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V průběhu července a srpna vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

Již od konce května má veřejnost možnost navštívit unikátní Muzeum knihy a knihtisku
v Plzni. Není náhodou, že muzeum tohoto typu vzniklo právě
v Plzni. Historie knihtisku zde
sahá až do 15. století, kdy byl
vytištěn český prvotisk. Budova,
ve které se muzeum nachází, je
z roku 1911. Od té doby funguje jako tiskárna. Po revoluci
ji získal do vlastnictví Ota Rubner, majitel a tvůrce myšlenky
vzniku muzea. V roce 2014 byla
zahájena rekonstrukce tiskárny,
která zahrnovala opravy původních prostor a přístavbu dalšího
nadzemního podlaží. Vnitřní dispozice prostor se změnily a zároveň bylo pořízeno nové vybavení. Celé prostory jsou navíc
bezbariérové.
Prohlídková trasa se skládá ze tří
částí. První část zahrnuje expozice mapující historii tiskáren
v Plzni. Součástí této expozice
jsou tři makety velmi starých prvotisků a dále si zde návštěvník
vytvoří ucelený přehled knihtiskové tvorby. Další část prohlíd-

Komentované prohlídky s průvodcem:
po–pá v 9.00, 10.00, 11.00
a ve 14.00, 15.00, 16.00 hodin
so v 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hodin

Možnost objednání prohlídek:
tel. 377 225 999, 725 525 904

Adresa:
Plovární 20, 301 00 Plzeň
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kové trasy představuje historické
tiskařské stroje. Je zde k vidění
americký Intertype z roku 1928.
Zajímavostí je, že všechny vystavené stroje jsou plně funkční.
Celkový dojem dotváří podrobnosti o historii knihtisku včetně
pracovního zázemí sazeče. Poslední část prohlídkové trasy dá
možnost návštěvníkům nahlédnout do současného provozu tiskárny.

