MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ V ČERVNU 2021
Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Výstava: Do plavek!
Výstava bude otevřena od čtvrtka 10. června a potrvá do neděle 31. srpna 2021.
Podcasty
Zájemci o regionální dějiny si mohou poslechnout podcasty, které naleznou na webových stránkách muzea
www.mmct.cz. Nabídka, která se postupně rozrůstá, zatím obsahuje tyto epizody:
Jiří Josefík (1920 – 2006)
Tradice a zvyky doby adventu a Vánoc
Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové
Transport smrti z Osvětimi a jeho stopy v České Třebové
Ten, který padl za vlast. Příběh Františka Maška z Parníka (1921 – 1945)
Akce: Strašidelná stezka
Hra pro rodiny s dětmi (od 3 let) se uskuteční v pátek 25. června 2021. Průběžný start od 18 do 20 hodin
z recepce muzea, časová náročnost je cca 1,5 – 2 hodiny.
Účastníci se budou pohybovat v prostoru mezi rotundou sv. Kateřiny a parkem Javorka, děti se mohou účastnit
pouze v doprovodu odpovědné osoby.
S sebou: svítilnu nebo čelovku
Startovné: 20 Kč/osoba
Akce se koná za příznivého počasí, informace o konání/nekonání bude zveřejněna v 17 hodin na fb muzea.
Bližší informace na recepci muzea (tel. 465 322 634)
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
Otvírací doba:
červen až srpen: denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 – 16 hodin
Příměstský tábor
Městské muzeum Česká Třebová bude v období letních prázdnin pořádat příměstský tábor s názvem Vynálezy,
které nám usnadnily život. Tábor pro děti od ukončené 1. třídy do 12 let se uskuteční v termínu 12. – 17.
července 2021. Náplní tábora bude seznámení dětí s řemesly, návštěvy zajímavých míst a muzeí v okolí České
Třebové. Cena je 1500,- a zahrnuje pojištění, programy, materiál, cestovné, obědy a svačiny. Přihláška je
zveřejněna na www.mmct.cz. Bližší informace na webových stránkách a facebooku muzea. Dotazy směřujte na
mail sediva@mmct.cz.
Změna programu vyhrazena vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením Vlády ČR.
Změny a aktuální informace naleznete na www.mmct.cz nebo https://www.facebook.com/mmctcz
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář
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