Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

LISTOPAD 2021
KULTURNÍ AKCE
út 09/11 17.00 přednáškový sál, expozice Umělecké řemeslo / Užité umění HB
Slavnostní představení publikace
„Umělecké řemeslo/Užité umění
Průvodce stálou expozicí Západočeského muzea v Plzni“
Publikace vypráví příběh vzniku a rozvoje sbírky uměleckého řemesla a užitého umění, která je jedním
z nejstarších a nejvýznamnějších souborů uměleckoprůmyslové tvorby v Čechách. Dnes je tato velká kolekce
součástí sbírek Západočeského muzea v Plzni. Autoři textů a zároveň čtenáři předkládají 100 pečlivě vybraných
předmětů reprezentujících široké spektrum uměleckořemeslných činností – práce z keramiky, porcelánu, skla,
drahých i obecných kovů, ale i výrobky orientální provenience či antického období. Často unikátní předměty
udivují jedinečným mistrovstvím proslulých, neznámých či anonymních tvůrců, v jejichž způsobu zpracování
materiálů se odrážejí jednotlivé stylové proudy a představují historicky cenné doklady doby svého vzniku.

po 15/11 18.00 přednáškový sál HB
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

út 16/11 17.00 výstavní sál 2 HB
Komentovaná prohlídka výstavy „Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od českých šlechtičen“
Provází: Mgr. Marie Kuldová
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč

st 24/11 16.00 expozice Umělecké řemeslo / Užité umění HB
Orientální sbírka v Plzni – komentovaná prohlídka
Předměty z Asie se staly součástí sbírky plzeňského uměleckoprůmyslového muzea již na konci 19. století.
Díky systematické sběratelské činnosti tehdejšího ředitele Josefa Škorpila se podařilo vytvořit jedinečný soubor,
který byl doplňován i v průběhu 20. století. Na komentované prohlídce bude představena historie sbírky a příběhy
vybraných předmětů.
Vaším průvodcem bude kurátor sbírky Jindřich Mleziva.
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 40 Kč

Legenda k použitým zkratkám:
HB (hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2)

VÝSTAVY
05/11/2021 – 27/02/2022
Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od českých šlechtičen
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, výstavní sál 2
tel: 378 370 111, www.zcm.cz, info@zcm.cz
otevírací doba muzea: út – ne 10.00 – 18.00
První výstava liturgických oděvů v ČR zaměřující se na vlastní rukodělné práce českých šlechtičen. Vystavená díla
pochází nejen z rukou českých šlechtičen, ale i od několika generací panovnické rodiny Habsburků. Zapůjčené
exponáty pochází z hradů a zámků ve správě NPÚ, hradu v držení původního šlechtického rodu, soukromé sbírky,
diecézních kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava
a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) ze Svaté Hory. Představeno je celkem
36 kasulí, dva pluviály, 1 dalmatika a dvoje šatičky na sošku Panny Marie Svatohorské. Kromě rouch ve vitrínách
a informačních panelů jsou na výstavě náznakem instalovány zámecký salon a zámecká kaple. Výstavu doprovází
krátká filmová ukázka přibližující divákovi zhotovování výšivek a používání vyšitých liturgických textilií.
Výstava probíhá pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského.
Doprovodný program k výstavě:
út 16/11 17.00 výstavní sál 2 HB
Komentovaná prohlídka výstavy
Provází: Mgr. Marie Kuldová
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč

DOPROVODNÉ PROGRAMY
MUZEUM LOUTEK, nám. Republiky 23
Lazebnický dvorek
Unikátní nález lázeňského topeniště je přístupný na dvorku muzea. Každou středu se návštěvníci mohou seznámit
s detaily lazebnického řemesla a dokonce si mohou prohlédnout živou pijavici!
Expedice na niti
Rodinný program Expedice na niti umožňuje návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek expedičním
způsobem.
Špion u Broučků
Samoobslužný doprovodný program k expozici Jiří Trnka – dioráma Svatba u Broučků, výtvarné vyrábění pro
rodiny s dětmi.
Půjčovna loutkových divadel
Půjčovna rodinných loutkových divadel je stále v provozu.
Knihobudka
Nově přesunuta z Národopisného muzea Plzeňska.
Více informací na www.muzeumloutek.cz nebo na tel. čísle 778 486 644 – muzejní pedagog Jana Košová

STÁLÉ EXPOZICE
celoročně přístupné
Hlavní budova (HB ZČM)
Plzeňská městská zbrojnice
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie
Umělecké řemeslo / Užité umění
Muzeum loutek (ML)
Příběh na niti
Ivan Nesveda: NIKDY V KLIDU!
Jiří Trnka – dioráma Svatba u Broučků
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)
Dlouhodobě uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce

sezónní provoz (duben – říjen)
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (MCU)
Po stopách víry františkánským klášterem
Národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív

KNIHOVNA
Knihovna ZČM v Plzni je určena pouze pro prezenční studium
Hlavní budova ZČM v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
úterý – čtvrtek: 09.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, pátek: 09.00 – 12.00
Tel.: 378 370 116-118, email: knihovna@zcm.cz, www.zcm.cz

Pobočka Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany
VÝSTAVY
23/07 – 31/12
Loutková návštěva v Rokycanech
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, velký výstavní sál, nám. J. Urbana 141
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
„Když na jeviště vejde herec, musí učinit výrok, ale když na jeviště vejde loutka, už to samo je výrok“ Kermit Love.
Výstava přibližuje loutkářskou tématiku, nastiňuje základní historii loutkářství a přináší spoustu zajímavostí
z loutkového světa. Návštěvníci zjistí, jaký je rozdíl mezi marionetou, javajkou, manekýnem, maňáskem
nebo co je „muppet“. Poznají, jak loutky vznikají a jak se „vodí“. Na své si zde přijdou děti, které okouzlí svět
loutek, ale také milovníci pohádkových bytostí, loutkářství, krásné řezbářské a výtvarné práce. Všechny
představené české loutky a rodinná divadla pochází ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
Doprovodný program k výstavě:
2. Tvořivá dílna „Podzimní kamarádi na prstu“
so 13/11 08.00 – 16.00 hod.
Přijďte si užít podzimní sobotu do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Vyrobíme si jednoduché prstové
loutky, se kterými si můžete doma odehrát nejednu pohádku. K dispozici budou různé druhy kreativního
materiálu.
Tvořivá dílna je vhodná pro děti od 5 do 10 let.
Délka výroby: 30–60 min. / cena: 25 Kč/výrobek
Na tvořivou dílnu není nutné se předem objednat.
Lektorky: Mgr. Jana Košová, Mgr. Veronika Plachá
3. Tvořivá dílna – vánoční speciál „Řekni to ponožkou“
so 04/12 08.00 – 16.00 hod.
Lektorky: Mgr. Jana Košová, Mgr. Veronika Plachá
05/08 – 31/12
Příroda v pohybu
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, malý výstavní sál, nám. J. Urbana 141
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Věděli jste, že na Rokycansku můžete spatřit mývala, orla i přímořské rostliny? Na výstavě se seznámíte
se zajímavými druhy savců, ptáků, bezobratlých živočichů, květin, mechů a lišejníků, jež se v nedávné době šířily
nebo stále ještě šíří na našem území. Jedná se o směs druhů z různých koutů Evropy i jiných částí světa,
které se na území České republiky dostaly samovolně, případně s pomocí člověka. Los, šakal, hrdlička zahradní
i křižák pruhovaný jsou už dosti známí, ale co například křivonožka vehnutá, psík mývalovitý nebo solnička
slanomilná? Téměř všechny představené druhy máte možnost vidět i na Rokycansku. Na výstavě jsou druhy
představeny na panelech a velká většina z nich také prostřednictvím sbírkových předmětů. Připraven je také
doprovodný program pro rodiče s dětmi.

26/11/2021 – 23/01/2022
Křehký svět
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál, ulice J. Knihy 146
otevírací doba muzea: út – ne 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Výstava prací studentů vyššího i nižšího Gymnázia a SOŠ Rokycany s tématikou zimy, ledu, bílého jiskření a Vánoc.
Svojí tvorbou v tradičních i neobvyklých technikách nás vtáhnou do atmosféry ticha a křehkosti, zklidnění
a sounáležitosti v adventním čase. Muzeum touto výstavou pokračuje v tradiční spolupráci s místní střední školou
a navazuje na minulé úspěšné studentské projekty.

STÁLÉ EXPOZICE
celoročně přístupné
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
Venkovské bydlení na Rokycansku
Příroda pro budoucnost (chráněná území, flóra a fauna regionu)
Otisky času
Měšťanská domácnost na Rokycansku
Rokycansko v minulosti
sezónní provoz (duben – říjen)
Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě

Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme sledovat změny programu na našich webových
stránkách www.zcm.cz.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá protiepidemická vládní opatření.
Více informací na www.zcm.cz

