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    Zelená  karta  ČSOP  doporučuje 

 

 

 

NZM Ohrada Vás zve na výstavu SÁŇKOVÁNÍ DŘÍVÍ. Tzv. sáňkování patřilo v 
minulosti v lesích, zvláště v horských terénech, k nejběžnějším způsobům 
dopravy dříví. Dříví se "sáňkovalo" z místa těžby k lesním cestám v údolích a 
následně se dále přepravovalo pomocí koňských potahů. Návštěvníci na výstavě 
naleznou především šumavské, krkonošské a beskydské ruční i potažní saně na 
rovnané i dlouhé dříví ze sbírek NZM. Neopakovatelnou atmosféru "sáňkování" 
dříví zde přibližuje také dokumentární film z 50. let 20. století. Výstava potrvá do 
31. května. 

 

 Muzeum Říčany pořádá výstavu DON QUIJOTE - RYTÍŘ SMUTNÉ POSTAVY V 
DÍLECH NEJEN ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ. Výstava grafik a dalších výtvarných děl 
s námětem literární postavy Dona Quijota. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout výtvarná díla ze sbírek říčanských sběratelů. Výstava bude 
doplněna exposicí plakátů k filmovým zpracováním Dona Quijota, které 
zapůjčil Instituto Cervantes Praha. Výstava potrvá od 10. února do 10. dubna. 

 

 

 

Jihočeské muzeum pořádá výstavu SVĚT  VELEHOR OČIMA HOROLEZCE - 
Z FOTOARCHIVU JANA ČERVINKY. Výstava uspořádaná u příležitosti 
osmdesátých narozenin významného českého horolezce Jana Červinky je 
složena ze série fotografií, pořízených při expedicích, jež se v uplynulých 50ti 
letech účastnil. Expozici oživují části horolezecké výstroje a řada předmětů 
dovezených z jednotlivých expedic. Výstava potrvá do 28. února. 

 

Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá výstavu ŠTĚPÁN BARTOŠ - 
FOTOGRAFIE. Muzeum připravuje zajímavý cyklus výstav současných 
pardubických fotografů, nazvaný Pardubický objektiv. Sérii zahájíme výstavou 
fotografií Štěpána Bartoše. Průřez jeho širokospektrální tvorbou, od 
potrtérních, dokumentárních a reportážních snímků až po fotografie 
architektury a designu, budete moci shlédnout ve výstavních prostorách u 
rytířských sálů. Výstava potrvá do 6. března. 
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Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na výstavu ŽIVOT A SMRT 
STARÝCH SLOVANŮ. Výstava přiblíží veřejnosti život Slovanů a nejcennější 
archeologické nálezy na území východních Čech ze 7. až 11. století. Budou 
zde představeny nálezy ze středočeského hradiště a pohřebiště v 
Klecanech (okr. Praha - východ). Mezi nejpoutavější předměty jistě patří 
zlaté a stříbrné šperky. Nebudou chybět rekostrukce raně středověkých 
krojů a oděvů. Návštěvníci spatří rekonstrukce hrobů z pohřebiště v 
Klecanech. Děti se tvůrčí formou seznámi s replikami slovanské keramiky. 
Otevře se jim tak možnost nahlédnout do života archeologů. Výstava 
potrvá od 11. února do 24. dubna. 

 

 

 

Kalendář  akcí  partnerů  ZK  ČSOP  od  února  2011 
 
 
Datum, název a adresa objektu/akce kraj 

únor 2011 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST - pondělí - pátek od 19:00. 
Program pozorování: Měsíc (7. - 18. února), Jupiter (v první polovině února), 
hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy (po celý měsíc), hvězdokupy, mlhoviny, 
galaxie (neruší-li příliš svým svitem Měsíc). 

Zlínský 

3. 2. 2011 od 17:30 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
Cestopisná přednáška EKOCESTY - MEXIKO 2010, přednáší Stanislav Miler. 

Praha 

3. 2. 2011 od 17:00 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 
Rokycany  
Přednáška LŽI VEPSANÉ V KAMENI aneb temná minulost českých skalníků, 
přednáší Mgr. Štěpán Rak. 

Plzeňský 

3. 2. 2011 od 18:00 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Přednáška KEŇA - přednáší P. Rybář. Na lodi, pěšky, autem, na velbloudu a v 
malém letadle putoval autor od keňských pobřeží a korálových ostrovů do 
východoafrického vnitrozemí, aby zachytil úchvatnou přírodu savany a buše - 
mimo jiné i z ptačí perspektivy. 

Pardubický 

2. 1. - 4. 2. 2011 
Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín  
Výstava ZAJÍMAVÝ SVĚT v K-klubu na Valdštějnově náměstí v Jičíně. Snímky 
Marcely Lazurkové zachycují řadu okamžiků ze světa vážek, potápníků a chrostíků, 
seznamují návštěvníka s příběhy, které se odehrávají v naší přírodě a zůstávají 
často lidmi nepovšimnuty, přestože jsou jedinečné. 

Královéhradecký 
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26. 11. 2010 - 6. 2. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
HODINY ZE SBÍRKY VÝCHODOČESKÉHO MUZEA. Výstava představí výběr ze sbírky 
historických hodin od 17. do počátku 20. století. Typové spektrum sahá od 
slunečních a přesýpacích, přes skříňkové, závěsné rámové, lidové "švarcvaldky", 
krbové a jiné druhy velkých hodin až po elegantní kapesní hodinky. Hodiny byly v 
minulosti nejen funkčním, ale i významným estetickým doplňkem interiéru. 
Barokní a rokokové řezbované hodiny září zlacením, exponáty z doby empíru v 
sobě nesou elegantní jednoduchost, monumentální architektonická stylizace 
skříněk je znakem hodin sloupkových a rozehranou bohatost dekorů či figurální 
kompozice uplatnili výrobci na hodinách historizujících slohů a secese z konce 19. 
a počátku 20. století. 

Pardubický 

27. 11. 2010 - 6. 2. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
MALOVANÉ BETLÉMY. Vystaveny budou trojrozměrné betlémy vytvořené v Ústí 
nad Orlicí, malované kvašovými nebo temperovými barvami na papírovém 
kartonu, a to ve variantách vánoční, tříkrálové, hromniční a postní (velikonoční). 
Betlémy jsou ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích a umístěny budou ve 
Sloupovém sále zámku. 

Pardubický 

10. 2. 2011 od 18:00 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Přednáška MOZAMBIK PO STOPÁCH EMILA HOLUBA - přednáší I. Herrmann. 
Putování přírodou v zemi, kterou civilizace nezasáhla a turisté neobjevili. 

Pardubický 

10. 2. 2011 od 17:30 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
Přednáška PROBLEMATIKA HNÍZDĚNÍ RORÝSŮ VE MĚSTECH, přednáší Renata 
Vikartová. 

Praha 

17. 2. 2011 od 18:00 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Přednáška MAURICIUS - PERLA INDICKÉHO OCEÁNU - přednáší M. Hampl. 
Exotické i všední krásy ostrova. Nahlédneme do života obyvatel, živočišné i 
rostlinné říše, do místní kuchyně i na ovocné trhy a samozřejmě na krásné pláže. 
Přednášku doplní audio ukázky mauricijské hudby. 

Pardubický 

17. 2. 2011 od 17:30 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
Přednáška JAK LÉTÁ HMYZ, přednáší Rudolf Dvořák. 

Praha 

21. 2. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
Potraviny zdravé a kvalitní, k přírodě a zvířatům šetrné - nutné změny 
evropského zemědělství podle ekologických organizací. Přednášející: Daniel 
Vondrouš, Zelený kruh a Romana Šonková, CIWF 

Praha 

23. 2. 2011 od 18:00 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
Přednáška CO NOVÉHO V ASTRONOMII aneb OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010. Tento 
pravidelný přehled mj. poskytne pohled na výsledky měření družice Planck a její 
objev prvotních hvězd ve vesmíru, představí návštěvu sondy Deep Impact u 
komety Hartley 2. Prohlédneme si rovněž zajímavé záběry planet Sluneční 
soustavy, především Marsu a Saturnu. Zamyslíme se, jaký význam může mít objev 
nového materiálu - grafenu, za který byla udělena Nobelova cena za rok 2010. V 
tradiční přednášce se dozvíte i mnoho dalších zajímavostí. Přednáší Ladislav 
Šmelcer, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí. 

Zlínský 
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24. 2. 2011 od 18:00 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Přednáška SRDCE AFRIKY - přednáší T. Kubeš. Je Střední Afrika posledním rájem? 
Dá se projít pralesem bez průvodce? Žijí Pygmejové ještě tradičním způsobem 
života? Nezabijí nás pytláci nebo nezakousnou krokodýli? Otázky, které chtěla 
zodpovědět expedice "Srdce Afriky". 

Pardubický 

25. 2. 2011 od 18:00 
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4  
HORY A PŘÍRODA V BULHARSKU - Rila a Pirin. Přednáška o botanickém putování 
po Balkánském poloostrově. Navštívíme pohoří Rila, Pirin, Starou Planinu a z 
mnoha fotografií poznáme přírodní krásy Bulharska. Budou zde promítnuty 
fotografie z dokumentární výstavy "Rozkvetlá přírody Bulharska". Přednášející: 
Jaroslav Podhorný (ZO ČSOP Hořepník) 

Praha 

13. 1. - 27. 2. 2011 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 
Rokycany  
Výstavní sezónu zahájí děvčata z "Domova Zvíkovecká kytička" ve Zvíkovci svými 
krásnými rukodělnými výrobky z arteterapeutických dílen. Výstava je prodejní a 
výtěžek poputuje opět do domova ve Zvíkovci na nákup materiálu. Přijďte svou 
účastí podpořit děvčata a jejich terapeutky, které se jim maximálně věnují a 
společně vytvářejí krásné a užitečné věcičky pro zkrášlení našich domovů a 
potěchu duše a srdce. Vždyť zvíkovecká děvčata skutečně patří mezi nás... 

Plzeňský 

do 28. 2. 2011 
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice  
SVĚT  VELEHOR OČIMA HOROLEZCE - Z FOTOARCHIVU JANA ČERVINKY. Výstava 
uspořádaná u příležitosti osmdesátých narozenin významného českého horolezce 
Jana Červinky je složena ze série fotografií, pořízených při expedicích, jež se 
v uplynulých 50ti letech účastnil. Expozici oživují části horolezecké výstroje a řada 
předmětů dovezených z jednotlivých expedic. 

Jihočeský 

do 28. 2. 2011 
Moravské zemské muzeum v Brně - DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Muzejní 1, 659 37 
Brno  
Výstava Moravský kras známý neznámý odkrývá jednu z nejkrásnějších a na 
přírodní zajímavosti dodnes nejbohatších oblastí Moravy. Tajemný svět jeskyní, 
doklady první přítomnosti člověka, flóru i faunu této mimořádné krasové krajiny. 
Představuje kulturně topografickou historii Moravského krasu, geologickou stavbu 
celého území, krasové jevy, rostlinná společenstva i zvířenu. Návštěvník má 
příležitost nahlédnout do nitra jeskyní, z nichž často vyzařuje tajemnost či 
romantika. Výstava seznamuje s dlouhou historií vývoje vztahu lidí a jeskyní od 
počátků lidského rodu až do současnosti. Důležitými tématy jsou i objevování, 
zpřístupňování a ochrana Moravského krasu.  
Výstava je doprovázena interaktivními prvky, které téma přibližují dětským 
návštěvníkům. Nejen oni si budou moci prohlédnout oblečení potápěče a 
speleologa, usednout do loďky nebo si  ověřit své znalosti v oblasti fauny i flóry 
a vytvořit pravěké nástěnné malby. Tato ojedinělá výstava je doplněna cyklem 
přednášek, exkurzemi a dalšími doprovodnými akcemi. K výstavě je vyhlášena 
fotografická soutěž (pravidla jsou na www.mzm.cz.). Návštěvníci mohou výstavu 
zhlédnout v Dietrichsteinském paláci do února 2011. Otevřeno je vždy od úterý do 
soboty od 9 do 17 hodin. 

Jihomoravský 
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18. 11. 2010 - 6. 3. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
ŠTĚPÁN BARTOŠ - FOTOGRAFIE. Muzeum připravuje zajímavý cyklus výstav 
současných pardubických fotografů, nazvaný Pardubický objektiv. Sérii zahájíme 
výstavou fotografií Štěpána Bartoše. Průřez jeho širokospektrální tvorbou, od 
potrtérních, dokumentárních a reportážních snímků až po fotografie architektury 
a designu, budete moci shlédnout ve výstavních prostorách u rytířských sálů. 

Pardubický 

20. 1. - 13. 3. 2011 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 
Rokycany  
Výstava Podvodní fotografie: TVÁŘE MOŘE - autor fotografií Martina Balzarová. 

Plzeňský 

10. 2. - 10. 4. 2011  
Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 251 01 Říčany  
Výstava DON QUIJOTE - RYTÍŘ SMUTNÉ POSTAVY V DÍLECH NEJEN ČESKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ. Výstava grafik a dalších výtvarných děl s námětem literární postavy 
Dona Quijota. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výtvarná díla ze sbírek 
říčanských sběratelů. Výstava bude doplněna exposicí plakátů k filmovým 
zpracováním Dona Quijota, které zapůjčil Instituto Cervantes Praha. 

Středočeský 

11. 2. 2010 - 24. 4. 2011 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
ŽIVOT A SMRT STARÝCH SLOVANŮ. Výstava přiblíží veřejnosti život Slovanů a 
nejcennější archeologické nálezy na území východních Čech ze 7. až 11. století. 
Budou zde představeny nálezy ze středočeského hradiště a pohřebiště v 
Klecanech (okr. Praha - východ). Mezi nejpoutavější předměty jistě patří zlaté a 
stříbrné šperky. Nebudou chybět rekostrukce raně středověkých krojů a oděvů. 
Návštěvníci spatří rekonstrukce hrobů z pohřebiště v Klecanech. Děti se tvůrčí 
formou seznámi s replikami slovanské keramiky. Otevře se jim tak možnost 
nahlédnout do života archeologů. 

Pardubický 

do 31. 5. 2011 
NZM Ohrada, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká n. Vlt.  
Výstava SÁŇKOVÁNÍ DŘÍVÍ. Tzv. sáňkování patřilo v minulosti v lesích, zvláště v 
horských terénech, k nejběžnějším způsobům dopravy dříví. Dříví se "sáňkovalo" z 
místa těžby k lesním cestám v údolích a následně se dále přepravovalo pomocí 
koňských potahů. Návštěvníci na výstavě naleznou především šumavské, 
krkonošské a beskydské ruční i potažní saně na rovnané i dlouhé dříví ze sbírek 
NZM. Neopakovatelnou atmosféru "sáňkování" dříví zde přibližuje také 
dokumentární film z 50. let 20. století. 

Jihočeský 

25. 1. - 31. 7. 2011 
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7  
Výstava A TASTE OF EUROPE - CHUŤ EVROPY. Návštěvníci se mohou těšit na 
tématickou prezentaci typického produktu zúčastněných zemí (Švédsko - mléko, 
Česká republika - pivo, Dánsko - vepřové maso, Estonsko - brambory, Finsko - 
chléb, Maďarsko - obilí, Portugalsko - olivový olej, Skostko - ryby a Slovinsko - 
med). Součástí výstavy budou doprovodné programy o stravovacích zvyklostech, 
rozdílech i shodách v Evropě i v jednotlivých zemích v kontextu historie, změn 
klimatu a životního prostředí. Jejich snahou je podnítit diskusi o jídle, kulturním 
dědictví, životním prostředí, výrobě a každodenní spotřebě, zejména mezi 
mladými Evropany. 

Praha 

 
Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách 
http://zelenakarta.csop.cz 
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