Městské muzeum Česká Třebová v červenci 2021

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
Během svátků 5. a 6. července bude otevřeno takto:
pondělí 5. července – otevřeno pouze v KAPLI PANNY MARIE POMOCNÉ NA
HORÁCH dle běžné otvírací doby
úterý 6. července – otevřeno muzeum, TIC a přístupné památky dle běžné
otvírací doby

V otvírací době muzea je veřejnosti přístupná i muzejní zahrada s posezením.

Výstava: Do plavek!
Výstava potrvá do neděle 31. srpna 2021. Letní zábavná výstava (nejen) pro
rodiny s dětmi dá nahlédnout do historie koupání v České Třebové, plavkové
módy a trávení letních dovolených. Návštěvníci v plavkách mají vstup na
výstavu volný

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)

Zpřístupněné památky:

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
červenec – srpen: otevřeno od úterý do soboty 9 - 12 a 13 – 17 hodin, v neděli
13 – 17 hodin
Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být omezen během konání
církevních obřadů.

ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY
červenec – srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
červenec – srpen: otevřeno o víkendech a svátcích 9 – 12 a 13 – 17 hodin

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
červen - srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
září - říjen: otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích 12 – 16 hodin

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel.
kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz

