
je to ve vašich rukou! 

přijďte zjistit, co můžete 
pro říčanskou krajinu 
i motýly udělat právě vy...

10/6 — 31/10 2020
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Máte chuť zažít něco nevšedního? Vyrazit s rodinou 
za zážitky a navíc se něco zajímavého dozvědět? 
Tak s námi pojďte objevovat, žasnout, zkoušet nové 
věci, potkávat se nebo se prostě jen bavit.

Jsme muzeum dynamické a živé. Pořádáme výstavy, workshopy, tá- 
bory, programy pro školy, akce pro fanoušky přírody, historie i tvoření. 
Propojujeme formální a neformální vzdělávání dětí i pedagogů. Ročně 
oslovíme tisíce návštěvníků — dětí, dospělých, seniorů, školáků i  učitelů.

Není nám lhostejné, jak vypadá místo, kde žijeme. Zajímá nás jeho histo-
rie, současnost i budoucnost. Pečujeme o něj. A udržitelný životní styl je 
pro nás samozřejmostí.

Muzeum není jen budova. Jsme všude kolem vás! Jsme Muzeum Říčany 
— živý a otevřený prostor pro vzdělávání, které baví děti i dospělé.

 3   Výukovka
Někdy se do hlavní budovy všichni 

nevejdeme. Pak se s vámi potkáme 
na našich akcích ve „výukovce“ ve 
sportovní hale ve Škroupově ulici.

Depozitář
Tajemné místo plné pokladů 

a historie není přístupné veřejnosti, 
na mapě ho nenajdeš. Ale spoustu 
věcí z něj vídáš na našich akcích.

 4   Hájovna
Tady se učíme venku! Na louce tu 
potkáš děti z Lesního klubu Pra-
mínek nebo si hájovnu můžeš pro 
vzdělávací aktivity pronajmout.  

 2   Dvorek
Ke zvířatům! Přijď na výuko-

vý program a zapoj se do 
komunitního chovu domácích 

zvířat nebo odběru biopro-
duktů od malých farmářů.

 1   Muzeum, 
      Zahrada
Výstavy pro malé 

a velké, zážitková výuka 
pro MŠ i ZŠ, odpolední 
kroužky, večerní akce. 

Na zahradě si dej svačinu 
nebo vyšplhej do hnízda.  

Někdy nás tu najdeš 
s  hráběmi i s notebookem.

 5   Geopark
Unikátní místo pro relax 

a poznávání přírody.
Rýžuj granáty, objevuj 
zkameněliny, vylešti si 

kámen, proplaz se jesky-
ní, vyfoť se s pravěkým 
nosorožcem. Nudit se 
tu rozhodně nebudeš. 

09—12 / 2020 Přehled akcí

Kontakty, otevírací doba, vstupné

Muzeum Říčany,  
příspěvková organizace
Muzeum se zahradou, Dvorek
Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
Telefon: 323 603 161

Geopark Říčany 
Areál 1. ZŠ Říčany, 
Masarykovo náměstí 71, 
Říčany

Říčanská hájovna 
Říčany 375, Říčany
Školicí a ubytovací prostory 
pronajímáme pro vzdělávací 
aktivity.

vybrané akce jsou realizovány 
s finančním přispěním 
středočeského kraje

Informace a rezervace: Marie Tvrdoňová, tel.: 323 603 161, 
722 074 782, e-mail: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz.  
Podrobné informace k akcím naleznete na webu muzea.
 
www.muzeumricany.cz Muzeum Říčany 

 Přehled vstupného 

výstavy

základní (dospělí) 60 Kč
zlevněné  30 Kč 
(děti, studenti a důchodci)
rodinné vstupné 150 Kč
(2 dospělí + až 3 děti)
volné 0 Kč 
(senioři 70+, děti do 3 let )

   
akce 
muzeum, geopark, dvorek

základní (dospělí) 80 Kč
zlevněné  40 Kč 
(děti, studenti a důchodci)
rodinné vstupné 200 Kč
(2 dospělí + až 3 děti)
volné 0 Kč 
(senioři 70+ , děti do 3 let )

 Otevírací doba 

hlavní budovy a zahrady

pondělí—neděle 14—18 h

Dopolední vstup pro školy je nutné
předem rezervovat.
Expozice Dobrodružství v zahradě 
je zpřístupněna veřejnosti zdarma 
v řádné otevírací době.
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Přehled akcí pro veřejnost   
     září—prosinec 2020

 Výstava Proměny krajiny: 
 Je to ve vašich rukou! 
10/6 — 31/10 2020   muzeum
Proč jsou dnes už vzácností louky s motýly nebo rybníky, 
kde se dá koupat? Jak se změnila krajina Říčanska od 
doby, kdy byli naši nejstarší sousedé dětmi? Jak se lidé 
starali o své okolí? A jak do toho zasáhl komunismus 
a kolektivizace? Uvidíte jedinečná videa z lesních tůní 
s čolky a rozkvetlých luk s orchidejemi, natočená zblíz-
ka i z dronu. Projdete se hejnem motýlů, podíváte se na 
jejich křídla pod mikroskopem. Získáte spoustu tipů, co 
můžete pro přírodu a krajinu ve svém okolí udělat i vy.

 Vánoční tvořivá výstava 
25/11 2020 —06/01 2021   muzeum
Přijďte s rodinou nasát vánoční atmosféru. Na výstavě 
představíme, jaké tradiční zvyky se pojí s adventem a 
vánočními svátky. Nebude chybět ani betlém, vůně myr-
hy a kadidla. Během návštěvy výstavy si budete moci vy-
robit tradiční vánoční ozdoby. V ceně výstavy je výroba 
ozdoby ze slámy. Další dílničky jsou za poplatek, můžete 
si vybrat – svíčka ze včelího vosku, korálková hvězdička 
a další. Dílny zvládnou i malé děti s pomocí rodičů.

 O sopkách, zemětřeseních a tsunami 
ne 6/9, 14:00 —17:00                                        geopark
Proč sopky soptí, země se třese a co jsou vlny tsunami? 
Kdy bylo v Říčanech naposledy cítit zemětřesení a kde 
tady máme sopku? Přijďte si vyzkoušet, co dělají otřesy 
země s budovami, vytvořit tsunami, která spláchne celé 
pobřeží a aktivovat sopku! Principy pohybu zemských 
desek uvidíte na unikátním funkčním modelu deskové 
tektoniky zapůjčeném z Geofyzikálního ústavu AV ČR.   
Povede Jana Švandová a Jana Kreidlová 
 

 Dožínky 1945 — Vzpomínková akce na slavné 
 poválečné říčanské dožínky 
ne 13/9, 15:00 —16:30             dvorek+muzeum
Před 75 lety, v euforii po skončení druhé světové války, 
se v Říčanech konaly slavné dožínky. Z mlýna byl vypra-
ven alegorický vůz, u Marvánku se tancovalo. 
Na doprovodné akci k aktuální výstavě vás seznámíme 
s fotografiemi a lidovými kroji, které tehdy účastníci 
oblékli. Součástí bude komentovaná prohlídka zamě-
řená na říčanskou krajinu, jak vypadala v poválečných 
letech, a její hospodáře. 
Povede Renata Skalošová, Kateřina Čiháková 

 Králičí odpoledne na Dvorku 
út 15/9, 15:00—17:00   dvorek
Jak hebký má králík kožíšek? Na čem si nejvíc pochut-
ná? A proč v noci nespí? Přijďte se seznámit s našimi 
ušáky. Pohladíte si je, pochováte, nakrmíte a dozvíte se 
o nich vše, co vás bude zajímat.
Vstupenka platí i na výstavu (v den akce). 
Povede Marie Tvrdoňová 

 Městské slavnosti 
so 19/9   stanoviště u mlýnského rybníka  
V rámci Městských slavnosti představíme zbrusu novou 
geolokační hru pro rodiny s dětmi „Za pokladem do stře-
dověkých Říčan“, kterou si po stažení do vašeho mobilu 
budete moci hned zahrát! Uvidíte také jedinečnou vizu-
alizaci říčanského hradu ze 14. století. Najdete nás na 
trase cyklostezky u Mlýnského rybníka. 

 Kurz šití pro začátečníky 
  výukovka 
st 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1, 27/1, 10/2, 
24/2, 24/3, 18:00–20:00
Naučíte se ovládat šicí stroj, pracovat s různými mate-
riály a střihy, na každé lekci si ušijete jednodušší a poté 
i  náročnější výrobek. Šít budeme na šicích strojích Sin-
ger a Brother. Materiál je zahrnutý v ceně kurzu.
Rezervace nutná!
Účastnit se mohou i děti starší 12 let – bez rodičů. 
Povede Jana Šebestová 3 000 Kč/10 lekcí

 Kurz šití pro pokročilé 
   výukovka 
st 7/10, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12, 6/1, 20/1, 3/2, 
17/2, 17/3, 7/4, 18:00–20:00
Zdokonalíte se v technikách šití, naučíte se pracovat se 
složitějšími střihy a různými materiály, ušijete si sukni, 
halenku nebo jiný váš projekt. V kurzu budete pracovat 
individuálně pod vedením zkušené krejčové. Podrobné 
informace k průběhu kurzu dostanete na úvodním se-
tkání ve středu 7. října v 18:00.  Drobný materiál je v ceně 
kurzu, nezahrnuje cenu látek.
Rezervace nutná! 
Účastnit se mohou i děti starší 12 let – bez rodičů.
Povede Jana Šebestová 4 000 Kč/10 lekcí + úvodní setkání

 Cyklus workshopů Vyrobte si to sami 
listopad 2020 – březen 2021   muzeum
středy 18:00–20:00 
Naučíte se, jak si doma upéct kváskový chléb, vyrobit 
jedlé dárky, připravit si domácí kosmetiku a drogerii, 
ušít si praktické pomůcky na opakované použití nebo 
vyrobit voskové ubrousky. Dozvíte se spoustu prak-
tických informací k tématu zero waste – jak snižovat 
množství odpadu a jak být soběstačnější. 
Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně kurzu. 

Termíny a témata:
11/11 kvašená zelenina a jedlé dárky  
9/12  kváskový chléb 
13/1   domácí kosmetika
10/2   domácí drogerie
3/3  šití a voskové ubrousky 

Povede Petra Skřivánková, 
Jana Véghová, 
Alžběta Macková 1 700 Kč/celý cyklus

 Vypěstuj si krystal 
so 10/10, 14:00–17:00   geopark
Naučte se pěstovat krystaly! Dozvíte se, jak je možné vy-
pěstovat krystaly doma snadno, rychle a za pár korun. 
Sami si jeden z postupů vyzkoušíte a krystaly si druhý 
den odnesete domů. Dozvíte se, jak vznikají krystaly 
v přírodě, kde a jaké můžete najít v Říčanech a uvidíte 
růst krystaly pod mikroskopem přímo před očima. 
Z organizačních důvodů je nutné si rezervovat konkrét-
ní čas. Vypěstované krystaly budou k vyzvednutí v nedě-
li 11. října od 16 do 17 hodin v Geoparku.
Povede Jana Švandová 

 Den stromů 
ne 18/10, 14:00–17:00   hájovna
Oslavte s námi Den stromů na Říčanské hájovně! Divadlo 
"Haló, Jácíčku", živá hudba, podzimní úkoly a dílničky 
pro děti, sázení stromů, moštování, oheň s opékáním 
vlastních dobrot.
Přijďte pěšky nebo na kole, parkování ve Světicích není 
možné! Vlastní hrneček a talířek s sebou.
Akci pořádá Muzeum Říčany a Lesní klub Pramínek.
Za podporu akce děkujeme městu Říčany a Středočes-
kému kraji.
 Vstup zdarma, aktivity pro děti 50 Kč 
 

 Konference Pošli to dál 
učení venku a metodou tvořivé hry
út 20/10, 9:00–17:00   kc labuť
Zajímá vás, jak se v praxi MŠ či ZŠ zavádějí nové meto-
dy výuky tak, aby se staly její běžnou součástí? Jste uči-
tel, ředitel nebo rodič? Čekají vás přednášky, praktické 
workshopy i panelová diskuse s učiteli, řediteli, zástup-
ci MŠMT, České školní inspekce i dalšími odborníky ve 
vzdělávání.
Podrobný program i přihlášku naleznete na webu Mu-
zea Říčany. Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spo-
lupráci s městem Říčany a MAP Říčansko s finanční 
podporou EU. 

 Sázení stromů 
ne 25/10, 9:30–12:00 
Pojďte s námi sázet stromy! Čeká nás přesazování sa-
zenic jedlí v Říčanském lese. Díky tomu u nás na pase-
kách vyrostou nové smíšené porosty jedlí, kterým se na 
Říčansku daří, společně s buky, duby a javory. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi. Vlastní nářadí (rýče, lopat-
ky) vítáno, rukavice budou zajištěny. 
Rezervace míst nutná! Akci pořádáme ve spolupráci 
s  městem Říčany.

 Rodinné odpoledne s ježky 
ne 25/10, 14:00–18:00   muzeum
Přijďte s dětmi do muzea na ježčí odpoledne s živým jež-
kem i tvořivou dílnou s ježčí tematikou! Dozvíte se také, 
jak poznat v přírodě ježka, který potřebuje vaši pomoc, 
a  jak se o něj postarat. V ceně akce je vstup na výstavu 
Proměny krajiny.  
Povede Edita Ježková 

 Přírodní  adventní věnce 
čt 26/11, 18:00–20:00   muzeum
Připravte se na nadcházející období adventu a přijďte 
si vyrobit adventní věnec z přírodních materiálů v po-
klidné atmosféře v muzeu. V ceně dílny je i výroba čtyř 
voňavých svíček ze včelího vosku. 
Povede Petra Skřivánková  350 Kč 

 Vánoční rodinné odpoledne 
ne 13/12, 14:00–18:00   muzeum
Přijďte strávit do muzea celé adventní odpoledne! Až si 
užijete vánoční výstavu, můžete se s dětmi pustit do ru-
kodělných aktivit, se kterými vám poradí naše lektorka. 
Na pokladně si budete moci vybrat z několika tvořivých 
balíčků (svíčka ze včelího vosku, korálková hvězdička 
a  další). 

Vstupné na výstavu + cena dle výběru aktivity

Stálá nabídka   
  Muzea Říčany

 Řezání a broušení kamenů v Geoparku Říčany 
so 19/9 a 17/10, 14:00–17:00   geopark
Přineste si vlastní kamínek. V geologické laboratoři ho 
rozřízneme a sami si jej vyleštíte. 
Rezervace nutná přes formulář na stránkách Muzea 
Říčany, příp. na telefonu pro rezervaci akcí.  
Povede Pavel Bednář Cena dle velikosti kamenů

 Za pokladem do středověkých Říčan 
Dobrodružná geolokační hra pro rodiny s dětmi
Kudy vás provede dvanáctiletý sirotek Petr, abyste našli 
ztracený poklad? Ve středověkých Říčanech se potkáte 
i  s dalšími historickými postavami a dozvíte se, jak teh-
dy lidé žili. Hra je vhodná především pro rodiny s dětmi, 
doporučený věk je 8+.  
Hráči si stáhnou aplikaci Geofun a hru do mobilu, pře-
nesou se do období vlády Karla IV. a na cca 2 km dlouhé 
trase procházejí rušnějším centrem i klidnými částmi 
Říčan. Hra startuje u říčanského hradu. V muzeu hráče 
čeká odměna a také možnost podívat se na vizualizaci 
říčanského hradu ze 14. století. Hra byla inspirována 
nálezem 348 pražských grošů ve sklepení domu na Ma-
sarykově náměstí.
Hra bude spuštěna od soboty 19/9

 Astrostezka Říčany — skvělý tip na výlet! 
Zažijte na vlastní kůži, jaké jsou skutečné vzdálenosti 
mezi Sluncem a planetami a jak maličké planety proti 
Slunci jsou! Velikosti i vzdálenosti planet na naší Ast-
rostezce přesně odpovídají těm skutečným, jen jsme je 
zmenšili v takovém měřítku, že každý metr, který ujde-
te, odpovídá milionu kilometrů ve vesmíru. 
Procházka vede městem i okolní přírodou, je dlou-
há asi 6 km, projdete ji do 2 hodin a spojuje Geopark 
s Muzeem Říčany. Dětem cestu zpestří pracovní list se 
zábavnými úkoly a puzzle, které lze společně s mapou 
zakoupit za 50 Kč na pokladně muzea, na akcích muzea, 
v infocentru na náměstí a on-line na webu muzea.
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