
LEKTOROVANÉ PROGRAMY

V OBLASTNÍM MUZEU A GALERII V MOSTĚ, příspěvkové organizaci  Ústeckého kraje

Dobrý den,
srdečně Vás i Vaše žáky zveme do Oblastního muzea 
a galerie, p.o. v Mostě. Muzejní pedagogika a lektorované 
programy k výstavám jsou určeny pro školy, seniory i širokou 
veřejnost. Stačí si jen vybrat program, který bude přímo 
pro vás. Pokud ho nenaleznete, zavolejte a připravíme vám 
program na míru. 

Veškeré dotazy, informace a objednávky:

Mgr. Blanka Brandová
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., 
Čsl. armády 1360;
brandova@muzeum-most.cz; 
+420 731 112 541

 - Děti se zábavnou formou dozví o pravěku, jak tam lidé žili, co jedli PRAVĚK
a jak se oblékali.

 - Co dělá archeolog? Jaké nástroje používá a co hledá.ARCHEOLOGIE
– vyprávění a výroba skřítkaSKŘÍTCI A DÉMONI KRUŠNÝCH HOR 

VÁNOCE
MASOPUST
BÍLÝ KANIBAL - výstava (cena 40,- Kč, od 2. 11. 2019 - 31. 1. 2020)
Přijďte a poznávejte. Poslouchejte a dívejte se. Stačí jeden krůček, 
a jste uprostřed Afriky. Informace na www.bilykanibal.cz

Cena: max. 30,- Kč, 
Doba trvání programu: max. 90 min
Kapacita: max. 30 

Lektorované programy pro MŠ a 1. stupeň:

V současné době nabízíme:



Lektorované programy  pro návštěvníky se speciálními potřebami:

Programy na míru - dle věku dětí a požadavků pedagoga v rámci aktuálního programu 
muzea.

Cena: 15,- Kč 
Doba trvání programu:  max. 90 min
Kapacita: max. 20 dětí. 
 

BARONKA ULRIKA VON LEVETZOW  -  od 20. 11. 2019
Stálá expozice věnovaná Ulrice von Levetzow - poslední velké lásce německého 
básníka Johanna Wolfganga Goetha.
Cena: 15,- Kč
Doba trvání programu: max. 90 min
Kapacita: max. 30 dětí

Lektorované programy  pro 2. st. ZŠ a SŠ

MÝTUS ATOM  - Výstava potrvá od 11.10 – 3.1. 2020

 
Výstava se pořádá v rámci přeshraniční spolupráce s Městským a hornickým muzeem 
ve Freibergu a představí putovní výstavu „Mýtus Atom. Těžba uranu v Krušných Horách 
totiž zažila největší rozmach v období tzv. studené války a hrála důležitou roli v rámci 
„závodů ve zbrojení“. Dobývání uranu na české i německé straně hor probíhalo pod 
nekompromisním dohledem tehdejšího Sovětského svazu. A právě politický rozměr 
těžby tvrdě dopadal na osudy lidí. Autoři se zároveň pokusili představit budoucnost 
uranu, a to zejména v souvislosti s postupnou odstávkou jaderných elektráren 
v Evropě. Součástí instalace je i výběr z exponátů, zapůjčených těžební společností 
Wismut GmbH, dále dokumentace léčebného využití radioaktivních látek ale 
i jaderných zbraní.

Cena: vstupné do muzea                                                       
Doba trvání programu: max. 90 min
Kapacita: max. 30 dětí 

BÍLÝ KANIBAL - AFRICKÁ ODYSEA FILMAŘE A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA 
Výstava potrvá od 2. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

Přijďte a poznávejte. Poslouchejte a dívejte se. Kolem vás je Afrika! Bromův tábor je 
hned vedle vesnice. Snad zahlédnete i krále Angu, který nařkl Broma z kanibalismu. 
Možná tu ale vládne Lukenge, který okázale pohrdá vším bělošským...kdo ví. Rybáři v 
peřejích Lulaby mají nastražené své obří vrše, do kterých chytají velké ryby z pradávné 
řeky. Už staletí mají do koryta zatlučené kůly v roztodivných konstrukcích... Stačí jeden 
krok, a jste uprostřed Afriky. Informace na www.bilykanibal.cz

Cena: 40,- Kč
Doba trvání programu: max 90 min
Kapacita: max. 30 dětí

TĚŠÍME SE NA VÁS
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