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Pokud při svých prázdninových výletech zavítáte do okolí západočeského
města Sušice, nenechte si ujít návštěvu
zdejšího Muzea Šumavy. Seznámíte se
v něm hlavně s historií sirkařské výro-
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by a s dějinami sklářství na Šumavě.
Prohlédnete si i mechanický betlém se
stovkami ﬁgurek a objektů.
V muzeu naleznete i sbírku více než
osmdesáti kusů nejrůznějšího cínového

Foto: ROP Jihozápad

Vypravte se do Sušice, objevíte
stará řemesla i mechanický betlém

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

www.muzeum.sumava.net

Adresa:
nám. Svobody 40, Sušice 342 01
Otevírací doba:
úterý až sobota:
9.00–12.00, 12.45–17.00
neděle: 9.00–12.00

MUZEUM ŠUMAVY

V betlémě najdete roubenky
i zaniklou synagogu
Největším lákadlem muzea je od roku
2004 bezpochyby mechanický betlém,
který obsahuje celkem 300 pohyblivých

a nepohyblivých ﬁgurek
a objektů. Původním autorem nápadu vytvoření
tohoto betlému je sušický
rodák Pavel Svoboda.
Sušický betlém je inspirován starými dobami
a znázorňuje tak klasickou dřevěnou architekturu, roubenky, šumavské
statky až po židovskou
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synagogu, kterou dnes
nádobí, pocházejícího z přelomu 16. mohou znát jen pamětníci. Celková
a 17. století z rodiny sušického měšťana rozloha betlému je 16 m².
Adama Čecha, a také sbírku skla, kterou muzeu daroval v roce 2005 švýcarský občan Bruno Schreiber.

Historický objekt Muzea Šumavy prošel
v letech 2011 až 2013 významnou rekonstrukcí, která byla ﬁnancována díky
dotaci z ROP Jihozápad.
V roce 2014 se muzeu podařilo uspět
v anketě Stavba roku Plzeňského kraje. Muzeum Šumavy Sušice získalo titul
stavby roku za vybudování přístavby
a nástavby objektu, který v minulosti
býval součástí městských hradeb, sloužil jako strážnice, městský žalář a později jako hospodářský objekt. Muzeum
Šumavy je ideální místo k návštěvě nejen v deštivých dnech.

