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RADNICE, náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov

Důležité informace
Pro účast na programech je nutná předchozí rezervace.
Kontakty pro rezervaci naleznete u jednotlivých budov.
Není-li uvedeno jinak, programy se konají od úterý
do pátku, nejdříve od 9.00.
U většiny programů lze při rezervaci přizpůsobit délku
i obsah programu, domluvte se proto s lektory
prostřednictvím uvedených kontaktů.
Není-li uvedeno jinak, maximální kapacita na 1 program
činí 30 žáků a pedagogický doprovod.
Většina programů a výstav je zpoplatněna, informace naleznete v aktuálním ceníku na webových stránkách muzea.
Otevírací doba výstav: út–pá 9–17h, so 13–17h.

RADNICE
náměstí 1. máje 1, 430 01 Chomutov, bližší informace
a rezervace na tel. 775 870 974 (lektorka Veronika Budilová),
e-mail: budilova@muzeumchomutov.cz

Palackého 86, 430 01 Chomutov, bližší informace a rezervace
na tel. 775 872 093 (lektorka Miroslava Brůnová, DiS.),
e-mail: brunova@muzeumchomutov.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Prvním vlakem do Chomutova

Ohnivá pohádka a Příběh ohně

8. 9. – 27. 11. 2020 I součást výstavy Prvním vlakem

1. 9. – 23. 10. 2020 I součást výstavy Kachle sedmi století I
edukační program pro 1. a 2. třídu ZŠ (Ohnivá pohádka), 3.–5. třídu ZŠ
(Příběh ohně) I délka programu 30–60 minut I program je zpoplatněn

Chomutovský železniční uzel byl jedním z nejdůležitějších a největších v celé habsburské monarchii. Byl také hlavním důvodem rychlého
průmyslového rozkvětu Chomutova v 19. století. Výstava připomene
150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova. Nebudou zde chybět
například signalizační lampy, dobové jízdenky, uniformy či 100 let stará
telefonní ústředna. Během programu se žáci a studenti odlehčeným
způsobem dozvědí o zajímavém tématu vzniku železniční dopravy
od páry až po elektrifikovanou trať. Čeká je k řešení spousta kvízů,
týkajících se cestování na železnici v 19. a 20. století. 1

Oheň jako jeden z přírodních živlů člověka od nepaměti přitahoval.
Stal se hybnou silou pokroku a člověku slouží již tisíce let. S dětmi
1. a 2. třídy ZŠ si společně vytvoříme improvizované ohniště a přečteme
si u něj Ohnivou pohádku. Pro děti 3.–5. třídy bude připraven Příběh ohně
s tajenkou. Součástí obou programů budou také hry, skládání puzzle či
sestavení malých 2D kachlových kamen z keramických kachliček. 6

do Chomutova I edukační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ I
délka programu 45–60 minut I program je zpoplatněn

1

Cesta vlakem

Vánoční cukrárna
25. 11. 2020 – 22. 1. 2021 I součást výstavy Historické cukrárny I
edukační program pro MŠ a ZŠ I délka programu 45–60 minut I
program je zpoplatněn

8. 9. – 27. 11. 2020 I součást výstavy Prvním vlakem
do Chomutova I edukační program pro MŠ I
délka programu 45–60 minut I program je zpoplatněn

Výstava připomene mimořádně důležitou událost – příjezd prvního
vlaku do Chomutova. Ale nebojte se, ani ti nejmenší se u nás nebudou
nudit! Program zábavnou formou upozorní děti na vše ze světa rizik
dopravy. Zaměří se převážně na cestování vlakem a nebezpečí, která
je můžou na železnici potkat. Společně si užijeme spoustu zábavy,
na kterou si děti určitě rády vzpomenou pokaždé, když později pojedou
vlakem. 2

2

3

Asi stěží najdeme někoho, kdo občas rád nemlsá... První polovina programu zahrne prohlídku výstavy a ukázku historických nástrojů a pomůcek,
které budou pro mnohé velkou hádankou. Nahlédneme do starých receptů
k přípravě sladkostí, nebo do historie čokolády, marcipánu a perníku.
Ti menší se také naučí vážit na miskové váze. V druhé části programu
zapojíme čich a hmat a vstoupíme do „zelené cukrárny“. Budeme poznávat
jednotlivé druhy koření a sladidel – uvidíme například i pravé kakaové boby.
A samozřejmě na závěr nebude chybět ani sladká tečka… 7

Prvorepublikovým domácím pečovatelem
snadno a rychle

Restaurování jako kouzlo i věda

5. 1. – 26. 3. 2021 I součást výstavy 50 let chomutovských

sledujte www.muzeumchomutov.cz) I součást výstavy
Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku I edukační
program pro SŠ – gymnázia a odborné školy I délka programu
45 minut I program je zpoplatněn

17. 2. – 23. 4. 2021 cca jednou za 14 dní (termíny budou upřesněny,

bílých andělů I edukační program pro MŠ a ZŠ I
délka programu 60–90 minut I program je zpoplatněn

Program začne prohlídkou výstavy, která představí historii zdravotní
školy v Chomutově, dějiny zdravotnictví, či vývoj oboru zdravotní sestra. Poté malí návštěvníci absolvují „zkoušku“ a budou plně připraveni
k poskytování domácí ošetřovatelské péče. Zkouška bude provedena
pod odborným dohledem studentek Střední zdravotnické školy v Chomutově. 3
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Zdravověda a základy první pomoci
5. 1. – 26. 3. 2021 I součást výstavy 50 let chomutovských

9

bílých andělů I edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ I
délka programu 60–90 minut I program je zpoplatněn

Na gotický nábytek s Kocourem
květen–říjen 2021 (bude upřesněno) I součást výstavy Gotický

nábytek – interiéry středověku I edukační program pro MŠ, ZŠ, SŠ
a SOU I délka programu 30–60 minut I program je zpoplatněn

Program naučí základní znalosti a dovednosti při nejčastějších
rizikových stavech dětí a dospělých. V malých skupinkách si děti, žáci
i studenti vyzkouší nácvik (nejen) na resuscitačních figurínách. Vše
proběhne pod odborným dohledem studentek Střední zdravotnické
školy v Chomutově. 4

Říkáte si, že nábytek a Kocour nejde dohromady? Opak je pravdou!
Tuto jedinečnou výstavu gotického nábytku pro naše muzeum vytvořil
mistr truhlář Ladislav Sluka, s uměleckým pseudonymem Kocour Pozdnický. Během programu si představíme dřevo jako unikátní materiál,
postupy při výrobě středověkého nábytku a jeho dekorování. Dále
uvidíme středověkou kuchyni, ložnici, modlitebnu či společenskou
místnost. Program bude nabitý spoustou zajímavostí a her. Nebude
chybět ani malý dáreček. Tak neváhejte a přijďte se s dětmi a žáky
pokochat, bavit a poznávat! 9

6

STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

Procházka pravěkem
aneb pravěk není pouze doba ledová
ke stálé expozici Pohledy do pravěku I edukační program
(s tvůrčí dílnou) pro MŠ, ZŠ a SŠ I délka programu 45–90 minut I
program je zpoplatněn

7

Program s pracovním listem nabízí žákům netradiční a zábavný pohled
na pravěkou historii regionu. Na základě předchozí domluvy lze do
programu zařadit tvůrčí dílnu, prvky dramatické výchovy nebo pohybové
aktivity. Program přizpůsobujeme na míru dané skupině. 5

8

STÁLÁ NABÍDKA PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

A co je to ta gotika?
ke stálé expozici Všemu světu na útěchu I pilotní edukační program pro 1. stupeň ZŠ I několik opakovaných návštěv v průběhu
školního roku (rozsah lze přizpůsobit na míru), délka každé návštěvy
vždy 45–90 minut (dle domluvy) I program je zpoplatněn

+420 775 870 668
sekretariat@muzemchomutov.cz
muzeumchomutov
muzeumchomutov.cz

www.muzeumchomutov.cz

Komentovaná prohlídka výstavou zahrne restaurování a materiálový průzkum vystavených děl mimořádné kvality, historické výtvarné techniky, či
umělecký vývoj pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Hlavní
kurátorka výstavy seznámí studenty s nečekanými možnostmi budoucí
praxe, které jim nabízí jejich odborné vzdělání. Prohlídky jsou vhodné zejména pro gymnázia či střední odborné školy s uměleckým nebo chemicko-technologickým zaměřením. Lze absolvovat jednu i více prohlídek. 8

10

Víte, že historie může být zábavná? Poznejte s námi příběh (nejen)
Chomutova v období středověku. Těšit se můžete na pracovní listy plné
krásných ilustrací, fotografií, ale hlavně informací, zajímavostí, hádanek
a úkolů. Postupně v rámci programu poznáme to nejzajímavější ze
středověku a gotického umění. Ukážeme si, že i složitější téma může
být podáno s lehkostí a humorem. Součástí programu bude i práce
s interaktivním dřevěným rozkládacím modelem Madony z Údlic, zhotoveným dle vystaveného originálu. To a spousta dalších překvapení vás
čeká ve zbrusu novém programu ke stálé expozici! Projekt je realizován
s finanční podporou Ministerstva kultury. 10

