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – jedi-
ná dochovaná rotunda v Pardubickém kraji po-
stavená ve 13. století. Interiéru dominuje raně 
barokní oltář s pozdně gotickou soškou sv. Ka-
teřiny.

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově s ex-
pozicí připomínající zdejší pobyty Maxe Švabin-
ského a životní osudy rodiny Vejrychovy. 

Kaple Panny Marie na Horách u České Třebo-
vé – klasicistní kaple nad pověstmi opředeným 
pramenem vody, který v minulosti vyhledávali 
mnozí poutníci, aby zde nalezli uzdravení. Kaple 
se nachází nedaleko bývalých lázní, kde v roce 
1851 pobývala se svými dětmi Božena Němcová.

Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové – 
klasicistní kostel, kde se návštěvník dozví za-
jímavé  informace o architektovi českotřebov-
ského kostela a vynálezci Josefu Hardtmuthovi 
i o návštěvě knížete Aloise z Lichtenštejna v Čes-
ké Třebové.

Informace o otvíracích dobách jednotlivých ob-
jektů na www.mmct.cz nebo tel.: 465 322 634.

Otevřeno:
 denně mimo pondělí 8-18 hodin 
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Muzeum Tesla
Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť
 prohlidky@muzeumtesla.cz
 +420 608 46 49 47
www.muzeumtesla.cz

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

i funkční elektromechanická telefonní ústředna, 
ke které jsou připojeny telefony s vytáčecí číselni-
cí, jejichž funkci si může každý vyzkoušet a sledo-
vat 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 domác-
nost, členěnou po desetiletích od 40. do 80. let 
20. století. Můžeme tak zhodnotit, jak se vyvíjely 
radiopřijímače, televizory, gramofony, magnetofo-
ny, telefony a další radiotechnické výrobky v prů-
běhu kralování národního podniku Tesla v naší 
zemi. Mnoho návštěvníků zde najde přístroje, kte-
ré 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 me-
chanického, kde je živý, pohyblivý obraz vytvářen 
pomocí neonové lampy a rotujícího kotouče s vy-
vrtanými otvory.
Vstupné do muzea je 100 Kč, děti mladší 15 let pla-
tí 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 nádra-
ží 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 průvod-
cem, kde je každý exponát podrobně popsán. Ten-
to 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 domlu-
vě je možné si připlatit za služby profesionálního 
průvodce, který poskytne živý výklad. Prohlídka 
s průvodcem trvá asi hodinu a půl a je navíc obo-
hacena o ukázky některých vystavených exponá-
tů ve funkčním stavu. Na chod muzea je možno 
přispět do kasičky i nad rámec základního vstup-
ného.

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. 
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• Dvě vnitřní expozice a zahrada s obřími před-
měty. Uvidíte 222x zmenšenou Slovanskou 
epopej, ručně vyšívanou mapu Evropy, Praž-
ský hrad ze špejlí, obraz Mony Lisy z rýže, 
čtyřmetrového plyšového medvěda a Stovky 
dalších exponátů.

• Fotopointy, dětská hernička, místo pro váš 
piknik.

• ČESKÁ KNIHA REKORDŮ s výraznou slevou 
pro návštěvníky.

Otevřeno každý den po celý rok pro jednotlivce 
i skupiny.
Slevy pro hromadné zájezdy. 
Pedagogický doprovod a vedoucí hromadných 
skupin mají vstup ZDARMA. 

INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
 777601304

 muzeum@dobryden.cz
www.muzeumrekordu.cz

MUZEUM REKORDŮ PELHŘIMOV
– výlet? NO JASNĚ!

Muzeum řemesel Letohrad
Tady se opravdu nebudete nudit! 

Muzeum řemesel 
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad 
 +420 465 622 160
 letohrad@muzeumremesel.cz
www.muzeumremesel.cz
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Výstavní plocha, která  převyšuje 2600 m2, je 
největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje 
89 ucelených ex pozic řemesel a živností z období 
1840 - 1930. Kromě relativně známých profesí, 
jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci ko-
votlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha 
dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyře-
závaný mechanický skanzen řemesel, mechanic-
ké dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100 
let stará školní třída, zubní a gynekologická ordi-
nace, retro expozice.
Nově je otevřena expozice betlémů, kde uvidíte 
více než stovku historických betlémů, mezi ni-
miž 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. 

Školní skupiny také využívají naše školní pro-
gramy Bejby a Teenager.

Po prohlídce muzea můžou návštěvníci posedět 
ve stylové Restauraci Nový dvůr, která je umístě-
na 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

Turistické informační centrum Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
 +420 567 234 567
 info@trest.cz
www.trest.cz
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Unikátní třešťské betlémy jsou k vidění v domě 
J. A. Schumpetera po celý rok ve stálé expozici 
betlémů a v třešťské pobočce Muzea Vysočiny Jih-
lava. Expozice má od konce roku 2022 zcela nový 
kabát. Byla rozšířena o několik místností, ve kte-
rých si opravdu přijdete na své. 
K vidění jsou papírové i dřevěné betlémy. Raritou 
je rozsáhlý betlém z Dřevořezání, tradičního setká-
ní řezbářů. Rozrůstá se od roku 2002 a čítá úcty-
hodných 1200 figurek. V Třešti však nezůstalo 
pouze u malých postaviček. 
Betlém se sochami v životní velikosti najdete 
u Třešťského potoka nedaleko centra.
Zcela specifickou záležitostí je třešťská Betlém-
ská cesta, která nemá v naší republice obdoby. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout betlémy pří-
mo v domácnostech betlémářů od Štěpána do 
Hromnic. Třešť však kromě betlémů umí nabíd-
nout mnohem víc, přijeďte a přesvědčte se!

Za betlémy jedině do Třeště
Betlémářství a betlémy v Třešti jsou jedním z fenoménů města, který daleko 
přesáhl hranici regionu. Třešťské betlémy jsou komponovány jako diorama, 

v němž krajina, vytvářená z pařezů, mechu a jiných přírodnin se stupňovitě zvedá až 
k horizontu, kde téměř neznatelně přechází v malovanou krajinu. Značná členitost 
a především hloubka je to, co je pro třešťské betlémy typické. 

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, P. O.
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
+420 565 323 184
www.muzeumpe.cz
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Jedna ze stálých expozic přibližuje návštěvní-
kovi život a dílo významného českého sochaře 
a medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšeno-
va pod Křemešníkem) a jeho syna akademické-
ho sochaře Zdeňka Šejnosta. V historické ex-
pozici nalezne návštěvník ty nejcennější před-
měty ze sbírek muzea: Pelhřimovský graduál 
z konce 15. století, pozdně gotickou sochu Ma-
dony z Červené Řečice nebo městskou poklad-
nici z konce 18. století, a může si prohlédnout 
barokní freskový sál s nádhernou nástěnnou 
výzdobou. Atraktivní je expozice vězeňství, 
v autentické budově městské šatlavy se nachá-
zejí prostory mučírny, vězeňské cely a kaple. 

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

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov sídlí v zámku pánů z Říčan 
v historickém centru malebného městečka Pelhřimova. 
Návštěvníkům nabízí celoroční prohlídky stálých expozic 
a krátkodobých výstav.
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Vlastivědné muzeum 
v Šumperku
Afrika v Muzejíčku    
Na podzim se šumperské Muzejíčko proměnilo v africkou buš s množstvím 
divokých zvířat. Nechybí zde lvi, antilopy, vodušky, opičky nebo gepard. 
Při svém putování po Africe musí návštěvníci překonat různé nástrahy 
a překážky, aby se vyhnuli nebezpečným šelmám a ostrým zubům krokodýla 
nilského. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku
příspěvková organizace

Hlavní třída 342/22
787 31 Šumperk
 +420 583 363 070 
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz
  VMvSumperku
     vlastivednemuzeumvsumperku2
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Základem výstavy je sbírka dermoplastických pre-
parátů zapůjčená od paní Jany Zemanové, doplně-
ná exponáty z Lovecko-lesnického muzea na zám-
ku Úsov. A jak již je v Muzejíčku zvykem, nechybí 

ani tematicky zaměřené aktivity pro děti i pro jejich 
dospělý doprovod. Výstava byla zahájena 15. října 
a potrvá nejméně do 19. března 2023.

Výstava je vhodná pro předškoláky a žáky základ-
ních škol. V případě zájmu se mohou školní kolek-
tivy objednat na adrese vstupenky@muzeum-sum-
perk.cz.

Vstupné: plné 60 Kč, 
snížené 40 Kč, 

děti do 3 let zdarma

Otevírací doba Muzea Šumperk:
celoročně úterý–neděle

9.00–17.00



MUZEJNÍ NOVINY

24MUZEJNÍ noviny TIM

Letos dáváme 3D film Poslední útes. „Díky 3D 
technologii mají návštěvníci pocit, jak kdyby 
byli přímo u korálového útesu. Film přibližuje, 
jak moc jsou pro lidstvo a Zemi korálové útesy 
důležité. Dá se přirovnat k obrovskému městu. 
Stejně jako město se rozvíjí, poskytuje svým 
obyvatelům přístřeší, potravu, očistné mecha-
nismy, které mají vliv na celý oceán. Korálové 
útesy jsou stejně jako velká města viditelné 
z vesmíru, ale na rozdíl od lidských sídel přetr-
vávají desítky tisíc let,“ popsal nový film ředitel 
Lukáš Richter.
Pro velký zájem jsme o víkendech přidali i 3D 
film Pidiobři, který už jsme před pár lety měli 
na programu. „Tento film je určen hlavně men-
ším návštěvníkům. Těšte se na nečekané dobro-
družství s odvážným čipmankem a nebojácným 
křečkem prériovým. Díky záběrům natočeným 
pomocí vysokorychlostních kamer s ultra vyso-
kým rozlišením zažijete 43 minut plných napě-
tí, roztomilých scén i dojemných okamžiků ze 
skutečného života hlodavců. Promítáme s da-
bingem Jiřího Lábuse,“ doplnila mluvčí, Kateři-
na L. Brettschneiderová.
Filmy promítáme v určených časech za přípla-
tek 50 Kč za osobu v divadle vědy, které je přímo 
v expozici.
Během března mohou dětští návštěvníci využít 
dílny s pokusy na téma Za polární září. „Vydáte 
se s námi na tajuplnou pomyslnou výpravu na 

ostrov Island, kde je plno sopek, gejzírů a vodo-
pádů. Kde zem bublá doslova na každém kroku. 
Kdo náhodou ještě neví, co je gejzír, tak u nás 
se to dozví a menší gejzír si i vlastnoručně vy-
robí. Také popíšeme vznik polární záře a další 
zajímavosti tohoto magického místa,“ popisuje 
víkendové dílny Daniela Marková, autorka pro-
gramu. 
Dílny s pokusy můžete navštívit vždy o víkendu 
za příplatek ke vstupnému 50 Kč pro skupinu 
1-3 osob, začátky jsou ve 12, 14 a 16 hodin.
Každý den máme připraveny v rámci expozice 
pro návštěvníky zdarma science show. Aero – 
představení o létání se zábavnými pokusy (foto 
ke stažení zde), Detonátor – třaskavá show (foto 
ke stažení zde), nebo Oskar a 3D bratři.

VIDA! Březen
VIDA! zábavný vědecký park v Brně má připravenou řadu novinek. Na ploše víc 
jak 4 000 metrů čtverečních je více jak 190 interaktivních exponátů. Každý 
den science show a promítání 3D filmů.

Od čtvrtka 2. břez-
na 2023 budete moci 
v muzeu shlédnout no-
vou výstavu s názvem 
Století blanenské soko-
lovny, která letos slaví 

100 let od slavnostního otevření. Přesto, že soko-
lovna už v Blansku nestojí, vzpomínky na období, 
kdy bývala centrem kulturního života ve městě, 
jsou stále živé. Divadlo, tanec, karnevaly, písně...
za zdmi sokolovny se kulturně aktivně žilo desít-
ky let. Součástí doprovodného programu výstavy 

bude možnost zapojit se do vyšívání sokolského 
praporu, pro nejmenší máme připravenu kří-
žovku s tajenkou a pro starší a zvídavější krátký 
kvíz. V průběhu výstavy se také můžete těšit na 
besedu, sokolský ples, závěrečný slavnostní kon-
cert nebo divadlo na nádvoří zámku. Také muzej-
ní noc, která se v muzeu koná 19. května ponese 
téma blanenských sokolů. 
Od 1. července chystá muzeum otevření interak-
tivní putovní výstavy historických počítačů s ná-
zvem Retrogaming, která zachycuje historii vý-
početní techniky od počátků po polovinu 90. let 
20. století. Největší pozornost je věnována počí-
tačovým hrám a domácím počítačům a konzolím 
z 80. let – československým i zahraničním. Jed-
notlivé exponáty jsou představovány přístupnou 
formou – nezbytné technické informace doplňují 
různé zajímavosti. Návštěvník se seznámí také 
s velkými herními hity, s dobovými herními ča-
sopisy, s problematikou pirátství apod. Součástí 
výstavy je "pařanské doupě" – herna s historic-
kými počítači, herním automatem i s moderními 
PC s emulátory - se stovkami her. Pamětníci si 
mohou připomenout velké herní hity – od Pac-
-Mana a Space Invaders přes Prince of Persia 

nebo třeba Cannon Fodder až po Doom a Street 
Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost 
dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí 
na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají Dy-
nablaster, Lemmings nebo Vroom.
Od listopadu se návštěvníci Muzea Blanenska 
mohou těšit na novou putovní výstavu kultovní 
české stavebnice SEVA. Autor a patriot projektu 
Svět kostiček Ing. Arch. Petr Šimr, Ph.D. předsta-
ví nejen kompletní sortiment továrních setů, ale 
také ultimátní vlastní tvorbu, do které se řadí zví-
řata v životní velikosti, společenské hry, modely 
vozidel a další zajímavé stavby. 
Kompletní přehled o výstavách a vzdělávacích 
programech ke stálým expozicím naleznete na 
našich webových stránkách www.muzeum-bla-
nenska.cz/vzdelavaci-programy

Muzeum Blanenska 
láká na vzdělávací programy
a aktivní animace k výstavám
Venku začíná být teplo a na řadu přichází také možnost využít terénní 
vzdělávací programy v Moravském krasu. Muzeum Blanenska kromě 
vzdělávacích programů ke stálým expozicím, které najdete na webových 
stránkách muzea www.muzeum-blanenska.cz připravuje řadu interaktivních 
prvků také k sezónním výstavám.

Muzeum Blanenska, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zámek 1/1, 678 01 Blansko
 +420 725 952 592
  info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz
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V 8.-10. století bylo obrovskou pevností a vel-
komoravským 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 nej-
starší je velkomoravská rotunda z poslední tře-
tiny 9. století, kolem níž se rozprostíralo bohaté 
pohřebiště se zbraněmi a stříbrnými i zlacený-
mi šperky. V sousedství proboštství se v zatím 
dosti poškozeném areálu díky Nadačnímu fon-
du 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 

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

Muzeum nabízí k prohlídce:
• stálou expozici „Velkomoravský Znojem“
• v exteriéru prohlídku základů jednoho z nej-

starších kostelů na Moravě;
• repliku slovanského domu – srubové polo-

zemnice;
• 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.

Prohlídka s tištěným průvodcem nebo živým vý-
kladem 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 in-
formace o připravovaných akcích pro veřejnost 
naleznete na webových stránkách Nadačního 
fondu.

www.znojmo-hradiste.wz.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. 

Celé slepičí vejce se zachovalo v hrobě dítěte na centrál-
ním velkomoravském pohřebišti
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Za zvířátky z pohádky 
Je liška chytrá? Unese ježek jablíčko? Má krtek 
v přírodě opravdu spoustu kamarádů? Přijďte do 
expozice Příroda Vyškovska a zjistěte, jak žijí zví-
řata z pohádek a písniček ve skutečnosti. Tento 
program je určen speciálně dětem z MŠ. 

Jaro klepe na dveře
Už jste zaslechli ptačí zpěv a nevíte, kdo to ozna-
moval příchod jara? Chcete znát názvy prvních 

jarních květů? Víte, co je to svatební šat a jak 
probíhají jarní námluvy? Vejděte do expozice Pří-
roda Vyškovska a seznamte se s flórou a faunou 
jarní přírody. 

Bude zima, bude mráz
Zajímá Vás, jak přezimují rostliny a jak přečká-
vají zimu zvířata? V naší expozici zjistíte, kam 
se v zimě všichni schovávají, kdo odcestuje, kdo 
spí a kdo si na zimu zásobí spižírnu. Naučíte se 
poznávat stopy zvířat i správně naplnit krmítko.

Život lesa
Víte, že les má svůj internet a že stromy píší 
podrobnou kroniku svého života? Vydejte se 
s námi za poznáním života v lese a odhalte jeho 
tajemství. Zjistíte, že les má několik pater a pro-
hlédnete si jejich obyvatele. Zajdete si na houby 
a na učíte se rozlišit základní druhy stromů. Za-
myslíte se nad významem lesního ekosystému, 
provázaností všech přírodních dějů a nad vlivem 
lidské činnosti na rovnováhu v přírodě.

Vodní svět
Dovedete si představit, co všechno si pamatu-
je kapka vody? Vydejte se s námi za poznáním 

vodního světa a seznamte se s životem ve vodě 
i u vody. Prohlédnete si „neviditelné“ vodní orga-
nizmy, naučíte se poznat ulovenou rybu a pro-
zkoumáte její tělo, proniknete do vývoje obojži-
velníků, zjistíte, kdo umí běhat po vodě, a uvidíte, 
proč se vodním ptákům nenamočí peří. Předsta-
víme vám vodního inženýra bobra a nezapome-
neme ani na rostliny, které zdobí hladinu a břehy 
našich vod.

Od podzimu 2023 v naší nabídce najdete nový 
program Z polí, luk a strání, který děti seznámí 
pomocí interaktivních prvků, smyslového vnímá-
ní, názorných ukázek a zážitkové metody s bioto-
pem pole a louka. 
Podrobné informace o všech nabízených progra-
mech najdete na www.muzeum-vyskovska.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Muzeum Vyškovska
U nás v muzeu nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky, 
proto bychom tentokrát chtěli pozvat děti na animační 
programy připravené ke stálé expozici Příroda Vyškovska. 

Je jich celá řada, tak se k nám přijďte něco nového dozvědět, pobavit se nebo 
tvořit, protože některé programy jsou doplněné také tvořivou dílničkou.

Muzeum VYŠKOVSKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

náměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov
 +420 517 348 040
 mv@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz
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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:
 randyskova@muzeum-boskovicka.cz
 +420 606 041 363
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Hraběcí rezidence
Hlavní muzejní expozice ukazuje místní přírodu 
i bohaté archeologické nálezy, při programu pro 
studenty si vyzkoušíte pravěká řemesla a realizu-
jete svůj vlastní archeologický výzkum. Nechybí 
středověké a novověké dějiny. V rámci programu 
si osaháte život ve středověkém městě nebo se mů-
žete stát šlechticem a vyzkoušet si zbroj, střelbu 
z kuše nebo dobývání hradu. Ve sklepení muzea 
je připraven svět místních pověstí a pohádek plný 
čertů, vodníků a jiných bytostí. Můžete si zahrát 
loutkové divadlo či se jen zaposlouchat do příběhů 
našeho regionu. 

V židovském městě můžete obdivovat barokní sy-
nagogu s unikátní výzdobou a v Židovském obec-
ním domě se v rámci doprovodných programů 
seznámíte se zvyky a tradicemi. Navštivte rovněž 
expozici historických zemědělských strojů, kde 
nabízíme programy ukazující potřebu udržitelné-
ho zemědělství, rozmanitost pěstovaných plodin 
a vývoj zemědělské techniky.
Nabídku edukačních programů naleznete na 
webových stránkách: www.muzeum-boskovicka.
cz pod záložkou: Výstavy a akce. Nebo můžete kon-
taktovat přímo muzejní pedagožku na tel.: 606 
041 363 nebo prostřednictvím e-mailu: randysko-
va@muzeum-boskovicka.cz

Muzeum regionu BOSKOVICKA
Muzeum regionu Boskovicka láká do několika expozic, do 3 odlišných světů 
zábavy i vědy. Paleontologie, archeologie, historie, urbanismus, judaistika, 
ETNOGRAFIE nebo dějiny výroby motorů. A to vše interaktivní formou. Přijeďte 
za poznáním a zábavou do Boskovic.
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Vyzkouší si práci s improvizovaným hrobem a za-
žijí skutečnou nálezovou situaci. K rozluštění zá-
hady musí zapojit vlastní představivost a zužitko-
vat informace načerpané při programu. Program 
Tan(mj)dem vychází z projektu Společnými silami 
Archeologického ústavu AV ČR.  Problematika 
detektoringu se v dnešní době stává dostupnější 
a vyhledávanější aktivitou trávení volného času 
nejen dospělých, ale také dětí. Legislativa je v tom-
to směru jednoznačná, množství předmětů doklá-
dající bohatost naší minulosti není nevyčerpatel-
ná, proto je nutné edukovat také děti v této oblasti. 
V rámcových vzdělávacích programech lze Tan(mj)
dem zakotvit v průřezovém tématu Výchova demo-

kratického občana. Pro-
gram cílí především na 
uvědomění si hodnotové-
ho žebříčku při ochraně 
národního kulturního dě-
dictví a budování vztahu 
k muzejním a vědecko-vý-
zkumný institucím. Zací-
lení je směřováno na žáky 
druhého stupně základ-
ní školy a středoškolské 
studenty. Realizace pro-
gramu v současné době 
probíhá na Slovanském 
hradišti v Mikulčicích, 
v Masarykově muzeu 
v Hodoníně a po domluvě 
také ve školách.

Zámek ve Slavkově u Brna je proslavený Napo-
leonovým vítězstvím v bitvě tří císařů 2. prosin-
ce 1805. Tento barokní palác, obklopený velkou 
zahradou s pískovcovými sochami a vzácnými 
dřevinami, postavily tři generace rodu Kouniců 
v letech 1690 – 1752 na místě bývalého rene-
sančního zámku a gotické tvrze Řádu němec-
kých rytířů. Slavkov má také zajímavou historii 
soudnictví a hrdelního práva, praktikovaného od 
13. do 18. století. 
V současné době je toto místo, plné historie, čas-
tým cílem turistů a mimo jiné také školních sku-
pin nebo táborů. Pro děti jsou informace podává-
ny zajímavou formou a spousta z nich už zjistila, 
že historie rozhodně nemusí být nuda. Co se dá 
ve Slavkově na zámku vše dělat?
Můžete jít na prohlídku Historických sálů zám-
ku a k tomu si přibrat Průvodce s pastelkami. 
V tomto sešitu najdete několik úkolů, spojovaček 
a obrázků k vybarvení. Vše přímo na míru k naší 
prohlídce. Od června do září jsou v provozu pro-
hlídky pro děti „Šifra pana knížete“. Zámecká 
komorná Vás odvede do salonků, kde si můžete 
půjčit kostým a dostanete se k zajímavé zápletce. 
Pomocí listin s indiciemi a šiframi se dozvíte, co 
kníže Kounic s Marií Terezií chystají. 
Pokud Vás zajímá středověk a něco vydržíte, od 
května do října je otevřeno podzemí s expozicí o 
právu útrpném. Atmosféru mučírny dokreslují 
zvuky a videa. Navíc je k dispozici pro každého 
zájemce vlastní Smolná kniha s příběhem kon-
krétního odsouzence a speciálními úkoly.

V případě hezkého počasí si nezapomeňte udělat 
procházku po parku. Je volně přístupný, krásně 
se tu odpočívá a je zde prostor pro různé hry. 
Park má dvě úrovně – vrchní část u zámku je 
v barokním stylu s geometricky upravenými keři 
a více než třiceti sochami, které znázorňují an-
tická božstva nebo alegorie. K sochám se skvěle 
hodí hledací hra „Příběhy do kamene tesané“ – 
vyzvednete si hrací kartu na informačním centru 
a ta Vás provede kolem soch, které Vám poradí 

s odpověďmi do tajenky. Jakmile ji vyluštíte, ne-
zapomeňte se zastavit pro odměnu. Ve spodní 
části najdete spoustu vzácných stromů a keřů, 
ale také repliku čínského altánu. Do zadního pro-
storu parku chodí golfisté, tak tam buďte raději 
opatrní.
Máte více času a chcete jej strávit ve Slavkově? 
Vyzvedněte si na informačním centru brožurku 
s mapkou „Slavkovský špacírek“. Provede Vás ce-
lým městem a najdete tam zajímavé texty i pěk-
né ilustrace. Kdo si chce rozšířit obzory i mimo 
Slavkov, za návštěvu stojí například šibeniční 
vrch mezi Slavkovem a Křenovicemi, který přímo 
souvisí s naší expozicí o právu útrpném. V ne-

poslední řadě se nabízí Slavkovské bojiště, což 
je území o rozloze 14 x 14 kilometrů mezi Slav-
kovem a Brnem. Klíčovými místy jsou pratecký 
kopec, Žuráň a Santon. Skupinám s vlastním au-
tobusem můžeme dokonce exkurzi zorganizovat 
a poskytnout průvodce.

edukační program Tan(mj)dem
Jak se zachovat při náhodném nálezu předmětu archeologické povahy? Co dělat, 
jak postupovat, na koho se obrátit? Být součástí skládačky objevů, na kterých 
pracují archeologové. V edukačním programu Tan(mj)dem si žáci pátrají po 
tajemném předmětu, který naleznou pouze ve fragmentech.

Zámek Slavkov – Austerlitz
Po zámku s pastelkami nebo pracovním listem - řešíme šifry pana knížete nebo 
jdeme po stopách odsouzených.

 +420 518 325 935, +420 602 687 257
 h.novotna@masaryk.info
https://www.masaryk.info/slovanske-hradis-
te-mikulcice/704/
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Zámek Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
 +420 544 221 685
 rezervace@zamek-slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz
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Hlavní výstavní objekt Moravského zemského mu-
zea, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, zau-
jímá významné místo v architektuře doby barokní 
na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614-1618 
olomoucký biskup kardinál František Dietrich-
stein jako jedno z rodových sídel. Expozice jsou 
zaměřeny na historii osídlení regionu Morava od 
pravěku až po středoevropské křižovatky Moravy 
20. století. Jejich důležitou součástí jsou výstavy 
Svět nerostů a Zaniklý život na Moravě, stejně jako 
prostory věnované životu a dílu významného ar-
cheologa Karla Absolona. V Dietrichsteinském pa-
láci se rovněž střídají významné výstavy aktuální.
Pokud se vydáte do interiéru Paláce šlechtičen, 
který původně sloužil jako nadační zařízení pro 
výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských 
dívek, můžete v přízemí nahlédnout do nově zre-
konstruované kaple Očišťování Panny Marie 
s pozdně barokními freskami.  Expozice Tradiční 
kultura na Moravě v zrcadle času vám klasickou 
formou přiblíží prolínání cyklu lidského života 
– zažijete příběhy ze života venkovské komunity, 
příběhy všedních i svátečních dnů, které vás mo-
hou inspirovat k hledání vlastních kořenů a iden-
tity. V expozici Loutkářské umění si prohlédnete 

především tradiční české loutkové divadlo a jeho 
uměleckou proměnu.
Tradice současného Pavilonu Anthropos má své 
kořeny v období první Československé republiky. 
Stálá expozice přináší díky moderní audiovizuální 
technice interaktivní prezentace a je obohacena 
řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života 
paleolitických lovců a sběračů. Pochopitelně ne-
přijdete ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, 
který je nyní navíc obklopen přirozeným přírod-
ním prostředím.

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní 
instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka 
I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují 
cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné 
a vědecko-výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se 
prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.

Palác šlechtičen
Kobližná 1, 659 37 Brno
www.mzm.cz
www.facebook.com/MZM1817

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, 659 37 Brno
www.mzm.cz
www.facebook.com/MZM1817

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, 602 00 Brno
www.mzm.cz
www.facebook.com/MZM1817

KO
NT

AK
T

Meandry řeky Dyje 
Tak, jako se Dyje prolíná krajinou, přináší s sebou 
mnoho tematických zákrutů: ekosystém řeka, vliv 
člověka a ochrana přírody, písek (vznik a využití). 
Do všech těchto oblastí nás zavede obraz s názvem 
Pískaři na Dyji od E. Pirchana a kniha J. Tomečka 
Admirál na Dyji. Žák popíše charakteristické zna-

ky ekosystému řeka na toku Dyje, uvede příklady 
živočichů a rostlin a vysvětlí proměny Dyje vlivem 
člověka. 

Minulost ukrytá v obraze
Malíř svými barvami zachytil na plátno několik 
postav. Kdo jsou ti lidé, kdy žili a co dělali, zjistíme 

postupným odkrýváním jednotlivých vrstev. Žák 
se orientuje na historické časové ose, zařadí do ní 
sebe a své předky a popíše proměny každodenní-
ho života.

Hlásím, že hasím
Mimořádné události jsou nečekané, ale dějí se. 
Malovaný střelecký terč jednu z nich zachytil – vel-
ký požár města před 220 lety. A my si díky němu 
připomeneme, jak mimořádným událostem před-
cházet a jak v nich reagovat. Žák vyjmenuje důle-

žitá telefonní čísla, popíše postup chování za mi-
mořádných událostí a navrhne několik možných 
příčin. 

Rezervace edukačních programů na tel: 776 799 
559 nebo e-mailu: edukace@muzeumznojmo.cz

Více informací ohledně akcí, výstav, edukačních 
programů a otevírací doby získáte na:

 www.muzeumznojmo.cz

Informace a inspirace do výu-
ky naleznete ve skupině „Jiho-
moravské muzeum školám“ 
na Facebooku. (QR kód)

Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě školám    
Muzeum nabízí širokou škálu edukačních programů ke stálým expozicím 
i sezónním výstavám. V letošním školním roce přibyly v nabídce programů 
také tři nové, věnované žákům prvního stupně základních škol. Programy jsou 
realizovány za fiinanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního 
plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a můžete na ně s žáky přijít do konce 
školního roku 2022/2023. 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
příspěvková organizace
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
 +420 515 282 211
 info@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz
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Svým návštěvníkům nabízí prohlídku stálé ex-
pozice „Proměny oderského děkanátu“, která 
představuje sakrální umění a umělecké řemeslo 
z období od pozdní gotiky po 19. století. Zajíma-
vá je rovněž prohlídka nově zrekonstruovaných 
prostor s šablonovou výmalbou, jejichž podoba 
se navrátila do stavu z 2. poloviny 19. století. 
V muzeu jsou k vidění dvě až tři výstavy za rok, 
které se věnují regionálním tématům v širších 
souvislostech. Muzeum Oderska rovněž zpří-
stupňuje objekt hřbitovní kaple sv. Rodiny v Od-
rách, která byla postavena v letech 1718–1719. 
Prohlídka unikátní barokní památky s částečně 
roubenou konstrukcí stěn a malovaným trámo-
vým stropem, která získala díky nečekaným ob-
jevům a restaurátorským zásahům při rekon-
strukci v letech 2015–2016 titul „Památka roku 

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

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

www.muzeumoderska.cz

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

Muzeum Oderska

Stálá expozice Proměny oderského děkanátu

Plastika Panny Marie Loretánské (Černé Madony) z Fulneka

← ↓ Hřbitovní kaple sv. Rodiny

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

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

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

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. 

PERMONIUM® ZÁBAVNÍ PARK S PŘÍBĚHEM

Padochovská 31
664 12 Oslavany, Brno – venkov
+420 724 380 529 | 546 492 213
www.permonium.cz
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Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci se ná-
vštěvníkům v dubnu 2023 areál znovu otevře. 
V nové oválné budově zapuštěné do okolního 
terénu je situováno návštěvnické centrum. Zde 
začíná základní linka stálé expozice Tragédie na 
Ploštině, která vypráví příběh této pasekářské 
osady a zejména osudových událostí na konci 2. 
světové války, které vedly 19. dubna 1945 k vy-
pálení vesnice nacisty a k smrti 24 lidí. Nechybí 
ani příběhy dalších podobně postižených míst 
v okolí, jako byl Juříčkův mlýn, Prlov či Vařákovy 
paseky.

Navazující expozice je umístěna do domu čp. 23, 
který vznikl v rámci nové výstavby na Ploštině 
v roce 1947. Tato část nazvaná Nová Ploština se 
věnuje zdejšímu životu po roce 1945 a promě-
nám vztahu společnosti k pietě a uctění památky 
padlých, od spontánní piety místních obyvatel či 
konání polních mší až po rozsáhlé akce komuni-
stického režimu. Nabídku areálu rozšiřují tema-
tické sezónní výstavy.
Po zhlédnutí obou expozic může návštěvník vy-
stoupat po cestě k památníku odboje, pomníku 
postavenému na vrcholu kopce za osadou v roce 

1975 jako oficiální symbol uctění památky váleč-
ných obětí a partyzánského odboje.
Návštěvu Ploštiny lze krásně zkombinovat se za-
stavením na některém z dalších objektů, které 
také spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně: na hradě Malenovice u Zlína, ve zlínské ex-

pozici Princip Baťa nebo v Muzeu luhačovického 
Zálesí v Luhačovicích. Všude máme připraveny 
programy pro školní skupiny za zvýhodněné 
vstupné.

PLOŠTINA – výlet o nezapomínání
Zařaďte do programu výletu ve Zlínském kraji i Národní kulturní památník 
Ploština, místo se silným příběhem naší historie a s nádhernou okolní 
krajinou.

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
informace MJVM: 
573 032 326, 573 032 111 
info@muzeum-zlin.cz

informace NKP Ploština: 
734 167 102 
radka.brtisova@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz/objekty
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MUZEUM BOJKOVSKA, příspěvková organizace

Palackého 172
, Bojkovice
  +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz 
www.muzeumbojkovska.cz
  Muzeum Bojkovska
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Muzeum se nachází v centru Bojkovic na ulici 
Palackého, v budově bývalého okresního soudu 
z roku 1904 a v budově obecké školy. 
Vedle klasické prohlídky expozic si mohou 
školní exkurze zvolit také z široké nabídky výu-
kových programů, jež jsou k dispozici na inter-
netových stránkách. V případě těchto programů 
se často využívá expozice staré školní třídy. Zá-

jemcům o studium 
historie je k dispoz-
ici badatelna a také 
muzejní knihovna.
Řemesla a živnos-
ti – zařízení ze 
soukenické dílny, 

plně funkční soukenický a tkalcovský stav, per-
leťářství, zvěrokleštičství, včelařství, hrnčířství 
a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, 
zvon umíráček ze staré radnice, připomínka 
okresního soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice histo-
rie 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 komplet-
ním vybavením.

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

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, 
státní příspěvková organizace

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

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

Stálá expozice – Příběh Romů
Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny 
Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes 
příchod Romů do Evropy v 11. století, až po udá-
losti druhé světové války a současnost. V expozici 
si prohlédnete originální exponáty i věrné repliky, 
které doplňují působivé audiovizuální prvky a di-
oramata. 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 

lavutara. Hudba Romů je akademická i neškole-
ná, oficiální i spontánní, zpívaná i instrumentál-
ní, domácí i virtuózní, ale přes fascinující rozma-
nitost 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 ak-
térů 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 do-
provodný program. sestávající z koncertní série 
Hudební léto v Muzeu romské kultury, komento-
vaných prohlídek a workshopů.

Muzeum romské kultury
Muzeum otevírá cesty ke kořenům romské identity, přispívá k toleranci 
a vzájemnému porozumění.
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Zdejší expozice vyprávějící životní příběh legen-
dárního vojevůdce vás nejen poučí, ale i pobaví. 
V herně si děti mohou zahrát na vojáky s veške-
rou výstrojí a výzbrojí. Zároveň mají příležitost 
vystřelit si z interaktivního děla proti bělehrad-
ské tvrzi Kalemegdan, kterou Laudonova vojska 
obléhala za války s Osmanskou říší. 
V němém úžasu zůstanete stát také u diora-
matu, na němž více než 500 cínových vojáčků 
svádí slavnou bitvu u Domašova. Nepřehlédnu-
telné je rovněž Laudonovo jezdecké sousoší v ži-
votní velikosti, vytvořené 3D tiskem a zapsané 
v České knize rekordů. A lovci „kešek“ si tady 
mohou připsat další úlovek při hře nazvané 
Laudoncaching.

Víte, že Novému Jičínu se přezdívá „město klo-
bouků“? Ani to není náhoda. Jejich výroba tady 
má více než 200 let trvající tradici a rozličné po-
krývky vyrobené v místní továrně TONAK dodnes 
zdobí hlavy dam i pánů po celém světě. V Expo-
zici klobouků uvidíte, z čeho a jak tyto praktické 
i módní doplňky vznikají. 
Jakmile si všechno prohlédnete, čeká vás zkou-
šírna. A znovu si budete hrát, tentokrát na modis-
ty. K vyzkoušení se zde nabízí více než 300 reál-
ných a na 40 druhů digitálních pokrývek hlavy. 
Právě tady se přesvědčíte o pravdivosti sloganu, 
že „na každou hlavu se najde klobouk.“ Až si na-
sadíte 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 klo-
bouček podle vlastní fantazie. 
Na závěr nezapomeňte na samotné Návštěvnické 
centrum s pestrou nabídkou propagačních mate-
riálů, z nichž se o Novém Jičíně a jeho okolí dozví-
te mnoho zajímavého, i suvenýrů pro vaše blízké. 
Stylovou tečkou za vaší exkurzí může být poseze-
ní v sousední kavárně, kde v příjemném prostře-
dí, při vonící kávě nebo čaji a báječném dezertu 
můžete vstřebat čerstvě nabyté dojmy a napláno-
vat 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!

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. 

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN 
– MĚSTO KLOBOUKŮ
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288, +420 735 704 070
 icentrum@novyjicin.cz
www.mestoklobouku.cz
www.novyjicin.cz 
www.icnj.cz
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Muzeum v Bruntále je organizací slučující poslání 
regionálního muzea a správce významných pa-
mátkových objektů, mezi které patří zámek Brun-
tál, hrad Sovinec a muzeum kosárna v Karlovi-
cích. Muzeum má více než stoletou tradici, muzej-
ní spolek zde vznikl již roku 1898. Nejprve se jed-
nalo o městskou instituci sídlící na bruntálském 
náměstí v tzv. Gabrielově domě. Po druhé světové 

válce se v roce 1952 stalo muzeem okresním. 
V roce 1958 se pak přestěhovalo do uvolněných 
prostor bruntálského zámku, kde sídlí dodnes. 
Muzeum je otevřeno veřejnosti s širokou nabíd-
kou expozic a výstav spolu s pestrou nabídkou 
programů pro všechny věkové kategorie. Řemeslo 
má zlaté dno, tak zní název stále muzejní výstavy 
představující řemesla a živnosti na Bruntálsku 
z 19. a 20. století. Nahlédnete zde do dílny ševce, 
krejčího nebo do koloniálu. Děti pak bezpochyby 
nadchne smart expozice Portál do lesa, která neo-
třelým moderním způsobem představuje bruntál-
skou přírodu, a to vše díky virtuální realitě a nej-
novějším technologiím. 
Pro žáky a studenty si edukátoři připraví vzdě-
lávací program například o památných domech 
Bruntálu, o pravěké keramice, konzervaci dřeva či 
o historii města Bruntálu a jeho historickém opev-
nění, jehož pozůstatky můžete spatřit dodnes. 
Návštěvníci však mohou zavítat i na hrad Sovinec 
či na kosárnu v Karlovicích, kde je možné taktéž 
zorganizovat nejrůznější edukační programy pro 
všechny věkové kategorie. 
Více informací naleznete na webu www.mubr.cz 
nebo na FB: Muzeum v Bruntále (@muzeumbrun-
tal). Rezervaci edukačních programů je možné 
provádět na tel. 736 151 974 nebo prostřednictvím 
e-mailu j.lesakova@mubr.cz.

Muzeum v Bruntále
Kromě toho, že se Muzeum v Bruntále stará o své bohaté sbírky a významné 
památkové objekty, připravuje každoročně i řadu edukačních programů pro 
základní a střední školy. Muzejníci tak například posluchačům rádi představí 
Jesenickou faunu či bývalá bruntálská opevnění.

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

MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV
příspěvková organizace
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
+420 554 254 382
  muzeum.reditel@inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.cz
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V současné době návštěvníkům nabízí dlou-
hodobou expozici o dějinách města Rýmařova 
a jeho regionu od pravěku po 20. století.
V expozici je představen významný soubor ar-
cheologických nálezů od keramických nádob, 
předmětů ze železa po šachovou figurku z kos-
ti či mimořádný nález destiček na tavbu zla-
ta. Část expozice je věnována rýmařovskému 
fenoménu textilnictví, jež má na Rýmařovsku 
tradici od 13. století. Dále je zde k vidění část 
o hutnictví a dolování a nemůže chybět expozi-
ce o místní geologii.
Rýmařovské muzeum ve svých prostorách pro-
vozuje také Galerii Octopus, ve které se každý 
rok uskuteční přes 12 výstav, převážně výtvar-
ných, ale i uměleckořemeslných nebo historic-
kých témat. V menším prostoru galerie Pranýř 
pak probíhají výstavy fotografií, přírodovědec-
kých témat či výběru z muzejního depozitáře.

Výstavy:
Galerie Octopus
4. 3. – 23. 4. 2023
Vendula Chalánková: Láska přijde tmou

29. 4. – 21. 5. 2023
Daniel Balabán: Kresby

GaleriePranýř
4. – 29. 3. 2023
Mikoláš Chadima: Hommage á Kupka

4. 4. – 21. 5. 2023
Lubomír Dostál: Sochy pro Rýmařov

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

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

Foto: Fotoarchiv Moravskoslezského kraje Foto: Arnošt Svoboda

 Ilustrace Lišky Bystroušky V. Chalánkové
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Od 16. století se v Příboře začalo dařit souke-
nickému 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 pováleč-
ná léta. V Příboře až do 90. let 20. století existoval 
pobočný závod Tatry Kopřivnice. Roku 1989 bylo 
historické jádro města prohlášeno městskou pa-
mátkovou rezervací,  při jejímž procházení si na 
své přijdou milovníci sakrálních památek, ma-
lebných uliček i Freudovští nadšenci.

Rodný dům S. Freuda
Rodný dům Sigmunda Freuda s číslem popis-
ným 117 láká návštěvníky především svým vzhle-
dem. 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 vý-
stava, jejíž autorkou je Jane McAdam Freud. Ex-
pozice je uměleckým ztvárněním Freudovského 
psychoanalytického myšlení. Oblíbenou zastáv-
kou je měděná replika Freudovy terapeutické 
pohovky nesoucí nápis Usaď se a rozjímej, vstaň 
a konej. 

Areál piaristického kláštera
Roku 1694 na pozvání Karla II. z Lichtenštej-
na přišel do Příbora vzdělavatelský řád piaris-
tů. Ihned započala stavba piaristické koleje, jež 
byla dokončena na počátku 18. století. Piaristé 
obývali kolej až do roku 1875, kdy v areálu vzni-
kl Učitelský ústav. V budově dnes sídlí pobočka 
muzea Novojičínska tzv. Centrum tradičních 
technologií, knihovna a Základní umělecká ško-
la. Místnosti v přízemí západního křídla slouží 
ke společenským a kulturním akcím i ke svateb-
ním 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 

rektorem piaristické koleje, příborským rodákem 
Teodorem Knauerem. V kostele se nachází umě-
lecká díla významných autorů, jako jsou Ignác 
Raab či Ivo Felix Leicher. Návštěvníci si kostel 
můžou prohlédnout při komentovaných prohlíd-
kách městem.
Součástí areálu jsou také zahrady. V letech 2014-
2016 proběhla revitalizace, která celá probíha-
la v duchu motta piaristického řádu Zbožnost 
a vzdělání a lze ho tak nalézt v zahradě v dyna-
mické formě jednoho z vodních programů kaš-
ny 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 hyperbolické-
ho paraboloidu a nabízí tak příjemný prostor pro 
relaxaci, ale také pro konání obřadů, či kultur-
ních akcí. 
Díky pravidelným komentovaným prohlídkám se 
například dozvíte, kde bydlel sv. Jan Sarkander, 
jak se rodina Sigmunda Freuda dostala do Příbo-
ra nebo kde se v Příboře nacházely soukenické 
továrny.

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 mapuje 
archeologická výstava ve sklepení piaristického kláštera.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBOR

 +420 556 455 444
 tic@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu
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Umělcovo jméno zůstane navždy spojeno s lid-
skou touhou po poznání. Tajemná jeskyně Šipka, 
obydlí neandertálského člověka a místo Buriano-
vých dětských her, jej inspirovala k úzké spoluprá-
ci s vědci, která záhy přesáhla národní rámec. Ma-
lířova životní filosofie byla postavena na hlubokém 
poznání přírody, na vysoce vytříbeném smyslu 
pro chápání přírodních jevů či dějů. Měl vynika-
jící smysl pro tvar, barvu a prostor, proto byl jedi-
nečný, 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 

pro detail. Mistrovsky ovládal malířské techniky, 
které mu umožňovaly, aby své představy do po-
drobnosti realizoval (k dokonalosti dospěl u kva-
šových 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 nebez-
pečím války. Vytvořil neobyčejně rozsáhlé dílo. 
Tisíce prací - neuvěřitelná šíře témat, zahrnující 
umělecké práce z oblasti etnografie, geografie, 
paleontologie, paleoantropologie a dalších; v ne-

poslední řadě pak i portréty či obrazy s volnou te-
matikou. Malířovy obrazy pravěku, ve kterých se 
fantazie prolíná s přísnou vědeckostí, zdobí svě-
tové galerie a jejich reprodukce vyšly ve více než 
25 jazycích. Byl zařazen do prestižní The Marquis 

Who´s Who in the World (1978/79), přesto zůstal 
skromným a neokázalým umělcem. Po malíři byla 
pojmenována planetka č. 7867 (1984) a český di-
nosaurus Burianosaurus augustai (2017). Poznat 
život a dílo autora můžete nejlépe v expozici Mu-
zea Zdeňka Buriana ve Štramberku.
V letošním roce dojde k úpravě expozice Zdeňka 
Buriana, která se přesune i do spodních pater bu-
dovy, tudíž dojde k jejímu rozšíření. Expozice bude 
pro návštěvníky přichystána na hlavní sezonu.“

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).
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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 pěkné
ceny a volné vstupenky, které nám muzea pro vás poskytla.
Pusťte se do práce.

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 pěkné
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