®

LETNÍ NOVINY
Hradecko

Památník Terezín

4

2

Westernové městečko
boskovice

PRO DĚTI I RODINY

BOTANICUS

Aqualand moravia

Z OBSAHU:

LÉTO 2021

8

20

12

Vážení A MILÍ čtenáři,
léto je opět zde. Ale letos oproti jiným
letům máme stále poněkud chladno. Každý
rok jsme byli již od května varováni
před přílišným suchem, nezdravým
pobytem na přímém slunci, ale kdepak se
nám letos to kýžené teplíčko skrývá?

POZNÁVÁNÍ A ZÁBAVA

My ale doufáme, že léto nastane živelně
a my se rozjedeme poznávat celou řadu
krásných koutů naší vlasti. Však si letos
zasloužíme krásné zážitky několikanásobně. Byli jsme uzavřeni do sebe, a kromě vycházek po okolí známe hlavně počítač, ledničku popř. televizi. Ale s těmi v létě
zatočte a vypravte se do měst, zábavních
parků, šplhejte si v lanových parcích, vyjeďte si do hor, objevujte přírodu na kole.
Navštívit můžete hrady a zámky, interaktivní výstavy, pobavit se v IQ parcích, těší
se na vás Zoo, zábavní parky i letní divadla.
– Vaše redakce –

LETNÍ SOUTĚŽ
Letní soutěž je pro všechny,
kteří rádi dokumentují
a komnetují rodinné poznávání.
Pokud navštívíte 3 doporučená
místa, která najdete v našem
speciálu, zdokumentujte nám je
a pošlete do redakce.
Fotky posílejte do redakce mailem na adresu:
info@czech-tim.cz do 30. 8. 2021. Do slosování
se může zařadit každý fotograf, ceny budou
zajímavé a hodnotné a hlavně vždycky
pro celou rodinu.
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AQUALAND MORAVIA:

come drink na uvítanou. To je relax, kterému
se nedá odolat. Během léta si zde můžete vychutnat i neopakovatelnou venkovní masáž.
Stojí to za to!

PROCESTUJTE S NÁMI SVĚT

• SVĚT VODNÍCH ZÁŽITKŮ • ZA ŘÍMSKÝMI VOJÁKY • S DĚTMI
Na hrad stoupající přímo z vody. Novinku letošního léta. Vaše děti se přesunou do starověkého Říma. Dobyjí pevnost
se spoustou průlezek a 4 tobogány? Odměnou pro ně jistě bude osvěžení pod vodopádem! A bohatý animační program.
Nebude chybět pěnová párty, závody lodiček, aquaparty a nově například odpolední cvičení. A hlavně radost v dětských
očích a smích!
DO KOPCŮ. NA VODNÍ HORSKOU DRÁHU
Na rodinný tobogán High Five. Sveze vás nahoru i dolů. High Five je unikátem v celé kontinentální Evropě. Jízdou i vzhledem připomíná
spíše horskou dráhu a je tak ideální volbou pro
milovníky adrenalinu, ale i pro rodiny s dětmi,
které mají chuť zažít léto plné dobrodružství
a zakřičet si radostí. Užijete si jedinečnou jízdu
dlouhou čtvrt kilometru!

DO PROVENCE. NA SKLENKU VÍNA
Do hotelu Aqualand Inn, který svým
hostům jedinečný komfort v nově zrekonstruovaných pokojích a rodinných apartmánech. Dva pokoje kategorie Exclusive jsou
právě ve stylu Provence. No, jen si to představte, výhled na skalnaté vrcholky Pálavy a na
novomlýnská jezera se skleničkou dobrého
vína v ruce - budete si připadat úplně jako
v malebné Francii.

NA ŘEKU. TŘEBA S KAMARÁDY
Sjeďte si naši klidnou řeku Lazy River. Na jednomístném nebo dvoumístném raftu s jedinečným výhledem na Pálavu. A navíc, během
jízdy si můžete vychutnat i drink, který si po
cestě vyzvednete přímo na vodním baru, aniž
byste museli odcházet z vody. Vše v pohodě
a v dobré náladě.

K MOŘI. ZA SLUNÍČKEM
Znáte Wave pool? To je naše moře. Nechte se
unášet jeho vlnami. Nebo se budete raději houpat? Vlny jsou to každopádně pořádné! Užijete
si to také v našem největším bazénu Riviéra
s vodním barem. Je v něm moře místa pro
plavecké i relaxační aktivity. Zábava!
ZA ROMANTIKOU. POD ŠIRÉ NEBE
Nevšední, luxusní a romantická. Taková je
naše Chill out zóna. Postel s nebesy pod širým
nebem, obsluha, která vás bude hýčkat a wel-

ZA KRÁSNOU PŘÍRODOU. A GYROS
K TOMU?
I dobré jídlo je zážitek. Zavítejte do restaurace Imperium Restaurant nebo do kavárny
Coffeeland. Gurmáni si přijdou na své i v našem
letním areálu. Gyros Bistro, Victoria Burger Bar,
Bistro Italia. To jsou ta pravá místa, kam zamířit a vychutnat si pár specialit. Prožitek z jídla
dokreslí nádherný výhled na Pálavu.

www.aqualand-moravia.cz

PARK MIRAKULUM
12 HEKTARŮ ZÁŽITKŮ NA CELÝ DEN PRO CELOU RODINU

Park Mirakulum • Topolová 629 • Milovice • tel.: +420 730 510 985 • e-mail: mirakulum@mirakulum.cz

www.mirakulum.cz
LETNÍ noviny TIM
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Muzeum Českého krasu

Beroun – Hořovice – Žebrák
Jenštejnský dům – Plzeňská brána – Geopark Barrandien
– Muzeum Hořovicka – Městské muzeum v Žebráku
Ať už plánujete výlet s rodinou nebo s třídou, příměstský tábor nebo
školu v přírodě, nezapomeňte na nabídku Muzea Českého krasu. Jeho
návštěvu můžete spojit s cestou na hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do
Koněpruských jeskyní nebo za medvědy ze známého večerníčku.

Máslovické
muzeum másla

Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice
Výstava věnovaná stoletému výročí výroby hudebních nástrojů v Hořovicích
Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
AKCE
26. 6. 2021 – Den s geologem – Do pradávné minulosti Země s muzejním geologem (rýžování granátů, rozklepávání krystalů, ukázky zkamenělin)
Geopark Barrandien, Slapská ul.,
Beroun

Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě.
Nachází se v obci Máslovice 18 km na sever od Prahy v turisticky zajímavém
prostředí.
Otevírací doba:
Celoročně (kromě února)
sobota a neděle 10-12, 13-16 hod.
Ve všední den pouze po předběžné objednávce
(min. 8 osob).

17. 7. 2021, 10.45 h – Oppida – naše první města
Exkurze na keltské oppidum ve Stradonicích s archeoložkou, sraz na návsi ve Stradonicích
31. 7. 2021, 18-22 h – Hradozámecká noc
Hudební vystoupení harmonikářů, loutkové divadelní představení, prohlídka výstavy Harmoniky
Kebrdle – Delicia Hořovice
Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice

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

KONTAKT

Malé máslovické muzeum másla má interaktivní expozici, která nabízí různé druhy máselnic,
odstředivek, formiček na máslo, máslenek na
servírování másla a další předměty související
s výrobou másla, včetně obalů na máslo. Většinu
exponátů lze prakticky zkoušet.
Součástí je i expozice o historii obce a aktuální
výstava Žákovské knížky. Děti si mohou zakoupit
zajímavé pracovní listy. Muzeum je bezbariérové,
vhodné i pro návštěvníky se zrakovým postižením
(pracovní listy jsou k dispozici i v Braillově písmu).
20. listopadu se veřejnost může zúčastnit tvoření
betlému z másla, který bude vystaven v muzeu
v prosinci a v lednu.

MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA

turního léta. Hrají Karel Heřmánek, Zdeněk Žák
a Josef Carda
Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
20. 8. 2021, 14-17 h – Odpoledne s netopýry
Krátká přednášku spojená s promítáním, ukázky
živých netopýrů a dětská netopýří
dílnička
Geopark Barrandien, Slapská ul.,
Beroun
27. 8. 2021, 17-21 h – Renesanční
večer na Starém zámku v Hořovicích
Divadelní představení Sáňky se zvonci (Divadlo
Mladá Boleslav) v rámci Středočeského kulturního léta, ukázky a výuka renesančních tanců, historická hudba
Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
15. 9. 2021, 9-17 h – Loutkové hrátky za muzejními vrátky
Program pro děti v rámci festivalu Středočeské kulturní léto
– divadlo, loutková střelnice,
workshopy
Geopark Barrandien, Slapská
ul., Beroun

KONTAKT

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Mrtví jdou za sluncem
Kultury starověkého Řecka
v době bronzové. Poznejte život
ve 3.–2. tisíciletí př. n. l. (dobové
mýty, náboženské představy, pohřební zvyklosti, zpracování kovů,
móda)
Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

6. 6. 2021, 19:30 h – Divadelní představení ART
(Divadlo Bez zábradlí)
Francouzská komedie o upřímnosti, toleranci
a hranicích přátelství v rámci Středočeského kul-

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

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

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

aneb Hračky pro holky i kluky
z let 1870 - 1990

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

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

1870

1920

1950

1990
ky v areálu Ševčinského dolu či historické parní
těžní stroje dolů Vojtěch a Anna. Můžete se také
projet vláčkem po povrchu nebo zkusit štěstí při
hledání minerálů na odvalu.

KONTAKT

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
dlouhodobá výstava
Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem technických hraček Velvary.

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 12:30-17 hod.
Regionální muzeum Mělník, p. o. Středočeského kraje
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
www.muzeum-melnik.cz
RegionalnimuzeumMelnik
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HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
 +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/HornickemuzeumPribram

LETNÍ noviny TIM

LETNÍ NOVINY PRO DĚTI I RODINY

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

KONTAKT

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

Polabské muzeum Poděbrady
Příběh Polabí – Od křídového moře po moderní lázně. Stálá výstava o sepětí člověka
s vývojem krajiny středního Polabí, kde jádrem expozice je prezentace výjimečných
sbírkových souborů.
KONTAKT

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
 +420 737 539 375
 info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: od 1. 4. do 31. 10. út–ne 9–17 hod.

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

289 16 Přerov nad Labem
 +420 325 565 272, +420 733 715 342
 skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: konec března až říjen, út–ne 9–17
hod.od poloviny listopadu a v prosinci pá–ne
9–16 hod.

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

KONTAKT

KONTAKT

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

CENTRUM ŘEMESEL
A BYLINNÉ ZAHRADY
BOTANICUS
Centrum řemesel vzniklo jako myšlenka ukázat nejen zapomenutá řemesla,
ale i význam a podíl řady přírodních materiálů při výrobě běžných věcí,
které nás v denním životě obklopují. Proto si zde kromě ukázek mohou
návštěvníci vyzkoušet řemesla vlastníma rukama.
Centrum řemesel není replikou, ale kulisami,
jimiž bychom rádi navodili dobovou atmosféru
a pokusili se zasadit tradiční řemesla do určitého kontextu a přiblížili život našich předků. Nejen my, ale i tisíce návštěvníků cítí, že se tradice,
respekt k řemeslu a rukodělné práci v dnešní
přetechnizované době pomalu vytrácejí. Proto
jsme vybudovali a rozvíjíme toto Centrum řemesel.

LETNÍ noviny TIM

Důvodem vybudování zahrad bylo nejen pěstování rostlin a bylin pro výrobu a jejich další
zpracování, ale i pro možnost poznání a oddechu návštěvníků centra řemesel. Lidé se zde
mohou "jen tak" procházet nebo využít rozsáhlé prostory zahrad k poznávání botanických
druhů stromů a bylin. Zahrady tak mají nejen
charakter produkčních ploch, ale zároveň slouží i jako zahrady vzdělávací a odpočinkové. Součástí jsou i zeleninové a ovocné zahrady.
V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu,
odrátovat kamínek nebo vyrobit misku z keramiky. Poté si můžete projít bylinné zahrady,
zabloudit v bludišti nebo si v zahradách v klidu
odpočinout. Na travnaté ploše si prohlédněte
výstavu fotografií a nezapomeňte navštívit Arboretum Dagmar a Václava Havlových s jedinečnou botanickou sbírkou dřevin.
V hodovní síni si pochutnáte na pokrmech připravených také z produkce našich ekologických
zahrad.
Každou sobotu můžete v našem divadle shlédnout kejklířská, divadelní či hudební vystou-

Centrum řemesel i zahrady se významně prolínají.
Bylinné zahrady byly založeny na jaře roku
1999 a všech třicet hektarů je obhospodařováno ekologicky. Zahrady jsou vytvořeny na
pozemcích, jejichž původní katastrální uspořádání bylo využito k současnému fungujícímu
systému vzájemně propojených produkčních
a okrasných ploch.
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pení. Vybrané soboty jsou doplněné doprovodným programem, při kterém se dozvíte něco
o levanduli, bylinkách, medu či rakytníku.
Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré jsou otevřeny každý den kromě pondělí, až do neděle 3. října 2021.
Otevírací doba: Út–Pá 9–16 hodin, So, Ne
a svátky 9–17 hodin.
V červenci a srpnu je otevírací doba prodloužena Út–Ne 9–17 hodin.
Naproti vchodu do Centra řemesel můžete
navštívit prodejnu Botanicus, která kromě
našeho klasického sortimentu nabízí také
sezonní produkci zeleniny a ovoce.
Otevřeno máme: Út–Pá 10–16 hodin, So,
Ne, červenec a srpen 10–17 hodin.
Více informací o našich produktech, centru řemesel a zahradách, ale také kalendář akcí naleznete na našich webových stránkách:

www.botanicus.cz.
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Mělnické kulturní léto
– kopec zážitků!
Léto se blíží a s ním i to mělnické kulturní. Těšte se, že i Vás bude opět bavit.
Od června do září je připraven poutavý a pestrý program pro malé i velké
diváky.
Na rodiny s dětmi je Mělník připraven za každého počasí. Turistické informační centrum
nabízí dětskou okružní trasu městem, kterou
doplňuje přehledný plánek s luštěním tajenky,
za jejíž odevzdání získají úspěšní řešitelé drobnou odměnu. Během prázdnin zde opět bude
jedno ze stanovišť letní hry dětského kanálu ČT
Déčko.
Kromě řady dětských hřišť ve městě nabízí pohybové aktivity i některá ze stanovišť dětské
Naučné stezky medvídka Chloumáka v lesíku
přiléhajícím k okrajové městské čtvrti Chloumek ve směru na Kokořínsko.
Pro ty, kdo se raději vozí, než chodí, je tu v létě
vyhlídkový žlutý turistický vláček. Oblíbe-

né jsou také plavby malou výletní lodí k soutoku Labe a Vltavy a k plavebním komorám.
Pro malé návštěvníky je toto námořnické dobrodružství velkým zážitkem, zatímco rodiče si
mohou vychutnat nádherné výhledy na město
i mělnické víno přímo na palubě.
Několik expozic historických hraček, které zaujmou především děti, nabízí regionální muzeum Mělník.
Galerie Ve Věži v Pražské bráně během prázdnin
nabídne dvě výstavy výtvarnic, jejichž ilustrace
jsou dětem známé z dětských knih – do 11. 7.
probíhá výstava ilustrací a linorytů Magdaleny
Rutové s názvem LINO, od 16. 7. do 21. 9. bude
k vidění výstava ilustrací Ester Nemjó.

Rodinám s dětmi jsou otevřené i mělnické památky, z nichž některé nabízejí zvýhodněné
rodinné vstupné, od 3 let mohou děti navštívit
i mělnické podzemí, kde je zaujme nejen nejširší studna v ČR.
Každoročně během Mělnického kulturního
léta je velká pozornost věnována pořadům pro
děti. 2. 7. se na náměstí Míru pod širým nebem
uskuteční novocirkusové představení souboru
Cirk La Putyka: Kaleidoscope. 9. a 10. 7. proběhne na mělnické náplavce festival Moře u Mělníka plný chutí celého světa, s možností relaxace u plážového baru s písečnou pláží. Součástí
festivalu je i bohatý doprovodný program – Loď
bratří Formanů s představením Šťastný princ,
chybět nebude ani tanečně akrobatické divadlo
na chůdách Long Vehicle Circus nebo pohádky
spolku MIMos. Od 26. 7. do 11. 8. je připraven
Letní park v sadech u Masarykova kulturního
domu, který kromě tvořivých dílen nabídne
program oslovující návštěvníky od nejmenších
po ty na prahu dospělosti. K vidění budou např.
Stínohry (Waxwing Theatre, 27. 7.), pohádka
Český Honza (LOKVAR, 3. 8.), koncert pro děti
Bombarďák (4. 8.), Ptačí cirkus od Basta Fidli

(5. 8.), na náměstí Míru pak 10. 8. od odpoledních do večerních hodin zaujme diváky několik
představení souboru Chůdadlo, na stejném
místě 25. 8. vystoupí i V.O.S.A Theatre s originálními vysokými stroji v představení Vysoké
snění.
Podrobný přehled akcí najdete na:
www.mekul.cz
www.mekuc.cz

...a pluje na vlně zábavy
až na Žlutý ostrov.

2. 7. | Cirk La Putyka: Kaleidoscope
v létě nespí...
28. 7. | Kapitán Demo
4. 8. | Bombarďák
11. 8. | Vltava
18. 8. | Bára Poláková
25. 8. | V.O.S.A. Theatre:
Vysoké snění
a mnoho dalších...
Pořadatel
Partneři akce

www.mekuc.cz

v létě nespí...

Akce probíhají v rámci Mělnického kulturního léta – www.mekul.cz
TIM Letní noviny A5_1 NEW.indd 1
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S dětmi
na Bartolomějské
návrší do Kolína

Zámek Zruč nad Sázavou
– ráj pro děti

Město Kolín připravilo pro návštěvníky i místní několik hravých novinek.
Zpestřit si tak můžete procházku po Bartolomějském návrší i putování celou
oblastí Kolínska.

Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický
zámek. Navštívíte zde dobové interiéry „Krále železnic“ Jana Schebka. Děti potěšíte návštěvou Zábavné stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu vyzkouší střílení z luku, šplh
na totem nebo lov ryb. Zábavně naučnou stezkou
zámeckým parkem s mnoha úkoly a zastaveními
dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži.
Každé patro věže je interaktivní a z výšky 20 metrů je překrásný výhled na zámecký areál a také
na unikátní Vodácké muzeum. Navštívit můžete i novou expozici Příběh řeky Sázavy s mnoha
herními prvky a videoprojekcí. Můžete je také vzít
na dětské hřiště, na kterém je kromě nezbytných
prolézaček, houpaček, kolotoče a pískoviště také
unikátní kuličková dráha a dopravní hřiště.
V sezoně otevřeno denně od 9 do 17 hodin

Dětské dopravní hřiště

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KOLÍN
Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín 2
 +420 311 510 866
 tic@muzeumkolin.cz
www.tickolin.cz

Stezka rytíře Miloty Kolowrata

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
 Zámek Zruč
www.zamek-zruc.cz

Kulturní akce ve Zruči nad Sázavou - 7.srpna 2021 od 10 hodin – XXI. Historické slavnosti
+ skupina Rangers – Plavci – celodenní akce

ZAŽIJTE JEDINEČNÉ PRÁZDNINY
V SRDCI ČESKÉHO RÁJE

Den s mineralogem v Kamenářském domě
– každé prázdninové úterý. Zážitkový program
s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Od 9–17
hodin.
Prohlídky hradu Valdštejn s princeznou –
každé prázdninové úterý a čtvrtek (kromě 3. 8.).
Dětská prohlídka s princeznou Kateřinou, která
děti zavede za ztracenými poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11:00,
13:00 a 15:00.
Lezecké čtvrtky v Muzeu Českého ráje – každý
prázdninový čtvrtek. Doprovodný program nejen
pro děti k expozici Horolezectví – Z Českého ráje
na vrcholy světa. Od 9–17 hodin.

Město Turnov pro vás již pošesté připravilo sérii programů na celé léto.
Na každý den v týdnu je připravena pestrá nabídka aktivního trávení
volného času. Můžete navštívit zajímavá místa a prozkoumat Turnov
a jeho okolí nevšedním způsobem. Zúčastníte se rozmanitých dílniček, koncertů,
divadelních představení a dalších kulturních pořadů pro malé i velké.
Užívejte si po celou dobu prázdnin

T U R N O V S K É L É T O 2 0 21
Objevujte, hrajte si, nechte se inspirovat. Zažijte
Turnov a jeho okolí jinak. Výlety, exkurze, koncerty, divadla,
výtvarné a řemeslné dílny. Každý den v týdnu bohatý program.
A samozřejmě i něco navíc...
w w w. i n f o c e n t r u m - t u r n o v. c z

Turnovské léto

Loutkáři dětem na Dlaskově statku – každou
prázdninovou neděli. Loutkové pohádky pro malé
i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

PRO DĚTI Z NABÍDKY VYBÍRÁME:
Prohlídky hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
– každé prázdninové pondělí a středu. Prohlídka
se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11:00, 13:00
a 15:00. V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná.
Prohlídky Zákaznického centra Granát, d. u. v.
– každé prázdninové pondělí a pátek. Prohlídka
pro děti s loutkou krále Granáta. Otevřeno od
10–12:30 a od 13–17 hodin.
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Příběh řeky Sázavy

KONTAKT

Památky, příroda, pohoda a ještě mnohem víc na
vás čeká v turistické oblasti královských měst.
Budeme rádi, když se vám u nás bude líbit. Ano,
chceme vás navnadit, nalákat a ujistit vás, že pokud k nám vyrazíte, tak si rádi výlet do KUKO zopakujete. A určitě ne jednou!
Více informací a tipů na výlety najdete na:
www.kutnohorskokolinsko.cz

Účastníci hry si vyzkouší svůj postřeh, důvtip
a logické myšlení. Zároveň se při ní pobaví celá
rodina i přátelé. Odměnou jim bude exkluzivní
turistická vizitka. Pojďte se dozvědět něco nového
a prožít nevšední zážitek!
Hra startuje v červenci letošního roku. Určena je
pro rodiny s dětmi staršími 7 let či skupinu maximálně 5 osob. Na její účast je nutná předchozí
rezervace!
Dětské hry a klání – 3. 8. 2021, 9:00–17:00
Den plný dobových soutěží a her v celém areálu
hradu. Podrobný program a pozvánky najdete na
webových stránkách hradu.

Hrad Valdštejn
Kryptex – dobrodružná zážitková hra plná
tajných skrýší a šifer
Letošní novinkou pro návštěvníky hradu Valdštejn je dobrodružná hra, která nese název „Kryptex“. Hra skrývající v sobě mnoho zajímavých
otázek, tajných šifer, záhadných skrýší a dobrodružného pátrání se odehrává ve středověkých
a romantických kulisách hradu
Albrecht z Valdštejna je dodnes záhadnou postavou naší historie, opředenou mnoha mýty
a spekulacemi. Jednou z nich může být i údajný
vévodův poklad schovaný v prostorách hradu
Valdštejna. Vydejte se na dobrodružnou cestu
za tímto domnělým pokladem, vyřešte nelehké
úkoly a vyluštěte tajemné šifry. Zahrajte si dobrodružnou hru Kryptex!
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Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína.
Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je
přístupná i barokní kostnice, zvonice s vystaveným chrámovým pokladem, expozicí zvonů,
zvonkohrou a vyhlídkou na centrum města.
Zejména pro děti, ale bavit bude jistě i dospělé, je připravena expozice ve staré farní škole.
Moderní interaktivní výstava je věnovaná událostem z historie města a slavným osobnostem
Kolína. Františka Kmocha zná téměř každý,
víte ale, že z Kolína pocházel i slavný pierot
a zakladatel moderní pantomimy Jean-Gaspard Deburau, miláček Paříže? Do této staré
farní školy chodil jako její žák třeba i ďábelský
rybníkář Jakub Krčín, pomocí videomappingu se přenesete k jihočeským rybníkům. A Josef Sudek vás naopak pozve do svého ateliéru.
Neváhejte a přijměte pozvání.
Novinkou je pátrací hra v rozšířené realitě
s názvem Maskaron, která vás provede venkovním areálem a jeho zajímavostmi. Pomůžete získat strážci Bartolomějského návrší zpět
jeho korunu?
Otevřeno je celoročně, vstup do venkovních
expozic je zdarma.
www.bartolomejskenavrsi.cz

Dobrodružné putování
Kutnohorskem a Kolínskem
Také Bartolomějské návrší je
zapojeno do druhého zábavného
putování po zajímavých místech regionu, které
připravila Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko. Do neděle 31. října 2021 máte možnost
se zúčastnit hry pro všechny věkové kategorie,
sbírat razítka, luštit tajemství našeho kraje a zároveň poznávat místa známá i neznámá. Odměnou pak je limitovaná edice turistických vizitek
a další krásné dárky z KUKO.

Regionální turistické informační
centrum Turnov
Skálova 84, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Hrad Valdštejn
Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
 +420 739 014 104, +420 733 565 254
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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Dominantou města je neogotický zámek, ve kterém se nachází muzeum
českého porcelánu a na něj navazující anglický park. Zámek Klášterec
nabízí tři prohlídkové okruhy, okruh atraktivity, porcelánový a pohádkový.

Dlouhonozí skřítci a trpasličí poklad

Staň se jedním z Dlouhonohých skřítků a pomoz jim objevit bájný poklad z Mariánské skály!

Na anglický park plynule navazuje lázeňský areál lázní Evženie, kde mohou návštěvníci ochutnat tři minerální prameny, a to pramen Evženie,
Městský pramen a Klášterecký pramen. Lázeňský
areál svým návštěvníkům nabízí také možnost
zapůjčení kol, koloběžek nebo loděk v místní loděnici, pro cyklisty se v okolí Klášterce nachází
více než 200 km cyklostezek a v letních měsících
mohou navštívit auqapark s jedním z nejdelších
tobogánů v České republice. V Klášterci nad Ohří
byla v roce 1794 založena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích, která je pod názvem
Thun 1794 a.s. dodnes největším výrobcem por-

Jak na to?
Stáhni si ZDARMA do chytrého telefonu aplikaci GEOFUN.
Zaregistruj se.
Stáhni si hru „Dlouhonozí skřítci a trpasličí poklad“.
Dostav se na aktivační GPS souřadnice a začni hrát!

Základní informace o hře
Start: Před Informačním střediskem města Ústí nad Labem.
Cíl: Humboldtova vyhlídka.
Hraje se ve městě a v přírodě na trase dlouhé maximálně 1,2 km,
zabere Ti to max. 1,5 h.
Hru můžeš odehrát, když je v provozu lanovka, vyhlídková věž
a bludiště na Větruši.
S omezením lze absolvovat se psem i kočárkem.
Cestou se dozvíš mnohé historické, technické a přírodní zajímavosti
a budeš zde plnit různé úkoly.

KONTAKT

Na březích řeky Labe pod výletním zámečkem Větruše a starobylým hradem Střekov žijí nikým
nepozorováni Dlouhonozí skřítci. Jsou to staří zkušení mágové, spjatí s přírodou a vstřícní
k lidem. A proč se jim říká Dlouhonozí? Spoustu času totiž tráví ve vodě, a aby nebyli celí mokří, dovedou
své nohy pomocí kouzel natáhnout tak, že si v té nejhlubší vodě ani břicho nenamočí.

celánu u nás. Navštívit zde můžete expozici Holky z porcelánu, nazvanou podle stejnojmenného
filmu, který se zde v roce 1974 natáčel a pro malé
návštěvníky je připravena Porcelánová školička,
kde si mohou vyzkoušet práci dekoratérů porcelánu.
V okolí Klášterce si můžete udělat výlet na některý
z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg, ze kterých je nádherný výhled po okolí. Na Egerberku
se podle pověsti nachází pramen, který má zázračnou moc a kdysi dávno na něm žil národ ohnivých obrů. A když budete při procházce na hrad
Šumburk pozorní, uslyšíte zase permoníky. Ti
v okolí gradu hlídají poklady a za dobrého počasí
můžete slyšet údery jejich malých kladívek.

Turistická sezóna 2021 v Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Ústí nad Labem – volný čas

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz

Praha

Novoměstská radnice
čeká na své návštěvníky s otevřenou náručí
S příchodem jara ožila konečně po dlouhé pauze i Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze a otevřela své
brány veřejnosti. Můžete vystoupat na ochoz její věže, odkud je překrásná vyhlídka na stověžatou matičku Prahu,
prohlédnout si několik výstav, objednat se na komentovanou prohlídku s poutavým výkladem či si užít některý
hudební večer.
ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta.
„Po dobu útlumu jsme velmi intenzivně pracovali
na tom, aby zážitky, které si odsud každý z nás
může odnést, byly ještě unikátnější a silnější než
doposud. Tato doba nám nejlépe ukázala, jak
naší radnici živoucí ruch svědčí a těšíme se proto
se všemi návštěvníky, vystavovateli i partnery
na naši budoucí spolupráci“.
Během návštěvy Novoměstské radnice nezapomeňte zavítat i na její klidné a útulné nádvoří.
Obdivovatelé sochařského umění zde mohou
posedět s šálkem lahodné kávy z kavárny Neustadt na betonových polštářích sochařky Veroniky Psotkové či si prohlédnout dílo v souvislosti se sochařských festivalem Sculpture Line.
Každé úterý odpoledne je navíc možné shlédnout Sochu Neptuna, kterou vytvořil Bohuslav
Schnirch. Pro milovníky hudby jsou napláno-

Z výšky sedmdesáti metrů pohlédnete na domy, dvory a věžičky Nového Města, ale uvidíte až
na Pražský hrad. A takový pohled
se vám z jiné pražské věže nenaskytne. Během výstupu na ochoz
si užijete některou z krátkodobých výstav v Galerii ve věži, do
30. 6. výstavu současných členů
Sdružení českých umělců grafiků
Hollar Nové cesty / Nové objevy.
V bývalém bytě věžníka se nachází stálá expozice o historii Nového Města a Praze panoramatické a ti, pro koho jsou dvě stovky
schodů příliš velký fyzický výkon,
si užijí výstavu dokumentaristy
Martina Šmoka Stopy židovské
přítomnosti v Praze 2 představující pozoruhodnou ale málo známou kapitolu z historie Vinohrad.
Nachází se v přízemí věže a je přístupná zdarma i během letních
prázdnin.
„Je to obrovská radost a úleva,
že se brány radnice opět otevřely
Pražanům i návštěvníkům ze všech
koutů naší země i prvním turistům
ze zahraničí“, říká s potěšením

vány po dlouhé covidové pauze první hudební
večery v historickém Velkém sále se skvělou
akustikou a kdo se chce dozvědět něco z bohaté
historie této národní kulturní památky, může si
rezervovat místo na komentovanou prohlídku
s poutavým výkladem vhodnou i pro děti.
Podrobné informace o plánovaných kulturních
akcí pražské Novoměstské radnice naleznete
v programu na webových stránkách:

KONTAKT

www.nrpraha.cz
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NOVOMĚSTSKÁ RADNICE. P.O.
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
 224 947 190, Mobil: 725 639 740
 info@nrpraha.cz
www.nrpraha.cz
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Interaktivní výstava
Elišky Podzimkové

vás doslova přenese
do kouzelného světa Malého prince
Ke konci měsíce června můžete v litvínovském zámku navštívit mimořádnou
výstavu, která vás doslova přenese do kouzelného světa Malého prince. V úterý
22. června bude v zámku Valdštejnů otevřena interaktivní výstava české
animátorky, ilustrátorky, fotografky a umělkyně Elišky Podzimkové.
Součástí výstavy budou i interaktivní instalace,
například starý „áčko” stan, ve kterém bude možnost si do sluchátek pustit audioknihu Malého
prince. Na Islandu také vznikl krátký „makingof”
film, který bude zakomponován do výstavy a bude
jej možné v rámci prohlídky zhlédnout.
Na výstavě budou odrážedla pro děti - malé dřevěné lišky, instalace nebes, která si hraje se světlem
a projekcí beránků směrem „do nebes“. Návštěvník může rozhrnovat čočku na skleněném stole
a díky tomu ovlivňovat množství propuštěného
světla.
Interaktivní výstava Elišky Podzimkové Malý
princ bude probíhat od 22. června do 22. října
v zámku Valdštejnů v ul. Mostecká č. 1 Litvínov.
Prohlídky se uskuteční od úterý do neděle v 9.00,
10.30, 13.00 a 15.30 hodin. Vstupné vyjde dospělé na 70 Kč, důchodci zaplatí 40 Kč a děti a studenti 30 Kč, rodina může využít rodinné vstupné
ve výši 120 Kč. Nutná rezervace vstupenek na
tel. 603 151 600! Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální vládní nařízení a hygienická opatření.

KONTAKT

Eliška Podzimková ilustrovala nejnovější vydání
Malého prince pro nakladatelství Albatros. Toto
vydání neprovází typické ilustrace autora této
knihy Antoina de Saint-Exupéryho, ale obrazový doprovod, který vytvořila Eliška Podzimková
kombinací fotografií a ilustrace. Chystaná výstava s tímto dílem úzce souvisí.
Konceptem výstavy je vytvořit kouzelný svět Malého prince, který zapůsobí nejen na oči návštěvníka, ale i na jeho další smysly, odstřihnout ho
od každodennosti a vrátil zpět do dětství. Prostor
bude zaplněn magickým lesem, světélky, mlhou
linoucí se po zemi a vůní šimrající v nose. Návštěvník, který vejde dovnitř, si bude připadat
jako v jiném světě.
Hlavní instalací jsou samozřejmě ilustrace
z knížky Malý princ, které byly připravované
na Islandu. Jedná se o kombinované fotografie
s ilustracemi, které jsou pro Eliščinu tvorbu příznačné. Obrazy jsou kulaté, plastické, obsahují
plno přírodních materiálů jako mechy, lišejníky,
lávový písek. Obrázky z knížky jsou zároveň animované prostřednictvím AR (augmented reality) aplikace ARTIVIVE, která je volně ke stažení
a skrze kterou si návštěvníci mohou „rozpohybovat jednotlivé obrázky”, tedy přehrát animaci.
Aplikace si jednoduše „natrekuje” daný obrázek
a pozná, že má spustit animaci. Například obrázek z pilotní kabiny letadla se začne hýbat tak, že
letadlo prolétává krajinou, pilot manévruje s letadlem a celé to je doplněné zvukovou stopou.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
ul. Mostecká 1, Litvínov
www.litvinov.cz
Otevřeno celoročně:
út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00
Návštěvníci výstavy a expozic jsou povinni dodržovat aktuální nařízená hygienická opatření.

Památník Terezín,

národní kulturní památka
státní příspěvková organizace

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako
Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného
Československa. Na území Malé pevnosti – bývalé věznice pražského gestapa
a Velké pevnosti, dnešního města – židovského ghetta v období 2. světové války.
V České republice je Památník Terezín jedinou
institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní,
výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců
obětí vlády násilí.
Objekty Památníku Terezín přístupné návštěvníkům:
• Malá pevnost
• Národní hřbitov
• Pietní místo u Ohře
• Muzeum ghetta
• Park terezínských dětí
• Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta
• Bývalá Magdeburská kasárna
• Pamětní deska u železniční vlečky
• Domek bývalé městské váhy
• Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta
• Kolumbárium s částí opevnění
• Židovský hřbitov s krematoriem
• Hřbitov sovětských vojáků
• Ruský hřbitov z I. světové války
• Krematorium koncentračního tábora v Litoměřicích – po předchozím objednání

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 průvodcem nebo dále i s individuální návštěvou muzejních objektů bývalého ghetta – časová náročnost 2 – 4 hodiny.
V případě celodenní návštěvy doporučujeme objednat průvodce do Malé pevnosti i do bývalého
ghetta, s následnou návštěvou muzejních objektů,
časová náročnosti cca 6 hodin.
Otevírací doba:
MALÁ PEVNOST:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 8:00–16:30
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 8:00–18:00

Průvodcovské služby
Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez předchozího objednání nebo v rámci prohlídky vedené průvodci Památníku Terezín. Prohlídka s průvodcem je zahrnuta v ceně vstupného a doporučujeme její rezervaci na stránkách https://www.
pamatnik-terezin.cz/rezervace.
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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

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

Zavírací dny ve všech objektech:
24. 12.– 26. 12. a 1. 1.
Otevírací doba se mění na letní a zimní v den
následující po změně času na letní a zpět (říjen
a březen). Data 31. 10./1. 11. a 31. 3./1. 4. jsou
tedy pouze orientační!

KREMATORIUM:
v sobotu zavřeno
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: 10:00 – 16:00
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: 10:00–18:00
V době oběda: 30 min. polední přestávka (pohyblivá - dle aktuální návštěvnosti)
KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI
A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:00
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00

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

LETNÍ NOVINY PRO DĚTI I RODINY

LÉTO NA ZÁPADĚ

Karlovarský kraj je jako stvořený pro rodinnou aktivní dovolenou
s dětmi. Ať už máte doma neúnavné rošťáky, hloubavé malé vědce nebo
nadšence do zvířátek, nemůžete sáhnout vedle. Nechte je vyřádit
na cyklostezkách, vplout do pohádkových světů tajuplných hradů
a kouzelných zámků nebo se dozvědět něco o přírodě. Připravte rodinný
výlet, na který nezapomenete.
Využijte speciální letní nabídky KARLOVY VARY
REGION CARD pro rodiny
s dětmi a navštivte turisticky atraktivní místa Karlovarského kraje.
Více na www.karlovyvarycard.cz

ZA ZVÍŘÁTKY–––––––––––
VÝLETNÍ AREÁL DIANA
Příjemný rodinný výlet v Karlových Varech můžete
strávit v areálu rozhledny Diany, kam se dá celoročně vyjet lanovkou. Kromě výhledu na celé město
bude děti lákat minizoo a rodiče příjemné pose
zení ve výletní restauraci. Třešničkou na dortu pak
bude návštěva tropické zahrady s exotickými motýly z celého světa. www.dianakv.cz

hou učit malovat nejrůznějšími technikami, pracovat na hrnčířském kruhu a objevovat množství dalších výtvarných technik.www.becherovavila.cz

ZA POZNÁNÍM –––––––––
PARK BOHEMINIUM
V Mariánských Lázních spatříte na jednom místě
pozoruhodné stavby z celé České republiky. Nazujte sedmimílové boty a jako Gulliver na cestách v jediném dni pořídíte společnou fotografii například
s Karlštejnem, Červenou Lhotou nebo zámkem
v Lednici. Park od letošního roku obývají nejmenší koně na světe, kteří udělají radost jak dětem, tak
i dospělým. Nedaleko parku Boheminium u hotelu
Krakonoš byla obnovena tradiční pohádková cesta
se sochami na motivy známých pohádek
www.boheminium.cz

ZA ZÁBAVOU –––––––––––
CYKLOSTEZKA OHŘE
Na projížďku malebným údolím řeky Ohře zve páteřní cyklostezka o délce 110 kilometrů, Projedete
si spoustu historických a zajímavých míst, jako
například Loket nebo Svatošské skály, zavítáte do
významných měst i poklidných vesniček, a hlavně
strávíte den v nádherném prostředí Slavkovského
lesa.

TIP DO DEŠTĚ!
Největší a nejhezčí vodní ráj pro děti v Karlovarském kraji najdete v Aquaforu ve Fratiškových Lázních. K dispozici je návštěvníkům
relaxační, plavecký, dětský a v letním provozu
i venkovní bazén a mnoho atrakcí.
www.aquaforum-frantiskovylazne.cz

DO POHÁDKY–––––––––––
HRAD A ZÁMEK BEČOV
Myslí zde na děti více, než byste čekali. Připravené
jsou dětské prohlídkové okruhy či dotykový model
relikviáře sv. Maura. V areálu zámku si mohou děti
zdarma zapůjčit dobový kostým nebo vyzkoušet
dětský koutek. Odměnou za absolvování prohlídky
je závěrečné povýšení dětí do šlechtického stavu.
www.prodeti.zamek-becov.cz

TIP! Obří vzduchová trampolína, indiánské
koně a minizoo na vás čekají v přírodním rodinném areálu Svatošky dětský ráj uprostřed
čisté přírody. www.svatoskeskaly.cz

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL
KRAJINKA
Od přehrady Skalka až po Chebský hrad sahá tento rekreační areál, který si přímo říká o celodenní
výlet. Na atletickém stadionu si dáte pěkně do těla,
v sedle kola z půjčovny prozkoumáte okolí, malé
rošťáky necháte vyblbnou na lanové dráze a na
závěr si třeba něco ugrilujete na piknikové louce.
Zdejší amfiteátr navíc hostí i kulturní a umělecké
akce.www.chetes.cz

TIP! Děti si užijí spoustu zábavy v animační
klub Coolonáda v Mariánských Lázních.
www.coolonada.cz

TIP! Na děti čekají v Karlových Varech příměstské a sportovní tábory, kempy a mnoho dalšího vyžití. www.mestozazitku.cz

OBORA SVATÝ LINHART
Utrhnout si šišku těsně pod korunou stromu, zatímco se pod vámi pasou jeleni? Jedině v pohádkové Oboře Svatý Linhart v Karlových Varech, protkané soustavou visutých mostů, které vás zavedou až
do šestimetrové výšky. Vyzkoušet můžete také stezku ve stromech s pozorovacími domky až 15 metrů
nad zemí. www.llkv.cz

TIP! Vy i vaše děti se můžete na pár hodin změnit ve vládce džunglí a překonávat desítky lehčích i náročnějších překážek v lanovém centru
Svatý Linhart. www.llkv.cz

PŘÍRODNÍ PARK PRELÁT

PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA THUN
Nechte své děti dát průchod kreativitě v Porcelanové školičce Thun, kde si zblízka vyzkouší řemeslnou práci s tímto typickým českým materiálem.
V umělecké dílně dostanou hrníček, který si vyzdobí. Výslednou podobu pak mistři v porcelánce
vypálí a odešlou k vám domů nebo do školy.
www.fabriktour.cz

STATEK BERNARD

HRAD LOKET

AREÁL NOVAKO

ZÁMEK KYNŽVART

Návštěva této malé rodinné farmy je zážitek, na který se nezapomíná. Skrytá v meandrech řeky Rolavy
nabízí všem zájemcům vhled do života nejrůznějších druhů zvířat, od koní přes osly a prasátka až
po lamy. www.kozodoj.cz

AREÁL PLEŠIVEC
Zažijte stoprocentní adrenalin v areálu Plešivec.
Čeká na vás obří houpačka ve výšce šestnácti metrů, volný pád ze třinácti metrů, bungee trampolína a pro menším návštěvníky lanové centrum
nebo mýtická stezka plná strašidel a příběhů.
www.plesivec.eu

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS

Kousek od Františkových Lázní se rozprostírají
rozsáhlé vodní plochy a u nich lesopark Amerika
s chovem přátelských mývalů, poníků, lam a vodní zvěře. Děti se vyřádí u zvířat nebo na hřišti se
spoustou atrakcí a společně pak můžete vyplout
na vodu, třeba k nedaleké biorezervaci obydlené
mnoha druhy ptáků.

U Františkových Lázní leží Soos, přezdívaný český
Yellowstone. Naučná stezka vás provede po dně vyschlého jezera měsíční krajinou. Potkáte zde chráněné živočichy i rostliny, minete bahenní vývěry
zvané mofety nebo četné minerální prameny a na
závěr vás čeká muzejní expozice o přírodě v rezervaci a paleontologická expozice Dějiny země.

Zámek plný pokladů si mohou vaše děti projít jako
princové a princezny v doprovodu čarodějnice Agáty, Bílé paní nebo princezny Markéty. Formou hry
se dozvědí, jak vypadal život na zámku, kdo v něm
žil a jaký byl vlastně jeho účel.
www.zamek-kynžvart.eu

Vydejte se údolím Ohře po stopách tajuplných
ochránců minerálních pramenů, skalních skřítků.
Naučná stezka vás provede trasou dávných promenádních cest z dob Heinricha Mattoniho, představí
vám historii obce Kyselka a zastávku po zastávce
před vámi komiksovou formou rozvine poutavý
příběh o obyvatelích nedaleké Skalky skřítků. Kdo
ví, třeba po cestě i na nějakého narazíte.
www.mattonihostezka.cz

JEŽÍŠKOVA CESTA
Hluboko v poetické krajině Krušných hor leží městečko Boží Dar a z něj se skrze lesíky a údolí vine
pověstná Ježíškova cesta. Vede přes třináct zastávek u domečků Ježíškových pomocníků, kde na
děti čekají zajímavé a napínavé úkoly. Na závěr
cesty pak každý účastník dostane za odměnu malý
dárek. www.bozidar.cz

STEZKA SOVY ROZÁRKY
Vzhůru za pověstí po stezce sovy Rozárky! Pestrý
terén údolím řeky Střely v okolí Žlutic, úžasné výhledy do krajiny a dřevěné sochy podél cesty s úkoly pro děti zpestří každý rodinný výlet. Vaším průvodcem bude moudrá sova Rozárka a zhruba sedm
kilometrů dlouhou túru můžete zakončit třeba na
zážitkové farmě. www.sovazlutice.eu

TIP PRO MALÉ NEBOJSY! Ve Žluticích kromě mno-

TIP! K lesoparku a rybníku Amerika se z Fran-

ha historických kulturních památek najdete
i sklep plný čertů. Až tři patra pod zem vede
stezka středověkými podzemními chodbami,
které si svého času oblíbili rohatí pekelníci
všech druhů.

tiškových Lázní dostanete minivláčkem.

BIOFARMA KOBYLÉ BABIČČIN DVOREČEK
Ponořte se do života na farmě a zažijte rodinný výlet snů. Děti se dozvědí, jak se vyrábí sýr, domácí
marmeláda nebo se projedou na koni. Vyzkoušejte
si práci na farmě a odvezte si domácí mléko, sirupy nebo přírodní olivové mýdlo ze zdejší mýdlárny.
www.biofarmakobyle.cz

Tajuplný hrad s legendami i živou kulturou na skalním ostrohu v zákrutě řeky Ohře, zve návštěvníky
do svého hradního vězení s expozicí útrpného práva nebo muzea historických zbraní. Třeba v hradní
věži zahlédnete draka, který tam údajně přebývá.
www.hradloket.cz

MATTONIHO STEZKA
PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ

EKOLOGICKÁ FARMA KOZODOJ

LESOPARK AMERIKA

ká zahrada, stezka zaměřená na skalní vegetaci (bioferrata) nebo volně přístupné lodičky
na rybníku.

Prozkoumat fungování mlýnského kola, zablbnout
si v dětském srubu nebo se na chvíli proměnit v indiány, mohou děti všech věkových kategorií v parku nedaleko Mariánských Lázní. Na ty zdatnější
čeká opičí dráha nebo menší túra ke dvěma nedalekým rybníkům. www.sport-marianskelazne.cz/
sportovni-arealy/park-prelat

Co takhle projezdit kopce na horské koloběžce
nebo terénní káře? Nebo vás víc lákají trampolíny,
skluzavky a skákací hrady nebo lanové centrum
s dětským hřištěm? Jedno je jisté, v Areálu Novako
na Božím Daru se nudit nikdo nebude.
www.novako-ski.cz

Na tomto statku v tradičním chebském stylu se
zábava snoubí s poučením. Zdejší centrum tradičních řemesel připravuje celoročně kurzy z nejrůznějších odvětví českého řemeslnictví, takže ať už
vás zajímá truhlářství, keramika, včelařství nebo
cokoli dalšího, nepřijdete zkrátka. Na statku najdete také zookoutek a pravidelně se zde pořádají jarmarky, trhy a další akce. www. statek-bernard.cz

TIP! Milovníky přírody osloví rozsáhlá botanic-

BECHEROVA VILA
V historických prostorách vily v Karlových Varech
probíhá několik výstav ročně, přičemž většina doprovodného programu se zaměřuje na rodinné
a školní výlety. Děti se tady už od útlého věku mo-

Více tipů na výlety najdete na blog.zivykraj.cz
nebo ve 45dílném seriálu Toulky Karlovarským
krajem na www.televizeseznam.cz.
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Městské muzeum Česká Třebová
Vás zve k návštěvě

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.

Dále zajišťuje muzeum prohlídky s výkladem
v těchto památkově chráněných objektech:
Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – jediná
dochovaná rotunda v Pardubickém kraji postavená ve 13. století. Interiéru dominuje raně barokní
oltář s pozdně gotickou soškou sv. Kateřiny.
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově s expozicí připomínající zdejší pobyty Maxe Švabinského
a životní osudy rodiny Vejrychovy.

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.

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.
Kromě stálých expozic nabízí muzeum každoročně
řadu krátkodobých výstav, které tematicky čerpají z historie regionu. Do 31. 8. 2021 je přístupná
výstava s názvem Do plavek! O historii koupání
a plavkové módě.

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 80 Kč, (2 dosp. + 1-3 děti)
*(děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP)
Pedagogický doprovod škol. skupin a děti do 6 let
zdarma
Domek Prokopa Diviše
Otevírací doba:
květen–září:
Út–Pá 10.00–11.00
14.00–16.00,
So–Ne 14.00–17.00
Vstupné:
základní 25 Kč,
snížené 15 Kč
(děti od 6 let, studenti,
senioři, ZTP)*,
rodinné 55 Kč
děti do 6 let zdarma

Kaple Panny Marie na Horách u České Třebové
– klasicistní kaple nad pověstmi opředeným pramenem vody, který v minulosti vyhledávali mnozí
poutníci, aby zde nalezli uzdravení. Kaple se 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 zajímavé
informace o architektovi českotřebovského kostela
a vynálezci Josefu Hardtmuthovi i o návštěvě knížete Aloise z Lichtenštejna v České Třebové.

KONTAKT

Průvodkyně: Jitka Bodnárová
Tel.: +420 608 427 064

KONTAKT

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

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK
Československé armády 472
564 01 Žamberk
muzeum@muzeumzamberk.cz
www.muzeumzamberk.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
 +420 465 322 634
 info@mmct.cz
 https://www.facebook.com/mmctcz
www.mmct.cz

Muzeum loutkářských
kultur v Chrudimi
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi již téměř 50 let fascinuje malé
i velké návštěvníky svými loutkami, které jsou vystaveny ve třech patrech
historického Mydlářovského domu v centru města.
Stálá expozice

Vstupte do Magického
světa loutek a nechte se
vést od historie k moderně českého loutkářství, které je od roku
2016 součástí světového kulturního dědictví
UNESCO. Stálá expozice
vás postupně seznámí
s loutkami kočovných
loutkářů, varietními loutkami nebo rodinnými loutkovými divadly. Nechybí Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo loutky Josefa
Váchala. Zahraniční část expozice je věnována oblasti Orientu, kolébce stínového divadla
a loutkářského umění vůbec. Uvidíte stínové
loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také raritu, vietnamskou vodní loutku. Od září 2019 se v nové
části stálé expozice budete moci setkat s nejvzácnějším exponátem muzea, marionetou
Tanečnice připisovanou slavnému francouzskému malíři Edgaru Degasovi. V herně si pak
vedení loutek sami vyzkoušíte.

skupiny. Nabízíme také rozmanité výtvarné,
dramatické a zážitkové programy pro školy. Ty
navazují na RVP a po dohodě s našimi lektory
lze vytvořit i program na míru dle potřeb pedagoga a ŠVP. Loutky neznají hranice, jejich prostřednictvím je možné zprostředkovat téměř
jakékoliv události a příběhy.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je
otevřeno po celý týden včetně pondělí od 8.30
do 17 hodin. Přístup do muzea je částečně bezbariérový.

Městské muzeum Loreta
v Chlumci nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta sídlí v barokní budově bývalého
kláštera, který dal v roce 1717 postavit Václav Norbert
Oktavián Kinský.
Budova je tudíž ještě starší, než známý zámek
Karlova koruna a zároveň se jedná se o jednu z nejmenších zachovaných loret na našem
území. Do současnosti se sice nedochovala Santa Casa ani rozsáhlé barokní zahrady,
přesto má objekt své nezaměnitelné kouzlo. Budova byla v letech 2001–2002 zrekonstruována pro potřeby městského muzea. Stálá
expozice se věnuje nejstarším dějinám města,
cechům a řemeslům, významným chlumeckým
rodákům, selským bouřím a návštěvníci si
také mohou prohlédnout unikátní střelecké
terče a jedinečnou sbírku zemědělských strojů
a nářadí, kterou do muzea věnoval chlumecký
rodák František Novák.

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

Výstavy

Navštívit u nás můžete rovněž zajímavé sezónní a krátkodobé výstavy. V roce 2019 se s Loutkami na frontě vydáte do zákopů první světové
války nebo si na výstavě nazvané Tanec kolem
baletky sami vyzkoušíte restaurování vzácných exponátů včetně Degasovy Tanečnice.

Muzeum každoročně pořádá tradiční akci
„Dožínky v Loretě“ a pravidelné výstavy. Komentované prohlídky jsou vždy přizpůsobeny věku
návštěvníků.
Otvírací doba:
duben – SO, NE a svátky
květen–září – denně mimo pondělí
říjen – SO, NE a svátky
listopad–březen – zavřeno.
Možnost prohlídky pouze pro předem
objednané skupiny nad 5 osob.
9–12 hod. a 13–16 hod.
Vstupné:
30 Kč, slevy 10 Kč,
děti do 6 let a členové AMG zdarma

MĚSTSKÉ MUZEUM LORETA

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR
V CHRUDIMI

Kozelkova 25/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
 loreta@chlumecnc.cz
 +420 608 705 051
/MestskemuzeumLoreta
www ic.chlumecnc.cz

Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
 puppets@puppets.cz
 +420 469 620 310
www.puppets.cz
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Místo, kde papír ožívá

Muzeum
Police nad Metují

Otevírací doba:

Františkánský klášter Hostinné

Zimní období (říjen – duben)
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00 – 17:00

Klášter sloužil františkánům do roku 1950, kdy byl příslušníky tehdejší
státní bezpečnosti vyklizen a řádoví bratři uvězněni v internačním táboře.
Do nedávné minulosti klášter chátral. Avšak v letech 2009–2011 proběhla
rekonstrukce a klášter byl následně oceněn titulem Stavba roku 2012
Františkánský klášter je dnes sídlem městského muzea, Galerie antického umění a městské
knihovny. Stal se však také místem, které hostí
kulturní a společenské akce, koncerty, výstavy,
přednášky, workshopy a další zajímavé události. Expozice městského muzea představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst v Podkrkonoší je nainstalována ve františkánských
celách z 2. poloviny 17. století. Jsou zde zachyceny dějiny od kolonizace kraje na horním Labi
počátkem 13. století, založení města Hostinné,
všechny významné historické události až po rozhodné okamžiky, které bezprostředně navázaly
na výsledky II. světové války. Část výstavních
prostor je věnovaná působení příslušníků řádu
sv. Františka ve městě, prezentaci unikátního
souboru lunet ze života zakladatele tohoto řádu
z roku 1688 a kolekci vyřezávaných figurálních
včelích úlů z konce 18. století. Součástí areálu

Sobota, neděle, svátky, prázdniny:
9:00 – 17:00
Letní období (květen – září)
Denně:
9:00 – 17:00

je také klášterní zahrada, která byla františkánům především zdrojem obživy. Mniši pěstovali
ovoce, zeleninu, z vypěstovaných bylin vyráběli
léčivé masti a čaje, v úlech chovali včely. Dnes
zahrada návštěvníkům nabízí místo oddechu
a odpočinku. V blízkosti původního zahradního
domku se nachází interaktivní expozice věnovaná včelařství a nově též expozice zemědělských
strojů a nářadí.

Nabízíme edukativní a zážitkové programy
pro skupiny a akce pro veřejnost.
Vedle Muzea je nově otevřená kavárna.

Otevírací doba:
říjen–duben:
Út–So 10:00–12:00, 13:00–17:00
květen–září:
Út–So 9:00–12:00, 13:00–17:00
Ne 13:00–17:0

i

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
Police nad Metují 549 54
www.mpmpm.cz

Kontaktujte nás:
e-mail: info@mpmpm.cz
Mobil: +420 777 828 657
Tel.: +420 498 100 910

Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Třebechovice pod Orebem vyhledávají milovníci krásných
lesů a světoznámého muzea betlémů. Jeho nejobdivovanějším
exponátem je unikátní Proboštův mechanický betlém.
Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Kapuciána
a Frimla.
Pojďte s námi na výlet do časů, kdy se zrodila
naše jediná národní kulturní památka, která
nebyla na objednávku. Což znamená, že vznikla
bez jakékoli finanční podpory.

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.
3.12.2020–7.11.2021
Kouzelný svět betlémů
Historie stavění betlémů v Čechách sahá až
do 16.století. Betlémy nejprve zdobily kostely
a kaple, později se přesunuly do domácností.
Zvyk stavění betlémů je u nás pevně zakořeněn.
Přijďte se s historii této krásné tradice podrobně seznámit. Potěšit se z historických i současných betlémů.
Uvidíte např. třebíčský papírový malovaný betlém, který má okolo 500 figur. Dále velký barevný skleněný betlém nebo naopak miniaturní betlémek vyražený do osmnácti karátového
zlata.
21.5.2021–31.8.2021
Orebité – 600 let
Zkusili jste si někdy drátěnou košili? Střílet
z praku? U nás můžete! Interaktivní výstava,
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která zábavnou i poučnou formou představí východočeské husitské hnutí orebitů, kteří si dali
jméno podle vrchu Oreb u Třebechovic. Vedle
táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek. Výstava je určena převážně dětským návštěvníkům, historické
události jsou prezentovány formou komiksového příběhu.
Na letní prázdniny připravujeme bohatý doprovodný program.
Turistická hra pro celou rodinu – Orebité aneb
putování husitskou stezkou
Otevírací doba (celoroční provoz):
Úterý–Neděle 9.00 – 16.30 hodin,
Pondělí zavřeno

KONTAKT

Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezávaných dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla o
váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb, paláců, kostelíků, mlýnů, poustevny a 400 filigránských figurek lidí a zvířat na ploše 7 × 2 metry?

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ
Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
 +420 495 592 053, +420 702 175 450
 info@betlem.cz
www.betlem.cz, www.itrebechovice.cz
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HURÁÁÁ DO PŘÍRODY!
V pohodlí domova toho moc neobjevíte!
Pojďte s námi objevovat přírodní krásy, využívat venkovní sportoviště, vzdělávat se na naučných stezkách. Pojďte trávit
čas na čerstvém vzduchu – na kole, na bruslích, na koni či pěšky…
Cidlinou, Cable Wake Park Hradec Králové
či Adventurepark, vodní atrakce, Gladiator
arénu a mnoho dalšího v areálu Stříbrného
rybníku.

Poznávat Hradecko můžete tradičně i neobvykle! A hlavně zábavně!
www.hradecko.eu/cs/huraaa-do-prirody
QUESTY, MĚSTSKÉ A TURISTICKÉ HRY
Kdo by neměl rád stopovanou, šipkovanou,
honbu za pokladem či jiné hledačky! Když
k tomu přidáte řadu místních zajímavostí,
bude vás to poznávání cizí krajiny určitě bavit. Zkusit můžete Lubenskou hledačku, hradecký quest či Orebitskou stopu. Hrát můžete i řadu městských her z dílny nechanické či
hradecké knihovny.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA, ZVÍŘATA, ZVÍŘATA…
… protože jsou chlupatá a mají hebkou srst!
Jak se zpívá ve známé písničce… Zvířata jsou
prostě poklad, který je potřeba chránit, ale
také obdivovat. Vyrazit za nimi můžete do Zooparku Stěžery u Hradce Králové, Bioparku
Štít u Chlumce nad Cidlinou, Hravého Poníkova u Nového Bydžova nebo Městských lesů
Hradec Králové.

NAUČNÉ, POHÁDKOVÉ A JINÉ STEZKY
Díky nim můžete objevovat a poznávat, něco
nového se na nich dozvíte a rozhodně se díky
nim neztratíte. Projít si můžete Pohádkovou stezku zámeckým parkem okolo zámku
Karlova Koruna, Cestu hořiněvským lesem,
Tajemný les Svíb, Malou a Velkou lví stezku,
Stezku Přírodou v okolí Podorlického skanzenu v Krňovicích či nepřeberné množství
zajímavých tras v hradeckých lesích.

DO HRADCE A NA HRADECKO
GUSTÍK POZVE KAŽDÉ DĚCKO
Stejně jako džungli i celému území
Hradecka vládne lev. A ne zrovna
obyčejný. Lvíček Gustík vám ukáže
místa, kde se budou dobře bavit všichni, především pak ti nejmenší. A co víc, s Gustíkem
můžete celé léto soutěžit!
Na většině z výše uvedených míst máte možnost získat samolepku do hrací karty a až ji
budete mít vyplněnou, v hradeckém turistickém informačním centru vás náležitě odmění. Celkově můžete navštívit přes tři desítky
atraktivit, které se do Gustíkovy soutěže zapojily. Všechny potřebné informace najdete
na www.gustik.cz.

LANOVÉ PARKY A JINÁ SPORTOVIŠTĚ
Protáhnout tělo si sice můžete kdekoliv, ale
když k tomu můžete využít řadu zajímavých
prvků, je to o poznání lepší! Vyzkoušejte například Lesní tělocvičnu U Pytláka a Park Na
Větvi v hradeckých městských lesích, aktivitami nabitý areál Fajnparku v Chlumci nad
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MUZEA A GALERIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Muzeum a galerie
severního Plzeňska
v Mariánské Týnici
Mariánská Týnice u Kralovic, národní kulturní památka se nachází 35
km severně od Plzně. Někdejší poutní místo patří ke skvostům barokní
architektury západních Čech. Bylo postaveno v letech 1711 – 1777 podle plánů
architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Tvoří jej kostel Zvěstování Panně
Marii, ambit a proboštství. Je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska.
Archeologii, staré škole, měšťanskému bytu
nebo prezentaci předmětů s religiózní tématikou je věnována další část.
V průběhu celého roku se v Mariánské Týnici
koná řada doprovodných akcí a výstav, jejichž
přehled naleznete na webových stránkách.

Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

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

Otevírací doba:
duben, září, říjen:
denně mimo pondělí 9.00 – 17.00

listopad – březen:
po – pá 9.00 – 15.00
v pracovní dny

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V MARIÁNSKÉ TÝNICI, P. O.

KONTAKT

KONTAKT

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

květen – srpen:
denně mimo pondělí 9.00 – 18.00

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

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

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech

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

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

ské knihovně a od počátku 30. let pak i muzeu. Po
krátké pauze během II. světové války, byl Chodský
hrad-jak zní tradiční název navrácen svému kulturnímu poslání. Po započatých opravách roku
1992 však v dubnu 1995 - zachvátil objekt požár.
Následná obnova skončila v červnu 1998. Nová
expozice je zpřístupněna od května 1999.
Galerie bratří Špillarů, jako odloučené pracoviště Muzea Chodska, byla slavnostně otevřena dne
10. května 1970 v prostorách 1. patra trhanovského zámku. V červnu 1994 byl provoz obrazárny
dočasně přerušen v důsledku naléhavých stavebních oprav. Galerie byla otevřena 15. dubna
1996 za mimořádného zájmu veřejnosti. Činnost
galerie byla mnohostranná: pořádání dočasných
výstav, organizace vernisáží, propagace v tisku
a rozhlase, spolupráce se školami, spolupráce
s místní knihovnou při pořádání přednášek,
autorská čtení. Nyní se galerie stěhovala potřetí,
tentokrát do budovy Muzea Jindřicha Jindřicha.
K dispozici pro stálou expozici i dočasné výstavy
je celé přízemí, depozitář obrazů je v nově zřízeném depozitním prostoru. Muzeum Jindřicha
Jindřicha. Nová muzejní expozice představuje
část „ etnografické sbírky „ J. Jindřicha, která čítá
na 9.000 předmětů. Prezentovány jsou podmalby
na skle, kroj, keramika, lidový nábytek, atd.
www.muzeum-chodska.com

KONTAKT

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

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA
V BLOVICÍCH, P.O.

13

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

Mimořádným místem pro návštěvníky Klatov
je dále Barokní lékárna U Bílého jednorožce
přímo na klatovském náměstí. Pro milovníky
Pošumaví je také přichystána expozice lidové architektury v nedalekých Chanovicích.
Podrobněji na našich webových stránkách
www.klatovynet.cz/muzeumkt.
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Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem
historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří
k největším muzejním ústavům v České republice.

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

K vidění je stálá expozice „Příběh na niti“. První část
expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo zvané Škodovo. Druhé patro je věnováno
fenoménu tzv. rodinných divadélek. Významná část
expozice patří Loutkovému divadlu feriálních osad,
v němž působili umělci jako např. Karel Novák, Josef
Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla
Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově
vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami
z původního fundusu. Ve třetím patře je představeno
současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky
z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Závěr
prohlídky patří amatérským souborům.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA

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

MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA
V ROKYCANECH

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

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ
PLZEŇSKÉ DIECÉZE

(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 –
18:00, www.zcm.cz , (Pouze sezónní provoz: duben – říjen!)
Františkánská 11, Plzeň, tel. +420 378 370 900, GPS:
49°44’44.466”N, 13°22’41.380”E
Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Po
stopách víry františkánským klášterem“ a nachází
se v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších
a nejstarších středověkých památek města. Vystavena
jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické
a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin
spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové,
světci i život Krista. Část expozice je věnována plzeňské
diecézi. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“
vystavující nejcennější umělecká díla evropského
významu, liturgické předměty a roucha z farností

Hlavní budova ZČM

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

Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského
muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům
zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými
nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

MUZEUM LOUTEK V PLZNI

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

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

VODNÍ HAMR DOBŘÍV

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

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

Veškeré informace o muzeích a další tipy na výlety čtenáři naleznou na webovém portálu www.turisturaj.cz.

Slevový kupon

pro prvních 100 zájemců
1+1 zdarma
Výlet člunem na Ferratu Hluboká



Rezervujte na:
www.areal-hluboka.cz
kód: budejovicko
Platí do 30. 9. 2021
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Království lesa a Stezka
korunami stromů Lipno –
zážitek pro všechny generace
Rodinný areál Lipno, to je ráj pro děti, rodiče i prarodiče v čisté šumavské
přírodě u jihočeského moře.
(Ne)únavná zábava pro děti i dospělé
Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají!
Spousta zábavy u vody, ve vrcholcích stromů
i v dobrodružném stínu lesa. Mnohá tajemství přírody a jejích obyvatel je možné poodkrýt v Království lesa – velkém lesním hřišti, kde se děti nejen
dostatečně vyřádí na obřích trampolínách, prolézačkách Hradní stezky lesních zvířat, ale třeba se
i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godoše. Šplhat po stromech jako veverka i stát se skřítkem v malé vesničce. To lze zažít jen v Království
lesa na Lipně, které zajistí zábavu na celý den pro
všechny členy rodiny.

Ke Království patří také Malá lesní zoo se vzácnou kočkou divokou, veverkami, puštíkem
obecným i výběhem s kozičkami. Načerpat
síly na další dovádění lze v Lesních dílnách
Modřínek, které jistě přilákají malé i velké řemeslníky. Na památku si odtud odnesou nejen
skvělé zážitky, ale také vlastnoruční výrobky
z přírodních materiálů, které jsou běžně v lese
dostupné. Celé hřiště a jeho prvky jsou inspirovány životem v lese a děti se tak nejen dostatečně unaví, ale naučí se i mnoho zajímavostí
z lesní říše.

Do korun stromů pro zážitek z jiné perspektivy
Z Království lesa je na dohled majestátní věž bezbariérové Stezky korunami stromů. Z ní je krásný výhled na jezero, okolní Šumavu, a při dobré
viditelnosti až na vrcholky Alp vzdálené 200 kilometrů. Při procházce do korun stromů potkáte
adrenalinové zastávky, na kterých vyzkoušíte balanc i odvahu. Po celou cestu vás bude doprovázet
zábavná a vzdělávací Ptačí stezka. Dřevěné sošky
šumavských opeřenců s informačními tabulemi
i originální hnízda s vajíčky jednotlivých ptáků.
Na vrcholu věže pak zpívají ptačí hodiny.
Cestu zpátky z vrcholků stromů na pevnou zem si
můžete zkrátit 52 metrů dlouhým toboganem. Právě tam, kde na něj budete nastupovat, se během
léta střídají mnozí více i méně známí hudební interpreti. Úterní večery totiž na Lipně patří romantickým západům slunce a tradičním koncertům
na Stezce. Jejich atmosféra je neopakovatelná.
Stezka korunami stromů Lipno je první stezka
svého druhu v České republice. Postavena byla
v roce 2012 a od té doby je oblíbeným cílem návštěvníků jižních Čech. Je bezbariérová a otevřena
364 dní v roce.

Království lesa
www.kralovstvilesa.cz

Stezka korunami stromů Lipno
www.stezkakorunamistromu.cz

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.
jízdních kol, několik kusů historických automobilů, motory a jiné příslušenství.
V jednotlivých muzeích lze najít i mnoho světových unikátů a rarit. Expozice jsou koncipovány tak, aby zaujaly i děti a dámy. Věříme tedy, že
si naši návštěvníci výlet do světa předků současných vozítek nejen užijí, ale objeví i spoustu
zajímavostí z tohoto kouzelného světa vonícího
benzinem a olejem.

KONTAKT

V současné době se jedná o jednu z nejrozsáhlejších 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 právě i historická jízdní kola a v některých našich
výstavních prostorách i automobily. V součtu
tato sbírka obsahuje přes 200 kusů historických motocyklů, přes 80 kusů historických
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MOTO MUZEUM
Zdeněk Bálek
 +420 606 737 041
 Moto muzeum
 moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz
www.historicke-moto.cz
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Muzeum JINDŘICHOHRADECKA
Muzeum Jindřichohradecka představuje v jezuitském semináři veřejnosti
širokou řadu sbírkových předmětů v několika expozicích již od roku 1927.
noritský klášter, v němž je umístěno i jedno
z nejpozoruhodnějších děl barokního řezbářství z druhé pol. 17. st. - Strom života. V neposlední řadě stojí za to, zdolat 153 schodů městské věže, která se Vám odvděčí úchvatným
pohledem z výšky 35,3 metrů.

KONTAKT

Jedním z nejvýznamnějších exponátů jsou
Krýzovy jesličky, které jsou největším lidovým
mechanickým betlémem na světě, zapsaným
od roku 1998 v Guinnessově knize rekordů.
Za návštěvu stojí určitě i další zajímavé expozice jako je Landfrasova tiskárna, síň Emy
Destinnové… Dále doporučujeme zhlédnout
i dočasné výstavy Rok v kuchyni Magdaleny
Dobromily (do konce července 2021) a Tradice jedné hranice (v ul. Štítného 124). K dalším
objektům, které by si návštěvník Jindřichova
Hradce určitě neměl nechat ujít, patří gotický
kostel sv. Jana Křtitele s možností noční prohlídky půdních prostor s průvodcem a mi-

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
Balbínovo náměstí 19/I
377 01 Jindřichův Hradec
 384 363 660 (-1), 604 761 355
 muzeum@mjh.cz
www.mjh.cz

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

Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií je zaměřené na sledování
vývoje fotografie od
historie po současnost. Svou orientací na uměleckou fotografii,
její shromažďování a výstavní prezentaci se
řadí k těm institucím, jaké nenajdete jinde
v celé České republice. Návštěvníky Muzea fotografie a MOM kromě počtu sezónních výstav
nejvíce upoutá expozice Moc médií, budovaná
ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Interaktivní expozice představuje malým i velkým divákům vývoj a vliv jednotlivých médií na
člověka od fotografie až po filmové studio. Další
mimořádnou upoutávkou je expozice nazvaná
Jezuité v Jindřichově Hradci, jejíž součástí je
stejnojmenný dokumentární film přibližující
historii sídla Muzea fotografie a MOM – jezuitskou kolej – a slavné osobnosti, které zde kdysi
působily.
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KONTAKT

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM
JINDŘICHŮV HRADEC, P. O.
Klášterská 135/II,
377 01 Jindřichův Hradec
 +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz
pracoviště Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: od 1. 4. do 30. 12. 2020
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 362 459
 info@vkcjh.cz
pracoviště Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: od 1. 4. – 6. 12. 2020
10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 +420 384 370 884, 885
 info@vkcjh.c
www.dumgobelinu.cz
pracoviště Hvězdárna a planetárium
prof. Františka Nušla
Hvězdná 51, 377 01 Jindřichův Hradec
 +420 380 425 710, 711
 info@vkcjh.cz
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Městské muzeum
a galerie Dačice
„muzeum kostky cukru“
Co si takhle osladit život? Víte, odkud kostkový cukr pochází? Dačické muzeum
vám představí svůj světový unikát v podobě vynálezu první kostky cukru na
světě. Pojďte se dozvědět, jak to s tou sladkou kostkou vlastně celé bylo.
Další stále expozice:
• Historie a národopis Dačicka
• Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
•
Malíři Vysočiny – František Bílkovský
a Michael Florian
• Svět písniček Vladimíra Fuky
• Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie
Po celý rok pořádáme muzejní výstavy, galerijní výstavy, přednášky, kulturní akce, edukační programy pro školy a širokou veřejnost.

www.klasteryck.cz

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

KONTAKT

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

18. 6.–29. 8. 2021
Koloniál u pana Bajzy. Rodinná interaktivní
výstava nejen o historii obchodování.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
(JIŽNÍ KŘÍDLO STÁTNÍHO ZÁMKU)
Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
 muzeum@muzeumdacice.cz
 muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz

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.

KONTAKT

Jedna ze stálých expozic přibližuje návštěvníkovi život a dílo významného českého sochaře
a medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšenova pod Křemešníkem) a jeho syna akademického sochaře Zdeňka Šejnosta. V historické expozici nalezne návštěvník ty nejcennější předměty ze sbírek muzea: Pelhřimovský graduál
z konce 15. století, pozdně gotickou sochu Madony z Červené Řečice nebo městskou pokladnici z konce 18. století, a může si prohlédnout
barokní freskový sál s nádhernou nástěnnou
výzdobou. Atraktivní je expozice vězeňství,
v autentické budově městské šatlavy se nacházejí prostory mučírny, vězeňské cely a kaple.

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

Třešť: město plné zážitků
Šestitisícové město ležící mezi krajskou Jihlavou a renesanční Telčí má
v rukávu trumfy, které jen tak někdo nepřebije. Předně je to více než 200letá
neutuchající betlémářská tradice. Kde jinde než právě v Třešti na vás dýchne
vánoční atmosféra třeba i v srpnu?
V místním muzeu jsou totiž betlémy k vidění
po celý rok. Během dvou století vyřezali mistři
řezbáři desetitisíce figurek, postavili stovky betlémů a v posledních letech dali vzniknout tradici
s názvem Dřevořezání. Každý z účastníků této
svébytné akce zanechá v Třešti figurku, která
putuje do společného betléma, jež čítá úctyhodných 1200 figurek. Betlém je k vidění v expozici
betlémů v Schumpeterově domě a není jediný.
K obdivování jich je hned několik, od papírových,
po dřevěné, nebývalých rozměrů i jeden v životní
velikosti. Přesvědčte se sami!
Vedle této křesťanské tradice jsou stále patrné stopy po židovské komunitě, která zde žila
do 2. sv. války. Křivolaké uličky, synagoga, působivý hřbitov či osoba Franze Kafky – i to je třešťské
židovství. Náměstí dominují největší sluneční hodiny svého druhu v Evropě, na kterých se navíc
mění čas.
V samotném centru se nachází místo zvané Vězeňský dvůr, kde došlo k největší tragédii novodobých dějin města. S událostmi květnových dnů
roku 1945 se seznámíte v pietní síni dvora.
Nevšední pohlednici si můžete pořídit, pokud
vystoupáte po trase Křížové cesty nad město. Součástí kované skulptury je „levitující“ vykovaná

MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, P. O.
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
+420 565 323 184
www.muzeumpe.cz
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buřinka s deštníkem, neodmyslitelně náležících
k filmové postavě pana Tau, kterého kouzelně
ztvárnil třešťský rodák Otto Šimánek. Vystoupáte-li po schůdkách a vsunete hlavu do buřinky,
stanete se součástí „pozdravu“ a na chvilku také
filmovou hvězdou. Vznikne tak zcela originální fotografie z výletu.
Milovníci radiotechniky jistě zaplesají nad exponáty Muzea Tesla. A proč také ne, když se jedná
o největší sbírku s podobným zaměřením v Evropě.
Během letních dnů se
osvěžte na přírodním
koupališti Malvíny, kde
se voda čistí biologickou
cestou. Koupaliště se
nachází v poklidné části
Třeště necelého půl kilometru do centra.
A až budete přesyceni pulzujícím městem, vyjděte nad Třešť a zdolejte Špičák s jeho 734 m n. m.
nebo se nechte na šlapadle unášet šumící hladinou Váňovského rybníka. Stojí to za to!
www.trest.cz,
@MestoTrest,
http://koupaliste-malviny.cz/,
www.muzeumtesla.cz
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Rodinný park Robinson Jihlava má otevřeno!

Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí v rekonstruovaných prostorách třebíčského zámku
mnoho různých pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se může návštěvník
seznámit ve čtyřech stálých expozicích – mineralogické (Svět neživé přírody),
klášterní (Svět portálů a bran), o historii regionu (Lidé. Místa. Osudy.) a zámecké
(Valdštejnové na Třebíči).
V letních měsících Vás zveme na výstavu Retrogaming – počátky osobních počítačů u nás
(23. 6. – 29. 8.). Největší pozornost je věnována
počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let – československým i zahraničním.
Jednotlivé exponáty jsou představovány přístupnou formou – nezbytné technické informace
doplňují různé zajímavosti. Součástí výstavy je
„pařanské doupě“ – funkční herna s historickými počítači se stovkami her. Pamětníci si mohou
připomenout velké herní hity.

KONTAKT

Otevírací doba:
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin,
v červenci a v srpnu otevřeno také v pondělí.

LETNÍ noviny TIM

18

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
Zámek 1, 674 01 Třebíč
 +420 568 408 890
www.muzeumtr.cz
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VIDA! (NE)omezené léto
Brněnský zábavní vědecký park VIDA! láká na (Ne)omezené léto.
Co vás čeká? Těšte se na chytrou zábavu uvnitř i venku. Pod
střechou najdete kromě 175 stálých exponátů také výstavu
(Ne)omezení, kde si vyzkoušíte nejrůznější vychytávky, které pomáhají lidem
s hendikepem.
Venku zase objevíte nové vodní exponáty a za
pěkného počasí tady zhlédnete (ne)předvídatelnou show Bez hranic, o jejímž průběhu rozhodují diváci. Pro rodiny s dětmi je na každý
prázdninový den připravený program Souboj
živlů. Vyzkouší si spoustu zajímavých pokusů
s ohněm, vodou, vzduchem i zemí a na vlastní
kůži se seznámí se sílou těchto lidských (ne)
přátel.

Chytrá zábava pod širým nebem
Vodní pumpy, bosonohý chodník, umělé vlny,
vodotrysky a spousta nově zasazené zeleně – to
jsou novinky, které na vás čekají ve venkovních
prostorách VIDA! Těšit se můžete i na příjemné

posezení s výhledem na nejkrásnější pavilony
brněnského výstaviště. Na čerstvém vzduchu
objevíte i další exponáty jako například obří uši,
Pascalovu fontánu, hučící kámen, Archimédův
zákon nebo malování slunečními paprsky.

ní mohou lidi překvapivě rozvíjet. Rozhodně si
taky nenechte ujít program Souboj živlů, kde se
dozvíte, jak pohnout předměty jen pomocí horkého vzduchu, zapálit bubliny na vodě nebo zažehnout kapesník, aby hořel, ale neshořel.

(Ne)všední výstava i pokusy
A jaké zážitky nabízí uvnitř
výstava (Ne)omezení? Vyzkoušíte si jízdu na invalidním vozíku, seznámíte se s mluvícím budíkem,
běžeckou protézou, pohlednicemi pro slabozraké nebo dětskou chůvičkou pro neslyšící. Určitě také otestujte sporty pro lidi se zrakovým
postižením a přesvědčíte se, že některá omeze-

Šifrovačky pro rodiny
Nejen exponáty nabízí VIDA! uvnitř i venku. Připraveny jsou i dvě cesty za pokladem. Ten první
je ukrytý přímo v expozici VIDA! a účastníci jej
získají vyřešením různých úkolů u vybraných
exponátů. Tato hra nese název Pevnost VIDArd
a je určená všem, kteří chtějí v expozici VIDA!

objevit věci, které zůstávají běžným návštěvníkům skryté. Druhá šifrovačka je venkovní. Zájemce zavede do brněnských uliček po stopách
významného vědce narozeného v Brně Kurta
Gödela. Startovní balíčky k oběma hrám jsou
k zakoupení na pokladně VIDA! žlutě vyznačenou část lze vypustit
Užijte si (Ne)omezené léto s celou rodinou ve
VIDA!
Zábavní vědecký park VIDA! je otevřený každý
den a najdete ho u brněnského výstaviště. Před
návštěvou mrkněte na www.vida.cz na aktuální
program.

KONTAKT

Pět hodin chytré zábavy za 90 Kč
VIDA! letní nabídka je však mnohem víc! Každý
čtvrtek v červenci i srpnu bude VIDA! otevřená
až do devíti večer. Ti, kteří si chtějí užít návštěvu až po práci či dni stráveném u vody, mohou
využít nejlevnější odpolední vstupenku jen za
90 Kč. Tato vstupenka platí každý všední den
od 16 hodin. A to i v (Ne)omezené čtvrtky, kdy za
necelou stovku získáte až pět hodin (ne)opakovatelných zážitků!
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VIDA! SCIENCE CENTRUM
Křížkovského 12, Brno
otevřeno denně
 +420 515 201 000
 info@vida.cz
www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno
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Tady se rodiny pobaví
Patříte-li k fandům aktivní zábavy, můžete se vydat po stopách historie
vzniku černého uhlí od pravěku až do současnosti zcela netradičně.
Prostřednictvím interaktivní hry Magic permon, v níž není vůbec snadné
zvítězit. Musíte prokázat vědomosti, zručnost i fyzickou zdatnost bez
ohledu na to, kolik vám je let. Proto láká tato unikátní hra do Permonia
rodiče s dětmi, dospělácké týmy i individuální soutěživce. Že nevíte, o co
jde? Nezbývá, než si zkusit na vlastní kůži projít bludištěm "Velkým důlním
polem", najít v sopce zkamenělého amonita, brouzdat se důlním jezerem..

Novinky letošní sezóny
„Svět očima dětí? To a mnohem více návštěvníci zjistí po výpravě do Duhového světa, kde
šikovné ruce místních řemeslníků vytvořily nové permonické sloje. Každá z nich
navíc ukrývá barevnou hrací aktivitu,
vyrobenou z přírodního materiálu
v pravé moravské dílně pod rukama
šikovným výtvarníků.
Aktivity pro děti, které vyrostly už
o trochu víc? „Pro rodiny s těmito
dětmi je ideální park Permonium s příběhem šesti permonů, nesoucí jména okolních
oslavanských kopců – Starohorský,
Vinohradský,
Zaklášterský,
permon
Z kopce Koblihu, permon z Kovářova kopce
a permon Bouchal. Ná-
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vštěvníci si zde užijí společné rodinné zážitky
plné poznání, adrenalinu, vítězství, ale i pohody
a relaxaci v interaktivní hře Magic permon.
„Návštěvníci mají nově možnost využít hrát hry
pomocí vlastního mobilního telefonu, nebo tabletu a to bez nutnosti stahovat mobilní aplikaci.
Připraveno je webové rozhraní, kam je zadáván
unikátní kód.. Návštěvníci si mohou vychutnat
celou hru zase o něco pohodlněji,“ sdělila Gabriela Turinská, produktová manažerka.

Speciální akce sezóny
26. 6. – Tajemství lampy č. 71 - Exkurze do historie s Petrem Kubinským ke 100. výročí výbuchu metanu na dole KUKLA
6. 7. – Dětský den - Den pro rodiny s dětmi plný
zábavy a her
24. 7. – Tma v Permoniu - Noční hra pro rodiny
s odvážnými dětmi
21. 8. – Strach v Permoniu, Top akce sezóny! Týmová noční hra v hororové atmosféře určené
především pro dospělé a odvážné teenagery
28. 9. – Podzimní slavnost permonických
skřítků - Zábavné rodinné odpoledne
28.10. – Permon cup 2021 - Soutěž v netradičních disciplínách na závěr sezóny
Přijďte s námi oslavit jubilejní desátou sezónu.
O prázdninách otevřeno denně. Parkoviště pro
návštěvníky zdarma.

KONTAKT

Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici relaxační,
přírodní park Duhový svět se zábavnými vodními
prvky, veselými aktivitami pro nejmenší, pestrobarevnou vílou Permínou a jejími kouzly. Tématem pohádkové hry Duhová kapka je ochrana životního prostředí. Motivací ke splnění každé hry
jsou originální a hodnotné odměny.
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PERMONIUM
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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Zámek
Mikulov

9/10/2020—29/11/2021
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Kabinet plný kuriozit
Strahovský kabinet kuriozit je plný tajuplných až místy
neuvěřitelných exponátů a sbírek. Sbírka je z různých koutů
světa a oborů přírodních věd, které vás ohromí a zaujmou současně.
mý zub z narvala, v minulosti vydávaný za roh
jednorožce nebo podmořské ryby.
Strahovský klášter je národní pokladnicí umění a vědění. Nejstarším rukopisem v knihovně
je Strahovský evangeliář datovaný do roku
860.

SVĚT
TECHNIKY
OSTRAVA,
DOLNÍ
VÍTKOVICE

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle 9–17.00 hod.,
polední pauza 12–13.00 hodin.
Vstupné:
Pouze Strahovská knihovna:
Dospělí 150 CZK
Snížené 80 CZK
Rodinné 300 CZK (dva dospělí + max 3 děti
do 15 let)
Skupiny žáků českých základních škol
v rámci výukového programu 10 CZK za
žáka.
Foto povolení (bez blesku) 50 CZK.
Společné vstupné Strahovská knihovna
a galerie (prodej pouze do 16.00 hodin)
Dospělí 280 CZK
Snížené 140 CZK
Rodinné 500 CZK (dva dospělí + max 3 děti
do 15 let).
Skupiny žáků českých základních škol
v rámci výukového programu 20 CZK za
žáka
Foto povolení (bez blesku) 80 CZK
Zdarma: děti do 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, pro CK každá 21. osoba
Snížené: děti od 6-ti let, studenti do 27 let +
pedagogové s kartou ISIC, ITIC, ICOM
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí na požádání kustodi.

Při vstupu do historické části kabinetu jsou
umístěny přírodovědné sbírky převážně mořské fauny, doplněné sbírkami hmyzu, minerálů a voskových napodobenin plodů. Jako
skutečnou kuriozitu lze považovat dráčka, vyráběného speciálními řezy z rejnoka.
Expozici s vojenskou tématikou dominuje model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle
které jsou umístěny vojenské exponáty jako
hlaveň děla z r. 1686, dělové koule a jezdecké
boty asi z doby francouzského obléhání Prahy
v r. 1742, polská kopí, tatarský luk, lovecká
kuše, přilby z přelomu 17. a 18. stol. nebo slovenská sekyra valaška.
V několika vitrínách jsou umístěny sbírky historického brnění, husitských selských zbraní
a keramiky. Mezi unikátní exponáty patří pří-

KONTAKT

CHYTRÁ ZBAVA
PRO CELOU RODINU

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz

Po stopách Laudona a klobouků
Víte, co mají společného generál Ernst Gideon von Laudon a výroba klobouků?
Neodmyslitelně patří k Novému Jičínu! Legendární vojevůdce v tomto městě
zemřel a kloboučnická tradice proslavila Nový Jičín po celém světě.
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Všechno
najdete na:
www.karvina.cz,
dozvíte se na:
596 318 620

Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
 +420 556 768 288
 +420 735 704 070
 icentrum@novyjicin.cz
www.mestoklobouku.cz
www.icnj.cz
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žete dozdobit miniklobouček podle vlastních
představ a fantazie.
Vlastní pokrývku hlavy si mohou ozdobit
také účastníci akce Den pro klobouk, jenž je
součástí Technotrasy mapující surovou krásu, technickou a řemeslnou vyspělost severní
Moravy a Slezska. Svou kreativitu ale uplatní
až poté, co dobovým autobusem značky TATRA z roku 1928 podniknou projížďku po
technických památkách města, jež proslavila výroba klobouků. Kromě prožitku z jízdy
uvidí a blíže se seznámí s továrnami, které
mají největší slávu již za sebou, ale i s těmi,
jež fungují dodnes. Účastníci akce budou mít
také jedinečnou možnost nahlédnout do „zelených“ Hückelových vil.

hi

Oběma fenoménům jsou věnovány samostatné expozice v Laudonově úmrtním domě na
Masarykově náměstí, kde zároveň působí Návštěvnické centrum. Expozici Generál Laudon ocení dospělí stejně jako děti. Vždyť kde
jinde si můžete vyzkoušet vojenskou výzbroj
a výstroj a zároveň vystřelit z interaktivního
děla, jediného svého druhu v Česku? Unikátem je rovněž třímetrové ozvučené diorama
s více než 500 cínovými vojáčky, připomínající bitvu u Domašova, v níž zvítězilo právě
Laudonovo vojsko. A co teprve Laudonovo
jezdecké sousoší v životní velikosti, které se
pyšní titulem „Největší české sousoší vytvořené 3D tiskem“...
Naproti tomu Expozice klobouků přibližuje
pozoruhodný proces jejich výroby, od králičí srsti po hotový výrobek. Trilby, homburg
nebo třeba fedora – díky naší expozici poznáte snad všechny druhy klobouků, které
existují. Ve zkoušírně si můžete nasadit libovolný ze 300 klobouků a nechat se v něm na
památku vyfotit. Případně lze využít virtuální
zkoušírnu, ve které můžete vybírat z digitální databáze 40 virtuálních klobouků, nasnímaných pomocí 3D technologie, s nimiž lze
libovolně pohybovat a otáčet, zmenšovat je
nebo zvětšovat. Na závěr si v tvořivé dílně mů-
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Muzeum Napajedla
Areál Nového Kláštera v Napajedlích zve děti i dospělé do
Hřiště hraček, historických expozic a na výstavy.

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

Na co se můžete těšit:
11. 7.–12. 9. – Ožívání loutek / výstava v Muzeu
Napajedla
13.–14. 8. – Moravské chodníčky – setkání folklórních souborů Slovácka, Valašska a Hané
3. 9. – Loutková muzejní noc
23. 9.–28. 11.– 
Dějiny kinematografie a 5 let
kina Napajedla / výstava
Otevírací doba:
v sezóně červen–září:
Po, St, Pá 9-12, 13-16
Út, Čt, So 9-12, 13-17
Ne 14-18

MUZEUM NAPAJEDLA
Nový Klášter
Komenského 304, 763 61 Napajedla
 +420 733 182 240
 muzeum@napajedla.cz
 www.facebook.com/muzeumnapajedla
www.muzeum.napajedla.cz

funkční soukenický a tkalcovský stav, perleťářství, zvěrokleštičství, včelařství, hrnčířství a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, zvon
umíráček ze staré radnice, připomínka okresního soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice historie
lidového bydlení na konci 19. stol doplněná hospodářským zázemím
Umění a duchovní život – expozice ve stylu kaple
s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy s náboženskou tématikou a gotické madony.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje, fenomén žítkovských bohyní
Historický retro byt z 50. let 20 stol. – plně
vybavená kuchyň, ložnice, obývací pokoj a WC
s koupelnou
Školní třída – expozice obecné školy s kompletním vybavením.

KONTAKT

KONTAKT

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

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.

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

MUZEUM BOJKOVSKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Palackého 172, Bojkovice
 +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz
www.muzeumbojkovska.cz
 Muzeum Bojkovska

Kultura V Bílině
Město Bílina leží ve východní části Chomutovsko-teplické pánve na
hlavním dopravním tahu mezi Teplicemi a Mostem. Na jihu se nad
městem vypíná Bořeň, znělcová vyvřelina bizarního tvaru. Historie
Bíliny je spjata s těžbou hnědého uhlí a objevením minerálních pramenů. Jednou
z dominant města je barokní zámek, který byl přestavěn z původního gotického
hradu. V současnosti je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.

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

Galerie je součástí
Informačního centra Bílina. Vystavují zde především
regionální umělci.
Jedním z nich je
Jiří Šimek, který je
profesionálním malířem hyperrealismu. Galerie je otevřená v době
provozních hodin informačního centra od pondělí do pátku, od 7:30 do 17:00 hodin a v sobotu
od 9:00 do 14:00
hodin.
Vstupné zdarma.

v budově 14 bývalého továrního areálu ve Zlíně, v těsném sousedství autobusového a vlakového nádraží, na místě lze zajistit i parkování
pro váš autobus.
– foto archív MJVM Zlín –
Otevřeno:
ÚT – NE 10.00 – 18.00
Vstupné:
(zahrnuje i vstup do aktuálních krátkodobých
výstav muzea) základní 129 Kč, snížené 59 Kč,
školní skupiny 25 Kč, rodinné 199 Kč

KONTAKT

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

Galerii Pod věží

Ve středu 30. června se koná vernisáž výstavy malířů,
kteří se zúčastnili
Malířského
plenéru Bílina 2021.
Malíři vystavují obrazy na téma město Bílina.
www.icbilina.cz

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
 info@muzeum-zlin.cz
 +420 573 032 111, 573 032 326
www.muzeum-zlin.cz
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Výstavní síň U Kostela
Fotograf Radek Severa
zde na začátku června,
ve spolupráci s muzeem
obce Kobylí, představil výstavu Moravské Slovácko. Fotografická výstava
byla doplněna kroji a informacemi o zvyklostech z tohoto kraje. Ve výstavní síni se nachází
také hudební sál, kde probíhají koncerty nebo
besedy.
Ve středu 30. června se bude konat vernisáž výstavy s názvem „JINÉ SVĚTY“ Eiwan. Jedná se
o prodejní výstavu
soch, plastik, originálních
bytových
šperků a umělecko-řemeslných výrobků z lokálního
kamene.
www.kcbilina.cz
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