
  

 

 
 

Výstava:   LEONARDO  
cesta do tvořivé mysli slavného Leonarda da Vinci/ 
interaktivní výstava pro děti i dospělé 

termín konání: 29. 8. 2020 – 22. 11. 2020 

   
 
Od 29. srpna až do 22. listopadu 2020 máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného 
Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo z produkce společnosti Objevárium nabízí 
dětem i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto 
italského tvůrce, které před více jak 500 lety předběhly dobu svou genialitou. Interaktivní 
exponáty umožní sestavovat anatomické modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, 
budovat geometrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdivovat model Leonardova 
slavného obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či 
digitálně upravovat a promítat obrazy slavné Mony Lisy. Nenechte si ujít setkání s tvorbou 
geniálního renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se. 
 

Výstavy: Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem našich 
prababiček a pradědečků 
historické hračky a pohlednice z doby první republiky 
 

V ten vánoční čas – Jan Kudláček 
kresby a ilustrace pro děti 

termín konání: 28. 11. 2020 – 17. 1. 2021 

     
 
Jak vypadaly Vánoce našich prababiček a pradědečků, když byli ještě malí? A co mohly tenkrát 
najít pod vánočním stromečkem? Výstava Štědré Vánoce představí hračky, které dělaly radost 
dětem v době první republiky. Součást expozice tvoří i vánoční historické pohlednice, které 
přiblíží atmosféru dětmi nejočekávanější části roku v časech zkraje 20. století. 

VÝSTAVNÍ  PROJEKTY  PRO ŠKOLY  A  DRUŽINY   
2020/2021 



V ten vánoční čas se nechte unést i poetickými kresbami ilustrátora Jana Kudláčka, které potěší 
oko a pohladí duši. Ilustrace určené především dětem nabídnou sněhobílé vánoční krajiny i 
putování pohádkovým světem. Ostatně poetika a lyričnost Kudláčkových kreslených příběhů má 
hodně společného s ilustracemi Jiřího Trnky. Přijďte se přesvědčit! 

Výstava: Pohádková země Vítězslavy Klimtové  
skřítci, strašidla a další pohádkové bytosti na 
Chvalském zámku 

termín konání: 23. 1. 2021 – 28. 5. 2021 

    
 
Do pohádkové země se dostanete celkem snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek a objevit 
rozsáhlý svět skřítků, vodníků, víl i čertíků výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Jedná se sice o svět 
pohádkový, ale vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi zažít neobyčejná setkání! Alespoň tak 
to za svého života tvrdila jejich autorka. Výstava nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout do 
země Vítězslavy Klimtové mimo její stálé expozice a krom početné rodiny pohádkových loutek 
představí i akvarely a olejomalby z autorčiny dílny.  

 
Výstava:  Příští stanice: Chvalský zámek 

historické dopravní hračky 
 
termín konání:  5. 6. 2021 – 22. 8. 2021   

      
 
Výstava plná kol a koleček představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým 
strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené 
hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 
20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, 
autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nechybí ani 
tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na 
elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Pro nejmenší návštěvníky 
bude připravena dílnička s kovovou stavebnicí Merkur, zábavné hry s dopravní tématikou, šlapací 
autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.  
 

 


