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PROGRAM ZÁŘÍ 2018
VÝSTAVY
130 LET MUZEA V MOSTĚ do 31. prosince 2018
Jubilejní dynamická výstava. Historie muzeí na Mostecku,
nejzajímavější sbírkové předměty a jejich příběhy. Výstava je
pravidelně obměňována a doplňována.

PŘEDNÁŠKY
VÝVOJ ZEMSKÉ SYMBOLIKY A STÁTNÍHO ZNAKU
OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST
18. září 2018 od 17 hodin. Přednáší Mgr. Martin Myšička ze
Státního okresního archivu Most.

PROGRAMY
PRO ŠKOLY
Po předchozím objednání
(tel.: 731 112 541,
brandova@muzeum-most.cz)

EXPONÁT MĚSÍCE
SCHRÁNKA NA KLÍČE

EXKURZE
LÁNY
15. září 2018, odjezd v 8.30 hod. od muzea, návrat v 17 hod.
Exkurze pro veřejnost ke 100. výročí vzniku republiky. Navštivte
s námi Muzeum T. G. M. v Lánech, hrob rodiny Masarykovy na
hřbitově, projděte se krásným zámeckým parkem, prohlédněte si
palmový skleník s výstavou „T. G. M. v Lánech“. Dále můžete
navštívit Muzeum sportovních vozů, kde najdete závodní a
sportovní vozy od 20. let 20. století po současnost.
Jízdné 200 Kč/osobu, vstupné si účastníci hradí sami.
Předprodej jízdenek v recepci muzea (tel. 476 442 111,
604 162 877) v hotovosti.

WORKSHOPY
MALOVÁNÍ S PAVLEM LAKOMÝM
9. září 2018 10-17.30 hod.
Kurz malování suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé (od 10
let). Cena lekce 1.000 Kč, (pracovní materiál zajištěn, pracovní plášť
s sebou). Informace 774 196 158, e-mail: p.lakomec@email.cz.

Skříňka byla zhotovena koncem
19. století v intencích historismu.
Dubová jednodveřová
uzamykatelná skříňka má uvnitř
20 závěsů na klíče. Kovová
dvířka jsou zdobena reliéfem
ženské postavy s klíčem a
schránkou v rukách. Pozadí
zdobí florální a figurální motivy.

Oblastní muzeum v Mostě, Československé armády 1360
Otevřeno út - pá 12 - 18 hodin, so - ne 10 - 18 hodin.
Skupiny nad 10 osob také út - pá 8 - 12 hodin, po předchozím objednání (tel. 476 442 111).
Vstupné výstavy: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, přednášky: 20 Kč. Děti do 6ti let zdarma.
V průběhu akcí budou pořizovány náhodné fotografické a filmové záběry na základě
oprávněného zájmu Oblastního muzea v Mostě, p. o. pro tiskové či obdobné zpravodajství.
Informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou na www.muzeum-most.cz.
Bezbariérový přístup. Změna programu vyhrazena.
www.muzeum-most.cz

