
Podzimní Hrnčířské trhy 

Místo konání: Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun - Centrum, 266 43 

Datum konání: 8.9.2018 od 8:00 do 17:00 hodin 

9.9.2018 od 8:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Folklórní a společenské akce - jarmark 

Více informací najdete na: www.hrncirsketrhy.cz/ 

XXII. ročník tradičních podzimních Hrnčířských trhů s doprovodným kulturním programem. 

Berounští hrnčíři patřili k váženým a uznávaným řemeslníkům již ve středověku. V širší 

povědomí vešli zejména tzv. berounským zbožím, červeně zbarvenou keramikou, zdobenou 

bílými přírodními motivy, z níž se pilo při korunovaci krále Matyáše v roce 1611 a oblíbil si ji 

i císař Rudolf II. či Vilém z Rožmberka. Tato keramika se v 16. a 17. století nevyráběla nikde 

jinde než právě v Berouně. Repliky této unikátní berounské keramiky je možné zakoupit v 

městském informačním centru na Husově náměstí. 

V dnešní době se v Berouně staly tradicí již každoročně pořádané Hrnčířské trhy a Jarní 

hrnčířské a řemeslné trhy, na kterých návštěvníci najdou nejenom repliky zmíněné berounské 

keramiky, ale širokou nabídku keramiky různých technik od hrnčířů z celé republiky i 

zahraničí. 

  

Benešov a vznik republiky 

Místo konání: Muzeum Podblanicka - Secesní dům Benešov, Malé náměstí 74, Benešov, 256 

01 

Datum konání: 8.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumpodblanicka.cz 

Výstava Benešov a vznik republiky přiblíží dění ve městě kolem roku 1918 a osobnosti 

regionu spojené se vznikem nového státu.  

  

Příběh státní hymny 

Místo konání: Muzeum Podblanicka, Zámek Růžkovy Lhotice, Zámek 1, Čechtice, 257 65 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumpodblanicka.cz 

Výstava Příběh státní hymny. 

Vystavené předměty ze sbírek Muzea Podblanicka upomínají na proměny naší hymny.  

  

700 let Vlašimi 

Místo konání: Muzeum Podblanicka - Vlašim, Zámek 1, Vlašim, 258 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumpodblanicka.cz 

Výstava 700 let Vlašimi je připravena k významnému výročí města Vlašimi. 

Významné kapitoly z dějin města. Výstava připomíná události a osobnosti, které v klíčových 

osmičkových letech ovlivnily vývoj města. A to od nejstarších majitelů hradu (1318) přes 
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Vostrovce z Kralovic, kdy renesanční vrchol ukončilo stavovské povstání (1618), až po 

občanský rozvoj Vlašimi, kdy vzniká první záložna v Čechách (1858) a město pojmenovává 

Palackého náměstí (1898). Předměty dokumentují i vznik Československa (1918) a vystavena 

je kolekce platidel. Řada předmětů je vystavena poprvé.  

  

Každodenní život na hradě za první republiky 

Místo konání: Hrad Český Šternberk, Český Šternberk 1, Český Šternberk, 257 27 

Datum konání: 9.9.2018 od 12:30 do 13:30 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Více informací najdete na: www.hradceskysternberk.cz 

Přijďte se podívat na naši běžnou prohlídkovou trasu jinýma očima! Poznejte život, 

každodenní radosti a starosti rodiny Jiřího a Kunhuty Sternbergových v 1. polovině 20. století. 

Doporučujeme prohlídku předem zarezervovat. 

Druhé patro hradu, které je zpřístupněné veřejnosti, bylo od dvacátých let až do r. 1949 

obýváno mladou rodinou, do které se postupně narodilo devět dětí. Rodičům jejich okolí stále 

říkalo pane hrabě a paní hraběnko, přestože šlechtické tituly byly se vznikem republiky 

zrušeny, a na hradě se mísila moderní doba s tradicemi starobylého rodu. Hrad byl plný nejen 

dětí, ale často i hostů a také nejrůznějšího personálu, který zajišťoval běžný chod domácnosti. 

Umíte si představit každodenní povinnosti, starosti a radosti takové rodiny? Dokázali byste 

dodržovat přísný režim, kdybyste své dětství mohli trávit na středověkém hradě? Vydejte se s 

námi o necelých sto let zpátky a porovnejte životní styl Sternbergů se zážitky a zkušenostmi 

svých rodin. 

  

Komentovaná vycházka okolím hradu 

Místo konání: Hrad Český Šternberk, Český Šternberk 1, Český Šternberk, 257 27 

Datum konání: 9.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: www.hradceskysternberk.cz/okoli.html#okoli 

Vydejte se na vycházku okolím hradu Český Šternberk! Navštívíte běžně nepřístupnou kapli 

sv. Jiří, dozvíte se víc o stavebním vývoji hradu i o osudu šternberského panství v různých 

obdobích. Poznáte nově zrestaurované barokní sochy, které okolí hradu zdobí už 250 let. 

Už jste byli na prohlídce Českého Šternberka a chcete se o něm dozvědět víc? Návštěva 

hrado-zámeckých interiérů Vás neláká, ale líbí se Vám okolní krajina? Pojďte s námi na 

vycházku! Zhruba dvouhodinovou nenáročnou procházku začneme na jižní terase hradu, jejíž 

dominantou je gotická válcová věž, ve které byla roku 1923 zřízena kaple sv. Jiří. 

Poté přejdeme přes kopec zvaný Vražda, ze kterého se rozhlédneme do okolí, prohlédneme si 

barokní sochy, jimiž bylo okolí osazeno už ve druhé polovině 18. století. Víte například, který 

svatý je patronem cestovního ruchu? Zjistíme, jakým způsobem fungovala gotická předsunutá 

obranná věž s břitem, které se dnes říká Hladomorna. Dozvíte se také víc o osudu 

šternberského panství zejména v 19. a 20. století. 

  

Otevření kaple sv. Jiří a jižní terasy 

Místo konání: Hrad Český Šternberk, Český Šternberk 1, Český Šternberk, 257 27 

Datum konání: 9.9.2018 od 9:00 do 17:00 hodin 
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Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: www.hradceskysternberk.cz/novinky/#10 

Kaple sv. Jiří se nachází na jižní terase hradu Český Šternberk a je běžně veřejnosti 

nepřístupná. Vysvěcena byla v roce 1923 v prostoru bývalé obranné válcové věže z 15. století. 

Jižní válcová věž vznikla jako součást rozsáhlého a důmyslného fortifikačního systému, který 

koncem 15. století začal budovat Petr Holický ze Sternberga. Stávající raně gotická obrana 

hradu se ukázala jako nedostatečná, když vojska Jiřího z Poděbrad oblehla v r. 1467 toto sídlo 

vzpurného vůdce Jednoty zelenohorské Zdeňka Konopišťského ze Sternberga. Jenže po 

husitských válkách již nikdo hrad katolické šlechty obléhat nechtěl, a tak tato náročně 

vybudovaná fortifikace nenašla své uplatnění a věže chátraly. 

V první polovině 19. století ale přišlo období romantismu a obliba netradičních a tajemných 

míst. Na jižní straně hradu byl v r. 1829 vybudován nový přístupový most, který pohltil 

spodní polovinu věže, ovšem v její horní části byla probourána okna a vchod a z původně 

obranné věže se tak stal romantický altán. 

V roce 1921 se na hrad nastěhovali mladí manželé Jiří Sternberg a Kunhuta, rozená 

Mensdorff-Pouilly. Na půdě našli starý barokní oltář, který nechali opravit, a Jiřího otec, 

amatérský malíř Filip Sternberg, namaloval místo původního obrazu sv. Aloise z Gonzagy 

výjev ze života sv. Jiřího. Tak se z původně obranné gotické věže, posléze romantického 

altánu, stala kaple sv. Jiří, která byla vysvěcena pražským arcibiskupem Františkem 

Kordačem v r. 1923. 

  

Koncert Lubomíra Brabce 

Místo konání: Muzeum Podblanicka - Vlašim, Zámek 1, Vlašim, 258 01 

Datum konání: 9.9.2018 od 17:00 do 19:30 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - alternative, jiné hudební žánry 

Více informací najdete na: www.muzeumpodblanicka.cz 

Koncert se koná k významnému jubileu kytaristy Lubomíra Brabce. 

Nejznámější kytarové skladby světových autorů a skladby na kytaru v úpravě samotného 

virtuóza. 

  

Koncert k uctění vzpomínky Jaroslava Klempta 

Místo konání: Kostel sv. Šimona a Judy v Dolíně, Dolín 2, Slaný, 274 01 

Datum konání: 16.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba, pop, zpěv a sborový zpěv 

Koncert k uctění vzpomínky na kapelníka a učitele hudby Jaroslava Klempta působícího ve 

slánském regionu, ale i daleko za jeho hranicemi. 

Program: skladby operetní, populární hudba a melodie věčně zelené 

Interpreti:  

Mgr. Ivana Derflerová - klavírní doprovod 

Vladislav Císař - trubka 

MUDr. Václav Kučera - trubka 

Mgr. Martin Štorek - klarinet 

Josef Sirůček - zpěv - bicí 

Zdeněk Zícha - klarinet - saxofon 

Chrámový pěvecký sbor - sbormistr Mgr. Ivana Derflerová 
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Varhanní koncert v Havířském kostelíku 

Místo konání: Havířský kostelík Nanebevzetí Panny Marie - Poděbrady, Alej Esperanto, 

Poděbrady, 290 01 

Datum konání: 8.9.2018 od 15:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba, duchovní hudba 

Varhany v Havířském kostelíku postavila v roce 1902 varhanářská dílna Antonín Mölzer z 

Kutné Hory. Jedná se o poměrně malé varhany, které mají celkem 407 píšťal a jejichž 

předností je skvělý zvuk. V roce 2014 se díky rozsáhlé opravě po více než padesáti letech 

"mlčení" mohly opět rozeznít. 

Skvělý zvuk varhan si můžete poslechnout i v rámci Dnů evropského dědictví. Varhanní 

koncert se uskuteční v sobotu 8.9.2018 v 15.00 hodin. V podání varhanice Jany Havlíčkové 

uslyšíte skladby Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho a další. 

Vstup zdarma. 

  

Komentovaná prohlídka hřbitova v Kluku 

Místo konání: Hřbitov v Kluku - Poděbrady, Bílkova, Poděbrady, 290 00 

Datum konání: 9.9.2018 od 14:30 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - sochařství, jiné; Architektura 

Komentovaná prohlídka unikátního areálu hřbitova. 

Areál hřbitova představuje ve vztahu k funerálnímu umění 19. a první poloviny 20. století 

unikátní architektonický soubor. Touto secesní perlou Poděbrad vás provede poděbradský 

patriot - starosta města dr. Ladislav Langr. 

  

Výstava fotografií partnerského města Goslar 

Místo konání: Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun - Centrum, 266 43 

Datum konání: 7.9.2018 od 17:00 do 17:30 hodin 

Tematická kategorie: Fotografie - fotografie s cestovní tematikou 

Vernisáž výstavy fotografií partnerského města Goslaru.  

Výstava fotografií partnerského města Goslaru, které se nachází v Dolním Sasku v pohoří 

Harz. Město i místní doly jsou od roku 1992 součástí světového dědictví UNESCO. 

Partnerským městem Berouna je již od roku 1991.  

  

Pojmenování Goslarského mostu 

Místo konání: Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun - Centrum, 266 43 

Datum konání: 7.9.2018 od 18:00 do 18:30 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Pojmenování mostu spojujícího Beroun a Zavadilku po partnerském městě Goslaru za 

přítomnosti zástupců obou měst. 

Goslar je partnerským městem Berouna již od roku 1991. Dobré vztahy jsou utužovány 

častými návštěvami a spoluprací. Goslar v rámci oslav 25 let vzájemného partnerství 

pojmenoval jeden z mostů "Berouner Brücke", město Beroun se nyní revanšuje mostem 

svým.  

  



Šachové dopoledne v atriu knihovny 

Místo konání: Stará radnice - dům čp. 41 (Městská knihovna) - Poděbrady, Jiřího náměstí 41 / 

12, Poděbrady, 290  

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 do 13:00 hodin 

Tematická kategorie: Sportovní akce - jiné sportovní akce 

Sobotní šachové dopoledne v átriu městské knihovny.  

Zájemci o hru v šachy se mohou hlásit v městské knihovně - telefon: 325 600 423 

Budou mít možnost zahrát si šachy s členy místního šachového kroužku. K dispozici budou i 

zahradní šachy. 

  

Galerie Felixe Jeneweina 

Místo konání: Sankturinovský dům - Kutná Hora, Palackého náměstí 5 / 377, Kutná Hora, 

284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 12:30 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - grafika, malířství 

vstupné 20/10,- Kč 

  

Procházka městem s průvodcem 

Místo konání: Vlašský dvůr - Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 12:00 do 13:30 hodin, od 14:00 do 15:30 hodin, od 

16:00 do 17:30 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Sraz zájemců na nádvoří Vlašského dvora ve 12:00, 14:00 a 16: hod. Komentovaná prohlídka 

městem s průvodcem. Jednotné vstupné 75,- Kč. Doba trvání cca 1,5 hod. Maximální počet 

účastníků 60 osob. 

  

Lidové podmalaby na skle 

Místo konání: Tylův památník - Kutná Hora, Tylova 507, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 10:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - výtvarné umění 

obrázky svatých malované na skle v průběhu 18. - 19. století (ze sbírek Českého muzea stříbra 

v Kutné Hoře) 

  

Prohlídky interiéru hydroelektrárny 

Místo konání: Hydroelektrárna Poděbrady, Labská 71, Poděbrady, 290 01 

Datum konání: 9.9.2018 od 13:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Unikátně dochovaná vodní elektrárna s autentickou, dosud funkční technologií a velmi 

hodnotným architektonickým řešením. Jedná se o jedno z nejstarších zdymadel ve středním 



Polabí a zároveň o cenný příklad technologického a provozního řešení tohoto typu vodních 

staveb.  

V rámci Dnů evropského dědictví se veřejnosti naskýtá jedinečná možnost podívat se do 

zachovalého interiéru vodní elektrárny s původním technickým vybavením. 

Prohlídky probíhají v neděli 9.9.2018 od 13.00 do 17.00 vždy každou celou hodinu. 

  

Blanka Kučná 

Místo konání: Hrádek - Kutná Hora, Barborská 28, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - jiné 

autorská výstava 

  

Alchymistická dílna 

Místo konání: Sankturinovský dům - Kutná Hora, Palackého náměstí 5 / 377, Kutná Hora, 

284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

snížené vstupné, 30/20,- Kč 

  

Mincovní poklady na Hedvábné stezce 

Místo konání: Hrádek - Kutná Hora, Barborská 28, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Autentické mince nalezené v místech Hedvábné stezky. 

  

Muzeum kutnohorských pověstí,duchů a stašidel 

Místo konání: Vlašský dvůr - Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - jiné historické akce 

Více informací najdete na: www.MuzeumB.cz 

zvýhodněné vstupné, dospělí 70,- Kč, studenti, děti 50,- Kč 

  

Poslední místo člověka 

Místo konání: Kamenný dům - Kutná Hora, Václavské náměstí 183, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

historicko-archeologická výstava vývoje pohřebního rituálu od pravěku do 19. století 

  

http://www.muzeumb.cz/


Petr Kameníček - Řezby 

Místo konání: Hrádek - Kutná Hora, Barborská 28, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - řezbářství 

autorská výstava 

  

Odhalení temné tváře Kutné Hory 

Místo konání: Vlašský dvůr - Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, 284 01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - jiné historické akce 

Více informací najdete na: www.MuzeumB.cz 

zvýhodněné vstupné, dospělí 70,- Kč, studenti, děti 50,- Kč 

  

Dny EHD v Dačického domě 

Místo konání: Dačického dům - Kutná Hora, Komenského náměstí 23 / 41, Kutná Hora, 284 

01 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 10:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: www.dacickehodum.cz 

Letošní dny EHD oslavíme sníženým vstupným a soutěžní hrou pro děti. Součástí expozice je 

výstava Ať žije 1. republika! 

Věděli jste, že v našem městě sídlila Četnická škola na Hrádku a kolik sloužilo na pátrací 

stanici psů? Kurátor výstavy JUDr. Michal Dlouhý, PhD. prezentuje vývoj četnictva v Kutné 

Hoře a zapůjčil nádherné dobové exponáty, nad kterými snad každý zavzpomíná… 

Představte si, že v době 1918-1938 bylo v Kutné Hoře 62 hostinců, hotelů, restaurací a 

vináren. Vše pro návštěvníky zmapoval pan Miroslav Štrobl na panelech výstavy Uctivá 

poklona v 1. patře. 

Hlavní výstavní sál je věnovaný výstavě Architektura 1. Československé republiky v Kutné 

Hoře. Málokdo ví, že právě v našem městě se nachází řada pozoruhodných staveb, které spolu 

vytvářejí jedinečný soubor a vypovídají o dobovém přístupu k historickému městu. Součástí 

výstavy jsou i dobové hračky, kočárky a filmové dokumenty. 

  

Prohlídka chrámu s výkladem historiků umění 

Místo konání: Chrám sv. Bartoloměje - Kolín, Brandlova, Kolín, 280 02 

Datum konání: 10.9.2018 od 16:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství, sochařství, užité umění, výtvarné umění; 

Architektura; Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - výlet 

Více informací najdete na: www.muzeumkolin.cz 

Komentovaná prohlídka chrámu s výkladem historiků umění Mgr. Vladimíra Rišlinka a Mgr. 

Jindřicha Záhorky. 

  

Prohlídka domu s výkladem historika umění 

http://www.muzeumb.cz/
http://www.dacickehodum.cz/
http://www.muzeumkolin.cz/


Místo konání: Regionální muzeum v Kolíně - Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín, 

280 00 

Datum konání: 12.9.2018 od 17:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura; Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - výlet 

Více informací najdete na: www.muzeumkolin.cz 

Prohlídka Veigertovského domu s výkladem historika umění Mgr. Vladimíra Rišlinka. 

  

Vernisáž výstavy "Konec starých časů: 100 let vzniku ČSR" 

Místo konání: Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Žitomířská 761, Český Brod, 282 01 

Datum konání: 13.9.2018 od 17:00 do 19:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.podlipanskemuzeum.cz 

Vernisáž výstavy přibližující vznik Československé republiky v kontextu s událostmi v 

Českém Brodě a okolí. 

  

Sousedská slavnost na Palackého třídě 

Místo konání: Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 288 02 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: www.meu-nbk.cz 

  

Sousedská slavnost na Palackého třídě 

Místo konání: Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 288 02 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Přijďte se seznámit s koncepční studií veřejného prostranství Palackého třídy a popovídat si o 

tom, jak by se dala vylepšit. Kde by se mělo parkovat, kde chybí lavičky či koše, jak by měly 

vypadat chodníky a vozovka a kam by se měly vysadit nové stromy. Pojďme společně udělat 

Nymburk hezčí. 

  

Prohlídka tvrze s výkladem historika umění 

Místo konání: Tvrz - Hradenín, Hradenín 13, Hradenín, 280 02 

Datum konání: 16.9.2018 od 14:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura; Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - výlet 

Více informací najdete na: www.tvrzhradenin.cz 

Prohlídka tvrze s výkladem historika umění Mgr. Vladimíra Rišlinka. 

  

Vycházka Po svatých místech, sakrální perly města Slaný 

http://www.muzeumkolin.cz/
http://www.podlipanskemuzeum.cz/
http://www.meu-nbk.cz/
http://www.tvrzhradenin.cz/


Místo konání: Slaný, Velvarská 136, Slaný, 274 01 

Datum konání: 23.9.2018 od 13:00 do 15:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - jiné; Architektura; Cestovní ruch - cestovní ruch - 

jiné; Turistika - pochod 

Více informací najdete na: https://www.infoslany.cz 

Tradiční vycházka Po svatých místech, sakrální perly města Slaný 

Během vycházky bude možné navštívit významné slánské církevní památky, kostel sv. 

Gotharda, kostel Nejsvětější Trojice a kapli Zasnoubení Panny Marie s průvodcem. 

Vycházka začíná před Infocentrem Pod Velvarskou branou ve Slaném. 

Vstupné 45 Kč. 

  

Atlas ptáků neobyčejných 

Místo konání: Dobrovická muzea, o.p.s. - Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a 

města Dobrovice, Palackého náměstí 2, Dobrovice, 294 41 

Datum konání: 15.9.2018 až 30.11.2018 od 9:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Příroda, ekologie 

Více informací najdete na: dobrovickamuzea.cz 

Dobrovická muzea vás zvou na výstavu s názvem "Atlas ptáků neobyčejných", která 

návštěvníky seznámí s ptactvem žijícím v přírodě, tak i v naší fantazii bájích a pověstech. 

  

http://https/www.infoslany.cz
http://dobrovickamuzea.cz/

