NABÍDKA MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE POLIČKA

UŽIJME SI LÉTO V ČECHÁCH!
Máme pro vás zábavu pro rodinu, TIP jak
trávit čas s přáteli a návštěvy prostor,
kde se snoubí krása s historií…

NABÍDKA OBSAHUJE:
DÁRKOVÉ VOUCHERY
LÉTO V ČECHÁCH – aktuální nabídka
MANAŽERSKÝ PRODUKT – prostory pro vaše jednání a porady
AKTIVNÍ PRODUKT – nabídka netradičních teambuildingů

DÁRKOVÉ VOUCHERY pro zaměstnance, klienty a partnery
„Dárkový voucher může být tím správným a netradičním dárkem pro vaše blízké,
poděkovaním za spolupráci nebo dobře zvolenou odměnou. Darujte zážitky…“
Vouchery na prohlídky a výstavy muzea v hodnotě 200 – 500,- Kč
Nabídka se odvíjí dle sezónního či nesezónního provozu muzea a dle otevírací
doby muzea. Podrobnosti o aktuální nabídce i otevírací době muzea naleznete na
www.cbmpolicka.cz
Doplňující informace Vám rádi zašleme, jakékoli dotazy zodpovíme (potřebné
kontakty nalezente na konci dokumentu)
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LÉTO V ČECHÁCH

– aktuální nabídka

ŽE NEMŮŽEME ZA HRANICE? NEVADÍ!
Poličské muzeum je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení.
Připraveny jsou pro vás prohlídky Rodné světničky Bohuslava Martinů,
Gotického opevnění města Poličky nebo tématické procházky
královským věnným městem. K expozicím pro vás máme připraveny
speciální programy. Za vidění stojí i výstava IMAGINÁRIUM Divadla
bratří Formanů, která do Poličky doputovala přes dánský Silkeborg,
italské Trani a Paříž, či výstava pro nejmenší HRAVÝ SVĚT Vlasty
Švejdové. Na své si přijdou děti i dospělí.

IMAGINÁRIUM v Poličce

aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
24. 5. – 25. 10. 2020

Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich přátel.
Do muzea v Poličce doputovalo přes nemálo českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a
Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her,
pohyblivých objektů, tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla,
cirkusu a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce
osobitých výtvarníků a tvůrců.
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je
poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí
zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky
a divadelní dekorace. Nejen děti čeká čas plný zábavy a her, kdy se budou moci všeho
dotýkat, vše prozkoumávat a zkoušet.
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HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
25. 4. – 30. 8. 2020

Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým laskavým a humorným přístupem k tvorbě a ke světu
vůbec, oslovuje již několik generací dětí i dospělých. Přestože vystudovala obor loutkářství a
hračky, dnes je známá hlavně svými knižními ilustracemi.
Výstava je tradičně doplněna o několik hravých koutků, díky kterým se i ti nejmenší
návštěvníci dozví více o světě malířky, seznámí se blíže s její nezaměnitelnou tvorbou,
a kdo bude chtít, může se vyfotit lišce na ocásku jako Budulínek. Součástí instalace je
i výběr pohádek, říkadel, ale i hádanek. Tak třeba: „Jeden mluví a dva koukají. Co je to?“
Odpovíte správně na všechny? Pokud patříte mezi milovníky litografie, i vy si přijdete na
výstavě na své. Dozvíte se, jak se postupuje při tvorbě kamenotisku, a prohlédnete si
několik originálních litografií výtvarnice.
Výstava bude pro veřejnost otevřena:
út – so: 12.30 – 16.00 hod. / ne: ZAVŘENO (pro velké skupiny po předchozí telefonické domluvě
možno i dopoledne)

„TVOŘIVÉ ÚTERKY“ pro děti i dospělé

Podrobnosti o tématech, délce a doporučeném věku účastníků
naleznete na www.cbmpolicka.cz

Na letní měsíce jsme pro vás připravili celou řadu dílniček zaměřených především na tvoření
z různých materiálů. Dílničky jsou určeny jak pro děti, tak i pro dospělé. Proto neváhejte a přijďte k nám tvořit! Každé prázdninové úterý můžete kreativně strávit svůj čas. Tvoření z hlíny,
papíru, malování a zdobení, technika broušení skla – gravírování nebo zachycení pohybu slunce
pomocí solarografie a mnoho jiného pro vaši tvořivou duši. V našich dílnách si můžete vyzkoušet
a naučit mnoho zajímavých technik.

út 7. 7. NETRADIČNÍ BROUČCI * út 14. 7. KOUZLO SOLAROGRAFIE aneb jak
zachytit pohyb slunce * út 21. 7. KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK * út 28. 7. GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla * út 4. 8. ZVONIVÁ DÍLNA * út 11. 8. HANDMADE
TAŠKY * út 18. 8. OBRÁZKY Z LUŠTĚNIN A SEMÍNEK * út 18. 8. MOTIVAČNÍ
KARTIČKY PRO DOSPĚLÁKY * út 25. 8. VOŇAVÁ DÍLNA
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RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ
ve věži kostela sv. Jakuba

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život
trochu nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.
Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad zemí se nesmazatelně zapsala do mysli budoucího
skladatele. Ve své vzpomínce z roku 1934 v Paříži píše: „…Myslím, že tento prostor je z mých
největších dojmů z dětství, který si nejvíce uvědomuji a který asi hraje velkou úlohu v celém
mém názoru na kompozici. Nejsou to malé zájmy lidí, starosti, bolesti nebo i radosti, které jsem
viděl z velké dálky, lépe řečeno z výšky. Je to tento prostor, který mám stále před očima a který,
zdá se mi, hledám stále ve svých pracích. Prostor a příroda, ne lidi…“
Pokud vystoupáte po 192 schodech až do samotné věže kostela, budete odměněni
nejen zajímavou prohlídkou světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho
blízké okolí. Světnička je zařízena původním a dobovým nábytkem podle vzpomínek
matky a sestry B. Martinů.

MĚSTSKÉ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ

Polička byla založena r. 1265 na příkaz krále Přemysla Otakara II. Městské opevnění se skládalo
z hlavní hradby zesílené 19 věžemi, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Do města
se vstupovalo čtyřmi branami. Ve středověku se několikrát osvědčilo v bojích. V pozdější době
sloužilo jen jako policejní a správní hranice města.
Gotické opevnění města Poličky patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Do dnešních dnů se dochovala hlavní hradba v délce 1200m. Při prohlídce
s průvodcem se projdete po masívním ochozu hradby a vstoupíte do tří z obranných věží.
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MANAŽERSKÝ PRODUKT
– prostory pro vaše jednání a porady
„Důležitá rozhodnutí v prostorách
Městského muzea a galerie“
AUDIO-VISUÁLNÍ / PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Potřebujete-li nerušeně debatovat v úzkém kruhu managementu či jednat se svými obchodními
partnery, audio-visuální sál muzea je tím pravým místem. Nabízíme reprezentativní prostor
s vybavením. Samozřejmostí je plátno, dataprojektor, vizualizér, flip chart a v případě požadavku
také notebook k zapůjčení.
Bezbariérový přístup
Cena: 2hodiny = 1200,- Kč / každá další započatá hodina = 300,- Kč
(pozn. poplatek se netýká: neziskových organizací, příspěvkových organizací, zapsaných spolků
a školních institucí)
Kapacita sálu: 70 osob
Vybavení: v audiovisuálním sále lze využít techniku (PC, dataprojektor + plátno, vizualizér,
flip chart) a klavír Petrof pro účely hudebního doprovodu
CATERING: po předchozí domluvě lze zajistit

ŠKOLNÍ TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ z přelomu 19. a 20. století

Chcete vyzkoušet něco netradičního? Což usadit své zaměstnance či obchodní partnery
do školních škamen! K tomu poslouží zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století,
kdy školu navštěvoval malý Bohuslav Martinů.
Bezbariérový přístup
Cena: 2hodiny = 600,- Kč / každá další započatá hodina = 100,- Kč
(pozn. poplatek se netýká: neziskových organizací, příspěvkových organizací, zapsaných spolků
a školních institucí)
Kapacita sálu: 15 osob
CATERING: po předchozí domluvě lze zajistit
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AKTIVNÍ PRODUKT

– nabídka netradičních teambuildingů
„Nabijte svůj tým novou energií“
Potřebujete s týmem načerpat síly a nasát trošku čerstvého vzduchu do
plic? Překvapte své zaměstnance a obchodní partnery netradičním nápadem! Připraveny jsou pro vás různorodé prohlídky města, krátkodobých
výstav a expozic muzea … poskládáme Vám program ušitý na míru!
UKÁZKA PROGRAMŮ:

OBJEVUJEME KŘEHKOU KRÁSU SKLA

V první části vám přiblížíme bohatou muzejní sbírku sklářských výrobků a představíme sklo
nejen jako užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž také krásu a křehkost skleněných
předmětů a jejich estetickou hodnotu. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty. Originální
nástroje si budete moci vzít do rukou a prohlédnout. Druhou část tvoří výtvarná dílna. Vyzkoušíte si techniku gravírování skleněné nádoby.

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

Výlet do středověku je zahájen u modelu, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století.
Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění, které patří k nejlépe dochovaným
městským fortifikacím v České republice. V interaktivní expozici Historie města Poličky, se poutavým způsobem seznámíte s dějinami Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem
Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti.

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, který proslavil českou hudbu po celém světě. Program zahrnuje návštěvu Rodné
světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, která se nachází ve výšce 36m nad zemí a kde
se před více než 100 lety hudební skladatel narodil. Prohlédnete si expozici Barevný svět B.
Martinů i jiná místa spjatá s jeho životem.

PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM

Užijte si komentovanou procházku města se zastavením u nejvýznamnějších památek Poličky.
Uvidíte a dozvíte se mnohé o náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami,
gotickém opevnění města, kostelu sv. Jakuba i vyřezávaných klasicistních vratech.

PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období „první" republiky.
Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu jako protipólu siluety staré
Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba. Komentovaná procházka se zastavením
u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky zaujme každého.
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NABÍDKU S ROZŠÍŘENÝMI INFORMACEMI
VÁM RÁDI ZAŠLEME, JAKÉKOLI DOTAZY ZODPOVÍME NA:
tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce,
Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)
www.cbmpolicka.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Je nezbytné objednat se předem. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co
nejdříve, neboť v posledních týdnech před skončením výstav se těžko hledají volné termíny dle
vašich požadavků. Po předchozí domluvě zajistíme výklad k expozicím v anglickém jazyce.
Otevírací doba:
září – duben: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin
květen – srpen: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Po předchozí domluvě zajistíme provoz i mimo vymezenou pracovní dobu.
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