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Objevte nový pohled na dějiny Plzeňského kraje. Pokud se chcete dozvědět více o historii jeho krajského
města a okolí, vydejte se do Západočeského muzea. V muzeu můžete
mimo jiné zhlédnout expozici s názvem Pohledy do minulosti Plzeňského kraje, v srpnu je připravená výstava historických koloběžek.
Expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje vznikla díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihozápad. Byla vytvořena
tak, aby ukázala historii moderním,

Vypravte se do Plzně, poznáte
dějiny regionu i historii koloběžek

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
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interaktivním způsobem. Nový inovativní přístup pečuje o vystavené
exponáty. Úložné prostory umožňují
všem předmětům maximální ochranu
(světlo, teplota, vlhkost).
Návštěvníkům se tak nabízí možnost
detailní prohlídky předmětu v zasazení do jeho historického kontextu.
Expozice dává návštěvníkovi ucelený
přehled o rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Budete svědky těch nejdůležitější
okamžiků tehdejší doby.
Výstava je systematicky rozdělena
do několika hlavních kapitol – Stará Plzeň, středověká transformace,
středověká vesnice, město v pozdním
středověku, Plzeňsko ve válkách hu-

sitských a poděbradských, jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství, biedermeier
a revoluce v roce 1848.
Závěr expozice tvoří mincovní kabinet Dějiny peněz v západních Čechách. Zde si můžete prohlédnout
obsáhlou sbírku tehdejších platidel,
jako například denáry, grošové mince, tolarové mince a slavný pražský
groš.
Navíc v průběhu měsíce srpna si pro
vás muzeum připravilo hned dvě
speciální akce. Tou první je Neděle

www.zcm.cz

Adresa: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Telefon: 378 370 111, e-mail: info@zcm.cz
Otevírací doba: hlavní budova muzea:
út–ne 10:00–18:00 hod.

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

s principálem, kdy budete zasvěceni do tajů loutkového divadla. Akce
bude probíhat každou neděli v době
od 10 do 18 hodin. Navíc v týdnu
od 11. do 17. srpna na vás čeká výstava koloběžek.

