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Výlet na jeden den

Vyškov – Ten dělá to a ten 
zas tohle 
Přesně tak se jmenuje inter-
aktivní výstava o tradičních 
řemeslech, která si můžete do 
29. ledna sami vyzkoušet ve 
velkém výstavním sále Muzea 
Vyškovska. Její hlavní součás-
tí jsou malé dílny: kovářská, 

3× PO ČESKU

NEVĚSTY SI TU DALY SRAZ

Patří mezi naše nejkrásnější města, pro 
jeho půvab se mu říká hanácké Athény. Je 
na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zimní Kroměříž
Kroměříž 
je město 
podmanivé krásy 
v rovinaté Hané

JEDNODENNÍ VÝLETY
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:

PARDUBICE

Orlické Záhoří – O mistra na 
saních rohatých v Černé Vodě 
Unikátní mezinárodní závod v jíz-
dě na saních rohatých se koná 
v sobotu 21. ledna ve Ski areálu 
Černá Voda (Orlické Záhoří). 
Jezdí se ve dvojicích na čas, saně 
vám zapůjčí zdarma. Registruj-
te se do 19. ledna na e-mailu 
tic@orlickezahori.eu či telefonu 
725 081 136. Více informací 
najdete na www.orlickezahori.eu.

Mladá Boleslav – Do muzea 
Muzeum Mladoboleslavska zve na 
hrad uprostřed města. V lednu 
tam proběhnou zajímavé expo-
zice: Paměť města – kapitoly 
z dějin Mladé Boleslavi, Venkov 
v proměnách času a navíc výstava 
Barokní dílna rodu Jelínků (sou-
bor dřevěných plastik zhotove-
ných členy rodiny Jelínků pro sa-
krální prostory ve městě a okolí). 
Více na www.muzeum-mb.cz.

Expozice místního rodáka 
Karla Kryla v Domě kultury

Arcibiskupský zámek 
a zahrady v zimním 

hávu

stolařská, ševcovská, tkalcovská, 
hrnčířská ale i třeba perníkářství. 
Více informací najdete na strán-
ce www.muzeum-vyskovska.cz.

Výlety do měst, kde stojí 
hrad, případně zámek ob-
klopený zahradou, plánuje-

me většinou na léto, tedy na ob-
dobí turistické sezony, kdy jsou 
otevřené všechny naše památky. 
Tím se bohužel připravujeme ne-
jen o spoustu netradičních pohle-
dů na místa ozdobená jinovatkou 
nebo posypaná sněhovým popraš-
kem, ale i o řadu zajímavých akcí. 
A těch nabízí zimní Kroměříž 
hned několik.

Hanácká perla
Kroměříž je proslulá svým arci-
biskupským zámkem i Květnou 
a Podzámeckou zahradou, jež 
se dostaly na seznam UNESCO. 
Úžasné je ale celé Velké náměstí 
lemované podloubími, kde sto-
jí renesanční Hejtmanský dům, 
Měšťanský dům u radnice nebo 
krásná barokní kašna. V Morav-

cově ulici pak můžeme obdivo-
vat barokní židovskou radnici, 
poblíž zámku Mlýnskou bránu 
či na Stojanově náměstí gotický 
chrám svatého Mořice. Točilo se 
tu několik fi lmů, třeba Amadeus 
od Miloše Formana.

Dobří rodáci
Ve městě se roku 1926 narodil 
scenárista Miloš Macourek nebo 
o osmnáct let později písničkář 
Karel Kryl, jehož rodina sem 
utekla po zabrání Sudet. Expozici 
o něm navštivte ve Starém pivo-
varu. Muzeum Kroměřížska pak 
oslavuje dalšího rodáka – malíře 
a rytce Maxe Švabinského.

Svatební výstava
V Muzeu Kroměřížska na Vel-
kém náměstí můžete až do konce 
února zavzpomínat na svůj slavný 
den nebo najít inspiraci, pokud 

chcete v roce 2017 říct někomu 
ano. Probíhá tam výstava Krása 
svatebních šatů s podtitulem Jak 
se měnila móda během 20. století. 
Jako základ pro tuto mimořádnou 
akci posloužila sbírka oděvů znal-
kyně historie módy a sběratelky 
Zdeňky Mudrákové. Některé 
róby, svatební doplňky, fotografi e 
a oznámení zapůjčily i další oby-
vatelky Kroměříže a okolí.

Tradice a kamélie
Malá galerie vás ještě přenese do 
času Vánoc a hlavně do našeho 
dětství i dob mnohem více mi-
nulých. Musíte to ale stihnout do 
5. února, kdy bude končit výstava 

Kuchyně našich babiček. Shro-
máždily se na ní dobové kuchy-
ně, jejich vybavení a spotřebiče 
od konce 19. století do poloviny 
toho minulého. Pokud milujete 
květiny, přijeďte do Kroměříže až 
začátkem února. To už se otevře 
Květná zahrada a v ní, konkrétně 
ve Velkém a Palmovém skleníku, 
bude od 10. února probíhat vý-
stava nazvaná Kamélie – králov-
na plesových květin. Tato křehká 
a na pěstování náročná rostlina 
byla nazvaná po českém botani-
kovi a misionáři Georgu Josephu 
Kamelovi, jenž ji zkoumal a po-
psal už v 17. století. D

Muzeum Kroměřížska zve mimo jiné 
na výstavu Příběhy svatebních šatů.
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