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Výstava, pořádaná při příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR - Amatérské jeskyně v CHKO Moravský kras - a u 
příležitosti třiceti let od založení České speleologické společnosti, si klade za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a 
jejich objevování a přiblížit úsilí českých speleologů, metody a výsledky jejich práce, zejména v uplynulých třiceti letech, kdy se jim 
podařilo objevit v České republice i v zahraničí desítky kilometrů nových, často unikátních podzemních prostor. Jejími pořadateli 
jsou Národní muzeum spolu s Českou speleologickou společností. 
 
Již v roce 1863 stáli kustodi zoologických a mineralogických sbírek tehdejšího Muzea království Českého A. Frič a J. Krejčí na 
počátcích výzkumu Chýnovské jeskyně na Táborsku. V dalším období se geologické, paleontologické, zoologické nebo archeologické 
sbírky muzea rozšiřovaly o řadu předmětů získaných při objevování a výzkumu jeskyní na celém našem území. Od poloviny 20. 
století působí v rámci Přírodovědného sboru Společnosti Národního muzea krasová sekce, nejstarší skupina jeskyňářů - 
výzkumníků, sdružující řadu významných osobností české speleologie. Krasová sekce se významně zapsala do historie objevování, 
výzkumu a zpřístupňování Koněpruských jeskyní nebo Bozkovské jeskyně a od roku 1979 se stala součástí České speleologické 
společnosti. Výzkum jeskyní na území České republiky odborníky z Národního muzea pokračuje i dnes: například paleontologický 
a zoologický výzkum jeskynních výplní, mineralogii jeskynních systémů, monitoring netopýrů nebo inventarizaci hub v Českém krasu 
ve spolupráci se správami jeskyní, chráněných krajinných oblastí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Praha - Ani o Vánocích nezůstanou pražská muzea a galerie bez návštěvníků. Například do hlavní i nové budovy Národního muzea, 
Náprstkova muzea, Musaionu na Smíchově i Národního památníku na Vítkově mohou zájemci zavítat na Štědrý den od 10:00 do 
14:00 hodin. I v dalších svátečních dnech včetně víkendu tu malí i velcí naleznou otevřené dveře. 

České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož stálou expozici tvoří na čtyři sta historických nástrojů mimořádné hodnoty, bude na 
Štědrý den zavřeno. V dalších dnech však už bude expozice přístupna. 

Hlavní muzejní budova nabízí vedle stálých expozic například pozoruhodnou výstavu Příběh planety Země, která tu bude otevřena až 
do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. Další 
výstavka přibližuje na konkrétních knižních titulech populárně-vědeckou činnost pracovníků zoologického oddělení muzea. 

Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř třech tisíc mincí, 
který byl objeven v roce 1935 v Košicích. Milovníci sportu se tu navíc potěší i poučí nad exponáty připomínajícími významné 
osobnosti českého olympismu. Do 6. července tu bude přístupna expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším 
Československu. 



Na Štědrý den budou mít volno i v Muzeu hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837. 
Novinkou je 3D stereo kino, ve kterém se mohou zájemci tímto modelem během šesti minut "proletět". Do 10. ledna tu potrvá 
výstava nejpozoruhodnějších objevů pražské archeologie za poslední čtvrtstoletí. Vystaveny jsou i práce domácích výrobců kovových 
stavebnic z období po 1. světové válce. 

Sbírky Galerie hlavního města Prahy budou mít zavřeno na Štědrý den a v pondělí 28. prosince. V ostatních dnech mohou zájemci 
zavítat na výstavu Tenkrát na Východě do domu U Kamenného zvonu, prohlédnout si dlouhodobou expozici Po sametu s podtitulem 
Současné české umění s přesahy do minulosti v domě U Zlatého prstenu a práce Josefa Bolfa Ty nejsi ty, Ty jsi já na Staroměstské 
radnici. Městská knihovna nabízí výstavu s názvem Narušitelé hranic. 

Na Štědrý den budou zavřeny i sbírky Národní galerie. V klášteře sv. Anežky České jde o stálou expozici středověkého umění, v 
klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve Schwarzenberském paláci novou expozici baroka v Čechách. Palác Kinských na 
Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami nové expozice sbírek antického a asijského umění dlouhodobě uzavřen. 
Vernisáž se má uskutečnit na jaře.  

 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ani-o-vanocich-nezustanou-prazska-muzea-bez-navstevniku/413124  
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Praha - Ani o Vánocích nezůstanou pražská muzea a galerie bez návštěvníků. Například do hlavní i nové budovy Národního muzea, 
Náprstkova muzea, Musaionu na Smíchově i Národního památníku na Vítkově mohou zájemci zavítat na Štědrý den od 10:00 do 
14:00 hodin. I v dalších svátečních dnech včetně víkendu tu malí i velcí naleznou otevřené dveře. 

České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož stálou expozici tvoří na čtyři sta historických nástrojů mimořádné hodnoty, bude na 
Štědrý den zavřeno. V dalších dnech však už bude expozice přístupna. 

Hlavní muzejní budova nabízí vedle stálých expozic například pozoruhodnou výstavu Příběh planety Země, která tu bude otevřena až 
do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. Další 
výstavka přibližuje na konkrétních knižních titulech populárně-vědeckou činnost pracovníků zoologického oddělení muzea. 

Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř třech tisíc mincí, 
který byl objeven v roce 1935 v Košicích. Milovníci sportu se tu navíc potěší i poučí nad exponáty připomínajícími významné 
osobnosti českého olympismu. Do 6. července tu bude přístupna expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším 
Československu. 

Na Štědrý den budou mít volno i v Muzeu hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837. 
Novinkou je 3D stereo kino, ve kterém se mohou zájemci tímto modelem během šesti minut "proletět". Do 10. ledna tu potrvá 
výstava nejpozoruhodnějších objevů pražské archeologie za poslední čtvrtstoletí. Vystaveny jsou i práce domácích výrobců kovových 
stavebnic z období po 1. světové válce. 

Sbírky Galerie hlavního města Prahy budou mít zavřeno na Štědrý den a v pondělí 28. prosince. V ostatních dnech mohou zájemci 
zavítat na výstavu Tenkrát na Východě do domu U Kamenného zvonu, prohlédnout si dlouhodobou expozici Po sametu s podtitulem 
Současné české umění s přesahy do minulosti v domě U Zlatého prstenu a práce Josefa Bolfa Ty nejsi ty, Ty jsi já na Staroměstské 
radnici. Městská knihovna nabízí výstavu s názvem Narušitelé hranic. 

Na Štědrý den budou zavřeny i sbírky Národní galerie. V klášteře sv. Anežky České jde o stálou expozici středověkého umění, v 
klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve Schwarzenberském paláci novou expozici baroka v Čechách. Palác Kinských na 
Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami nové expozice sbírek antického a asijského umění dlouhodobě uzavřen. 
Vernisáž se má uskutečnit na jaře.  
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Praha - Ani o Vánocích nezůstanou pražská muzea a galerie bez návštěvníků. Například do hlavní i nové budovy Národního muzea, 
Náprstkova muzea, Musaionu na Smíchově i Národního památníku na Vítkově mohou zájemci zavítat na Štědrý den od 10:00 do 
14:00 hodin. I v dalších svátečních dnech včetně víkendu tu malí i velcí naleznou otevřené dveře. 

České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož stálou expozici tvoří na čtyři sta historických nástrojů mimořádné hodnoty, bude na 
Štědrý den zavřeno. V dalších dnech však už bude expozice přístupna. 

Hlavní muzejní budova nabízí vedle stálých expozic například pozoruhodnou výstavu Příběh planety Země, která tu bude otevřena až 
do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. Další 
výstavka přibližuje na konkrétních knižních titulech populárně-vědeckou činnost pracovníků zoologického oddělení muzea. 

Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř třech tisíc mincí, 
který byl objeven v roce 1935 v Košicích. Milovníci sportu se tu navíc potěší i poučí nad exponáty připomínajícími významné 
osobnosti českého olympismu. Do 6. července tu bude přístupna expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším 
Československu. 

Na Štědrý den budou mít volno i v Muzeu hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837. 
Novinkou je 3D stereo kino, ve kterém se mohou zájemci tímto modelem během šesti minut "proletět". Do 10. ledna tu potrvá 
výstava nejpozoruhodnějších objevů pražské archeologie za poslední čtvrtstoletí. Vystaveny jsou i práce domácích výrobců kovových 
stavebnic z období po 1. světové válce. 

Sbírky Galerie hlavního města Prahy budou mít zavřeno na Štědrý den a v pondělí 28. prosince. V ostatních dnech mohou zájemci 
zavítat na výstavu Tenkrát na Východě do domu U Kamenného zvonu, prohlédnout si dlouhodobou expozici Po sametu s podtitulem 
Současné české umění s přesahy do minulosti v domě U Zlatého prstenu a práce Josefa Bolfa Ty nejsi ty, Ty jsi já na Staroměstské 
radnici. Městská knihovna nabízí výstavu s názvem Narušitelé hranic. 

Na Štědrý den budou zavřeny i sbírky Národní galerie. V klášteře sv. Anežky České jde o stálou expozici středověkého umění, v 
klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve Schwarzenberském paláci novou expozici baroka v Čechách. Palác Kinských na 
Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami nové expozice sbírek antického a asijského umění dlouhodobě uzavřen. 
Vernisáž se má uskutečnit na jaře.  
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Praha - Pražská muzea přivítají návštěvníky i na Silvestra a Nový rok. Například historická budova Národního muzea bude v tyto dny 
otevřena od 10:00 do 15:00 hodin, respektive od 10:00 do 14:00 hodin, v nové budově bude 1. ledna otevřeno o hodinu déle. 

Hlavní muzejní budova na Václavském náměstí nabízí vedle stálých expozic například výstavu Příběh planety Země, která tu bude 
otevřena až do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. 
Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř třech tisíc mincí, 
který byl objeven v roce 1935 v Košicích. Milovníci sportu se tu poučí nad exponáty připomínajícími významné osobnosti českého 
olympismu. Do 6. července bude přístupna expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším Československu. 

České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož stálou expozici tvoří na čtyři sta vzácných historických nástrojů, bude na Silvestra 
přístupno od 10:00 do 15:00 hodin, na Nový rok bude zavřeno. Ve stejný den se zájemci nedostanou ani do Náprstkova muzea 



asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí, do Musaionu v letohrádku Kinských na Smíchově a Národního 
památníku na Vítkově. 

Také Muzeum hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837, bude na Silvestra uzavřeno 
dříve, už v 15:00 hodin. Na Nový rok se sem zájemci dostanou v obvyklou dobu, tedy od 10:00 do 18:00 hodin. 

Ještě do 17. ledna bude v Jízdárně Pražského hradu otevřena retrospektivní výstava prací Josefa Čapka, mimořádné osobnosti české 
kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Od začátku října si je prohlédlo 50.000 
návštěvníků. Za zhruba dvěma stovkami Čapkových olejů, výběrem jeho kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a 
scénografických návrhů mohou zájemci přijít i na Silvestra od 10:00 do 16:00 hodin. Na Nový rok bude expozice, kterou s podporou 
ministerstva kultury uspořádala správa Pražského hradu s Východočeskou galerií v Pardubicích, přístupna od 10:00 do 18:00 hodin. 

Sbírky Národní galerie budou v poslední den roku uzavřeny v 16:00 hodin, o den později se zájemcům otevřou až v poledne. V 
klášteře sv. Anežky České poutá pozornost stálá expozice středověkého umění, v klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve 
Schwarzenberském paláci nová expozice baroka v Čechách. Palác Kinských na Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami 
expozice sbírek antického a asijského umění uzavřen. Vernisáž se uskuteční na jaře.  

 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazska-muzea-a-galerie-privitaji-zajemce-i-na-prelomu-roku/414045  
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Praha - Pražská muzea přivítají návštěvníky i na Silvestra a Nový rok. Například historická budova Národního muzea bude v tyto dny 
otevřena od 10:00 do 15:00 hodin, respektive od 10:00 do 14:00 hodin, v nové budově bude 1. ledna otevřeno o hodinu déle. 

Hlavní muzejní budova na Václavském náměstí nabízí vedle stálých expozic například výstavu Příběh planety Země, která tu bude 
otevřena až do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. 
Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř třech tisíc mincí, 
který byl objeven v roce 1935 v Košicích. Milovníci sportu se tu poučí nad exponáty připomínajícími významné osobnosti českého 
olympismu. Do 6. července bude přístupna expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším Československu. 

České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož stálou expozici tvoří na čtyři sta vzácných historických nástrojů, bude na Silvestra 
přístupno od 10:00 do 15:00 hodin, na Nový rok bude zavřeno. Ve stejný den se zájemci nedostanou ani do Náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí, do Musaionu v letohrádku Kinských na Smíchově a Národního 
památníku na Vítkově. 

Také Muzeum hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837, bude na Silvestra uzavřeno 
dříve, už v 15:00 hodin. Na Nový rok se sem zájemci dostanou v obvyklou dobu, tedy od 10:00 do 18:00 hodin. 

Ještě do 17. ledna bude v Jízdárně Pražského hradu otevřena retrospektivní výstava prací Josefa Čapka, mimořádné osobnosti české 
kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Od začátku října si je prohlédlo 50.000 
návštěvníků. Za zhruba dvěma stovkami Čapkových olejů, výběrem jeho kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a 
scénografických návrhů mohou zájemci přijít i na Silvestra od 10:00 do 16:00 hodin. Na Nový rok bude expozice, kterou s podporou 
ministerstva kultury uspořádala správa Pražského hradu s Východočeskou galerií v Pardubicích, přístupna od 10:00 do 18:00 hodin. 

Sbírky Národní galerie budou v poslední den roku uzavřeny v 16:00 hodin, o den později se zájemcům otevřou až v poledne. V 
klášteře sv. Anežky České poutá pozornost stálá expozice středověkého umění, v klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve 
Schwarzenberském paláci nová expozice baroka v Čechách. Palác Kinských na Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami 
expozice sbírek antického a asijského umění uzavřen. Vernisáž se uskuteční na jaře.  

 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazska-muzea-a-galerie-privitaji-zajemce-i-na-prelomu-roku/414045  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

7. Pražská muzea a galerie se otevřou i na přelomu roku  

   



Skóre: 0.80  
Název: Pražská muzea a galerie se otevřou i na přelomu roku  
Zdroj: Týden  
Datum: 30.12.2009  
Zpracováno: 30.12.2009 15:42:43  
Odkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/prazska-muzea-a-galerie-se-otevrou-i-na-prelomu-roku_153396.html  
Jazyk: cz  
Oblast: WWW - Hobby a zábava  
Zkratka oblasti: WH  
Zkratka zdroje: WH_H  
Identifikace: WH_H20091230080000  
Klíčová slova: Národního (3), muzea (3), Pražská (2), amerických, kultur, Musaionu, letohrádku, Kinských, památníku, 
Vítkově, jeskyně, České, muzeum, hudby, Náprstkova, asijských, afrických  
 
Pražská muzea přivítají návštěvníky i na silvestra a Nový rok. Například historická budova Národního muzea bude v 
tyto dny otevřena od 10.00 do 15.00 hodin, respektive od 10.00 do 14.00 hodin, v nové budově bude 1. ledna otevřeno 
o hodinu déle. 
Hlavní muzejní budova na Václavském náměstí nabízí vedle stálých expozic například výstavu Příběh planety Země, která tu bude 
otevřena až do poloviny příštího roku. Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu s názvem Pojďte s námi do jeskyně. 
Nová budova, objekt někdejšího Federálního shromáždění, hostí už jen do 6. ledna unikátní zlatý poklad téměř tří tisíc mincí, který 
byl objeven v roce 1935 v Košicích.  
Pochlubí se i Muzeum hlavního města Prahy 
Milovníci sportu se tu poučí u exponátů připomínajících významné osobnosti českého olympismu. Do 6. července bude přístupna 
expozice s názvem Za svobodu, přibližující léta totality v někdejším Československu. České muzeum hudby v Karmelitské ulici, jehož 
stálou expozici tvoří na čtyři sta vzácných historických nástrojů, bude na Silvestra přístupno od 10.00 do 15.00 hodin, na Nový rok 
však bude zavřeno. Ve stejný den se zájemci nedostanou ani do Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur na 
Betlémském náměstí, do Musaionu v letohrádku Kinských na Smíchově a Národního památníku na Vítkově. 
Také Muzeum hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837, bude na silvestra uzavřeno 
dříve, už v 15.00 hodin. Na Nový rok se sem zájemci dostanou v obvyklou dobu, tedy od 10.00 do 18.00 hodin. 
K vidění bude i Čapek 
Ještě do 17. ledna bude v Jízdárně Pražského hradu otevřena retrospektivní výstava prací Josefa Čapka, mimořádné osobnosti české 
kultury dvacátého století, která originálním způsobem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Od začátku října si ji prohlédlo 50 tisíc 
návštěvníků. Za zhruba dvěma stovkami Čapkových olejů, výběrem jeho kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a 
scénografických návrhů mohou zájemci přijít i na silvestra od 10.00 do 16.00 hodin. Na Nový rok bude expozice, kterou s podporou 
ministerstva kultury uspořádala správa Pražského hradu s Východočeskou galerií v Pardubicích, přístupna od 10.00 do 18.00 hodin. 
Sbírky Národní galerie budou v poslední den roku uzavřeny v 16.00 hodin, o den později se zájemcům otevřou až v poledne. V 
klášteře sv. Anežky České poutá pozornost stálá expozice středověkého umění, v klášteře sv. Jiří umění 19. století a ve 
Schwarzenberském paláci nová expozice baroka v Čechách. Palác Kinských na Staroměstském náměstí je v souvislosti s přípravami 
expozice sbírek antického a asijského umění uzavřen. Vernisáž se uskuteční na jaře. 
http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/prazska-muzea-a-galerie-se-otevrou-i-na-prelomu-roku_153396.html  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

8. Zámky, muzea i galerie mají otevřeno  

   

Skóre: 0.80  
Název: Zámky, muzea i galerie mají otevřeno  
Zdroj: Právo  
Datum: 31.12.2009  
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Zpracováno: 31.12.2009 06:36:03  
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Rubrika: Praha - Střední Čechy  
Autor: Kateřina Severová  
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/  
Jazyk: cz  
Oblast: Celostátní deníky  
Zkratka oblasti: DC  
Zkratka zdroje: DCPR  
Identifikace: DCPR20091231060002  
Klíčová slova: pražská, Národního, muzea, jeskyně, bývalé, budově, Federálního, shromáždění  

   

Slavit Silvestra a Nový rok nemusí nutně znamenat vysedávání před televizní obrazovkou. Přelom roku jde oslavit i kulturně - třeba 
na hradě či v muzeu. Ty totiž na přelomu roku nezavírají své brány, ale naopak zvou návštěvníky dál. 
Třeba gotický hrad Karlštejn nedaleko hlavního města je možné si vychutnat ve čtvrtek a v pátek. Sváteční prohlídky tady ozvláštní 
Pražští pozounéři svým trubačským vystoupením. Karlštejn je otevřen denně kromě pondělí až do 10. ledna od 9 do 15 hodin. 
Vstupné vyjde pro dospělé na 150 korun, děti zaplatí od šesti let sto, menší dvacet korun. Než se na setmělé obloze objeví o 
Silvestru první ohňostroj, můžou ještě zájemci zavítat na hrad Křivoklát. Ten kromě hradního paláce, královského sálu či kaple nabízí 
také procházku zimní křivoklátskou přírodou. Jeho brány zůstanou otevřené do 3. ledna, mimo 1. ledna 2010, vždy od 10 do 15 
hodin, kdy začíná poslední prohlídka. Cena za vstup se pohybuje kolem sta korun, hrad nabízí i zvýhodněnou rodinnou vstupenku. 
Letos mimořádně otevírá v zimním období také zámecký areál ve Ctěnicích v pražské Vinoři. Přestože na Silvestra a Nový rok 
zůstane zámek zavřený, už 2. a 3. ledna 2010 tady začne zajímavý program. Návštěvníci se budou moci v areálu svézt na koních 



nebo v kočáře a zdarma pro ně bude otevřeno unikátní muzeum kočárů. "To nabízí dvě desítky historických cestovních kočárů a saní 
z různých časových období," uvedla Dagmar Houbová z Pražské informační služby s tím, že nejstarší a zároveň i nejcennější z nich, 
bohatě zlacený arcibiskupský kočár, je z roku 1720. 
Pro zahřátí bude připraveno teplé občerstvení, pro děti čaj, pro dospělé svařené víno. 
Nejen hrady a zámky, ale také pražská muzea či galerie mají na přelomu roku dveře dokořán. 
Například historická budova Národního muzea, která vedle stálých expozic představuje i výstavy Příběh planety Země nebo Pojďte 
s námi do jeskyně, bude otevřena od 10 do 15 hodin. V nové budově pak bude 1. ledna otevřeno o hodinu déle. V bývalé budově 
Federálního shromáždění se návštěvníci mohou těšit na unikátní zlatý poklad téměř tří tisíc mincí, který byl objeven v roce 1935 v 
Košicích. 
Také Muzeum hlavního města Prahy, jehož unikátem je Langweilův model města z let 1826 až 1837, bude na Silvestra otevřeno do 
15 hodin. 
 
Foto popis| Ve Ctěnicích je unikátní sbírka kočárů, o víkendu sem bude vstup zdarma. 
Foto autor| Foto Miroslav Sova 
 
Regionální mutace| Právo - Praha  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

9. Pojďte s námi do jeskyně  

   

Skóre: 0.71  
Název: Pojďte s námi do jeskyně  
Zdroj: ihned.cz - HN  
Datum: 22.12.2009  
Zpracováno: 22.12.2009 10:22:30  
Odkaz: http://HN.IHNED.CZ/c1-39575420-pojdte-s-nami-do-jeskyne  
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Oblast: WWW - Ekonomické zprávy  
Zkratka oblasti: WE  
Zkratka zdroje: WE_E  
Identifikace: WE_E20091222020104  
Klíčová slova: pražském (2), Národním (2), muzeu (2), jeskyních (2), českého (2)  
 
Do 31. ledna potrvá v pražském Národním muzeu výstava o jeskyních a jeskyňářích, která je oslavou 40 let od objevení největšího 

českého podzemního... 

 

http://HN.IHNED.CZ/c1-39575420-pojdte-s-nami-do-jeskyne  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

10. Pojďte s námi do jeskyně  
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Název: Pojďte s námi do jeskyně  
Zdroj: Hospodářské noviny  
Datum: 22.12.2009  
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Mutace-Příloha: Podniky a trhy  
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Zkratka oblasti: DC  
Zkratka zdroje: DCHN  
Identifikace: DCHN20091222020033  
Klíčová slova: pražském, Národním, muzeu, jeskyních, českého, jeskyně  

   

NADTITULEK: Výstava 
 
Do 31. ledna potrvá v pražském Národním muzeu výstava o jeskyních a jeskyňářích, která je oslavou 40 let od objevení 
největšího českého podzemního systému - Amatérské jeskyně v Moravském krasu.  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

11. Výstava v Národním muzeu přibližuje tajemný svět jeskyní  



   

Skóre: 0.71  
Název: Výstava v Národním muzeu přibližuje tajemný svět jeskyní  
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Datum: 06.10.2009  
Str.: 1  
Zpracováno: 06.10.2009 23:54:11  
Autor: Jana Henychová  
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Oblast: Internet - ekonomika a politika  
Zkratka oblasti: IE  
Zkratka zdroje: IEWR  
Identifikace: IEWR20091006010011  
Klíčová slova: jeskyně (5), jeskyní (3), Národního (2), muzea (2), pražského, České  

   

PRAHA (WR) - Výstavu Pojďte s námi do jeskyně můžeme navštívit od 7. října do 31. ledna 2010 v sálu Hollareum pražského 
Národního muzea.Macocha, Punkevní jeskyně nebo Koněpruské jeskyně jsou cíle školních a rodinných výletů celých generací a 
atraktivní lákadla pro zahraniční návštěvníky.Výstava přibližuje tajemný svět jeskyní a úsilí českých speleologů při jejich 
objevování. Zachycuje metody a výsledky jejich práce v uplynulých třiceti letech v České republice i zahraničí, kde objevili desítky 
kilometrů nových, často unikátních podzemních prostor. Kromě desítky veřejnosti přístupných jeskyní máme v České republice více 
než tři tisíce dalších jeskyní a propastí. Každý víkend stovky dobrovolníků tyto jeskyně zkoumají, dokumentují a snaží se 
proniknout do jejich zatím neznámých a neprobádaných pokračování.Výstava se koná k příležitosti čtyřicátého výročí objevu největší 
jeskyně v České republice a k příležitosti třiceti let od založení České speleologické společnosti. Zároveň je koncipována jako 
doprovodná výstava k projektu "Příběh planety Země" ve spolupráci Národního muzea a České speleologické společnosti.  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

12. Země slaví už 4 500 000 000 let  
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Výstava nazvaná Příběh planety Země, uspořádaná na počest 4 500 000 000 narozenin naší Země, běží už od 30. září. Národní 
muzeum při ní vítá denně stovky lidí. Vstupní sál návštěvníka přivede do vesmírného prostředí. Kovový můstek poslouží jako 
oběžná dráha, kterou se dostaneme až do samého nitra planety a můžeme na kruhové obrazovce vidět samotný Velký třesk. Tento 
sál je také věnován sopečné činnosti, k tomu správnému prožitku slouží krátký film a deska, na které přímo cítíme otřesy Země. 
Levý sál je věnovaný vzniku života na Zemi, v pravém nás přivítá obrovská kostra dinosaura, ale i savci a nálezy z období druhohor 
a třetihor. O patro níže všechny potěší jeskyně, do které návštěvníci můžou nahlédnout i s ochrannými helmami na hlavě a na 
fotografiích a předmětech je vidět, jak lidé postupně bádali po našich dějinách. A co se návštěvníkům nejvíce líbí? "Asi ta hra s tím 
dinosaurkem, vyhrál jsem, " komentoval vzdělávací hru na dotykových obrazovkách malý chlapec ze základní školy. "Nejvíce se mi 
líbila ta jeskyně, stále jsem do něčeho bourala, všude byla tma a mnohokrát jsem se dostala do nepřirozených poloh abych mohla 
projít jeskyní dál, " svěřuje se smíchem mladá studentka, návštěvnice výstavy stále se žlutou helmou na hlavě. Zemi můžete 
"popřát" k narozeninám až do 6. července  
 
tina Vašáková  
 
Foto: EXPONÁT skeletu jednoho z pravěkých ještěrů v pražském Národním muzeu.  
 
Foto: Martina Vašáková  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

13. Země slaví už 4 500 000 000 let  
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Výstava nazvaná Příběh planety Země, uspořádaná na počest 4 500 000 000 narozenin naší Země, běží už od 30. září. Národní 
muzeum při ní vítá denně stovky lidí.  
Vstupní sál návštěvníka přivede do vesmírného prostředí. Kovový můstek poslouží jako oběžná dráha, kterou se dostaneme až do 
samého nitra planety a můžeme na kruhové obrazovce vidět samotný Velký třesk. Tento sál je také věnován sopečné činnosti, k 
tomu správnému prožitku slouží krátký film a deska, na které přímo cítíme otřesy Země.  
Levý sál je věnovaný vzniku života na Zemi, v pravém nás přivítá obrovská kostra dinosaura, ale i další savci a nálezy z období 
druhohor a třetihor.  
O patro níže všechny potěší jeskyně, do které návštěvníci můžou nahlédnout i s ochrannými helmami na hlavě a na fotografiích a 
předmětech vidět, jak lidé postupně bádali po našich dějinách. A co se návštěvníkům nejvíce líbí? "Asi ta hra s tím dinosaourkem, 
vyhrál jsem," komentoval vzdělávací hru na dotykových obrazovkách malý chlapec ze základní školy. "Nejvíce se mi líbila ta 
jeskyně, stále jsem do něčeho bourala, všude byla tma a mnohokrát jsem se dostala do nepřirozených poloh, abych mohla projít 
jeskyní dál," svěřuje se se smíchem mladá studentka, návštěvnice výstavy, stále se žlutou helmou na hlavě.  
Zemi můžete "popřát" k narozeninám až do 6. července.  
 
(Martina Vašáková)  
 
Foto: EXPONÁT skeletu jednoho z pravěkých ještěrů v pražském Národním muzeu.  
Foto Martina Vašáková  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

14. Země slaví už 4 500 000 000 let  
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Výstava nazvaná Příběh planety Země, uspořádaná na počest 4 500 000 000 narozenin naší Země, běží už od 30. září. Národní 
muzeum při ní vítá denně stovky lidí.  
Vstupní sál návštěvníka přivede do vesmírného prostředí. Kovový můstek poslouží jako oběžná dráha, kterou se dostaneme až do 
samého nitra planety a můžeme na kruhové obrazovce vidět samotný Velký třesk. Tento sál je také věnován sopečné činnosti, k 
tomu správnému prožitku slouží krátký film a deska, na které přímo cítíme otřesy Země.  
Levý sál je věnovaný vzniku života na Zemi, v pravém nás přivítá obrovská kostra dinosaura, ale i další savci a nálezy z období 
druhohor a třetihor.  
O patro níže všechny potěší jeskyně, do které návštěvníci můžou nahlédnout i s ochrannými helmami na hlavě a na fotografiích a 
předmětech vidět, jak lidé postupně bádali po našich dějinách. A co se návštěvníkům nejvíce líbí? "Asi ta hra s tím dinosaourkem, 
vyhrál jsem," komentoval vzdělávací hru na dotykových obrazovkách malý chlapec ze základní školy. "Nejvíce se mi líbila ta 
jeskyně, stále jsem do něčeho bourala, všude byla tma a mnohokrát jsem se dostala do nepřirozených poloh abych mohla projít 
jeskyní dál," svěřuje se smíchem mladá studentka, návštěvnice výstavy stále se žlutou helmou na hlavě. Zemi můžete "popřát" k 
narozeninám až do 6.července.  



 
(Martina Vašáková)  
 
Foto: EXPONÁT skeletu jednoho z pravěkých ještěrů v pražském Národním muzeu.  
Foto Martina Vašáková  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

15. Země slaví už 4 500 000 000 let  

   

Skóre: 0.71  
Název: Země slaví už 4 500 000 000 let  
Zdroj: Benešovský deník  
Datum: 08.01.2010  
Str.: 8  
Zpracováno: 08.01.2010 04:52:06  
Náklad: 252466  
Ročník: 10  
Číslo: 6  
Podtitulek: Napsali jste nám  
Rubrika: BENEŠOVSKO U NÁS DOMA  
Autor: Martina Vašáková, Benešov  
Odkaz: http://www.benesovsky.denik.cz  
Jazyk: cz  
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj  
Zkratka oblasti: VC  
Zkratka zdroje: VCJB  
Identifikace: VCJB20100108010023  
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Výstava nazvaná Příběh planety Země, uspořádaná na počest 4 500 000 000 narozenin naší Země, běží už od 30. září. Národní 
muzeum při ní vítá denně stovky lidí.  
Vstupní sál návštěvníka přivede do vesmírného prostředí. Kovový můstek poslouží jako oběžná dráha, kterou se dostaneme až do 
samého nitra planety a můžeme na kruhové obrazovce vidět samotný Velký třesk. Tento sál je také věnován sopečné činnosti, k 
tomu správnému prožitku slouží krátký film a deska, na které přímo cítíme otřesy Země.  
Levý sál je věnovaný vzniku života na Zemi, v pravém nás přivítá obrovská kostra dinosaura, ale i další savci a nálezy z období 
druhohor a třetihor.  
O patro níže všechny potěší jeskyně, do které návštěvníci můžou nahlédnout i s ochrannými helmami na hlavě a na fotografiích a 
předmětech vidět, jak lidé postupně bádali po našich dějinách. A co se návštěvníkům nejvíce líbí? "Asi ta hra s tím dinosaourkem, 
vyhrál jsem," komentoval vzdělávací hru na dotykových obrazovkách malý chlapec ze základní školy. "Nejvíce se mi líbila ta 
jeskyně, stále jsem do něčeho bourala, všude byla tma a mnohokrát jsem se dostala do nepřirozených poloh abych mohla projít 
jeskyní dál," svěřuje se smíchem mladá studentka, návštěvnice výstavy stále se žlutou helmou na hlavě. Zemi můžete "popřát" k 
narozeninám až do 6.července.  
 
(Martina Vašáková, Benešov)  
 
Foto: EXPONÁT skeletu jednoho z pravěkých ještěrů v pražském Národním muzeu.  
Foto Martina Vašáková  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

16. Na výstavě v Národním muzeu v Praze nahlédněte do historie zkoumání jeskyní  
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Výstava nazvaná Pojďte s námi do jeskyně!, jež byla otevřena v Národním muzeu v Praze, je pořádána při příležitosti 40. výročí 
objevu největší jeskyně v ČR - Amatérské a u příležitosti 30 let od založení České speleologické společnosti. Klade si za cíl 
prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování. Ve více než padesáti vitrínách se návštěvník ohlédne do 
historie zkoumání jeskyní v našich zemích, a dozví se, jak se objevují dnes. Pozná, které jeskyně byly našimi speleology v poslední 
době objeveny a zjistí, že jeskyňáři, ačkoliv dobrovolníci, přistupují ke zkoumání jeskyní s naprosto profesionálním přístupem. 
Nejmenší návštěvníci určitě ocení zejména abstraktní model jeskyně, v jejíchž zákoutích mohou zakusit pocity objevitelů či 
zhlédnout sestřih zajímavých filmů z jeskyní celého světa. Tato výstava, jež potrvá do 31. 1. 2010, je rovněž koncipována jako 
doprovodná k výstavnímu projektu Příběh planety Země. 
 
(vab) 
 
Ilustrační Foto - archiv  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

17. Nahlédněte do historie zkoumání jeskyní  
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Výstava nazvaná Pojďte s námi do jeskyně!, jež byla v těchto dnech otevřena v Národním muzeu v Praze, je pořádána při 
příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR - Amatérské a u příležitosti 30 let od založení České speleologické společnosti. 
Klade si za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování. Ve více než padesáti vitrínách se návštěvník 
ohlédne do historie zkoumání jeskyní v našich zemích, a dozví se, jak se objevují dnes. Pozná, které jeskyně byly našimi 
speleology v poslední době objeveny a zjistí, že jeskyňáři, ačkoliv dobrovolníci, přistupují ke zkoumání jeskyní s naprosto 
profesionálním přístupem. 
Nejmenší návštěvníci ocení zejména abstraktní model jeskyně, v jejíchž zákoutích mohou zakusit pocity objevitelů či zhlédnout 
sestřih zajímavých filmů z jeskyní celého světa. Výstava, jež potrvá do 31. 1. 2010, je rovněž koncipována jako doprovodná k 
výstavnímu projektu Příběh planety Země. 
 
(vab)  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

18. Nahlédněte do historie zkoumání jeskyní  
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OblastiAlt: VC  
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Vyšlo také v: Mělnický deník, Nymburský deník, Příbramský deník  
Klíčová slova: jeskyně (4), jeskyní (4), Národním, muzeu, Praze  

   

Výstava nazvaná Pojďte s námi do jeskyně!, jež byla v těchto dnech otevřena v Národním muzeu v Praze, je pořádána při 
příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR - Amatérské a u příležitosti 30 let od založení České speleologické společnosti. 
Klade si za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování. Ve více než padesáti vitrínách se návštěvník 
ohlédne do historie zkoumání jeskyní v našich zemích, a dozví se, jak se objevují dnes. Pozná, které jeskyně byly našimi 
speleology v poslední době objeveny a zjistí, že jeskyňáři, ačkoliv dobrovolníci, přistupují ke zkoumání jeskyní s naprosto 
profesionálním přístupem. 
Nejmenší návštěvníci ocení zejména abstraktní model jeskyně, v jejíchž zákoutích mohou zakusit pocity objevitelů či zhlédnout 
sestřih zajímavých filmů z jeskyní celého světa. Výstava, jež potrvá do 31. 1. 2010, je rovněž koncipována jako doprovodná k 
výstavnímu projektu Příběh planety Země. 
 
(vab) 
 
Ilustrační Foto - archiv  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

19. Pozvánky  
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Pořádáte zajímavou akci pro sběratele, kutily, modeláře, zahrádkáře? Napište nám o ní alespoň s měsíčním předstihem a my pozvání 
rádi zprostředkujeme všem čtenářům. 
 
. Tajemný svět českých, moravských i zahraničních jeskyní můžete objevit v budově Národního muzea v Praze na výstavě 
Pojďte s námi do jeskyně, která přibližuje práci našich speleologů v průběhu minulých 30 let. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, 
o víkendu a 1. pondělí v měsíci do 19 hodin. 
 
. Klub chovatelů holubů prácheňských káníků pořádá o víkendu 14. a 15. listopadu výstavu v chovatelském areálu ve Strakonicích. K 
vidění i prodeji bude zhruba 500 holubů z celé republiky. V sobotu můžete přijít mezi 14. až 17. hodinou, v neděli od 7 do 12 hodin. 
 
. Proč se vydat od 21. listopadu do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy? 
Čeká vás výstava Obyčejová tradice středních Čech z doby adventní, Vánoc a Tří králů. Přijít můžete každý den kromě pondělí od 9 
do 12 a od 13 do 16 hodin. Dospělí zaplatí vstupné 40 Kč, školáci, studenti a senioři 20 Kč, rodinné stojí 90 Kč. 
 
. V sobotu 28. listopadu začíná v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou 5. ročník vánoční výstavy tradičních ozdob a dekorací, těšit 
se můžete i na sváteční dobroty. Nepřehlédněte: v neděli 20. prosince pokračují oslavy Zlatou nedělí na místním zámku. 
 
(red)  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

20.  Výstava v Národním muzeu mapuje vývoj speleologie  

   

Skóre: 0.70  
Název: Výstava v Národním muzeu mapuje vývoj speleologie  
Zdroj: Metropole - Regiony24.cz  
Datum: 07.10.2009  
Zpracováno: 07.10.2009 10:21:27  
Odkaz: http://metropole.regiony24.cz/26-66513-vystava-v-narodnim-muzeu-mapuje-vyvoj-speleologie  



Jazyk: cz  
Oblast: WWW - Domácí zprávy  
Zkratka oblasti: WD  
Zkratka zdroje: WD_D  
Identifikace: WD_D20091007050198  
Klíčová slova: jeskyně (5), jeskyní (2), Národní (2), muzeum (2), Národního, muzea, Praze  
PRAHA 

V přízemí Národního muzea v Praze dnes bude otevřena výstava Pojďte s námi do jeskyně!, která mapuje vývoj české 
speleologie. Jeskyňářská výstava zahrnuje více než 50 vitrín, v nichž je prezentováno speleologické náčiní a objevy. 

Výstava Pojďte s námi do jeskyně! je uspořádaná u příležitosti dvou významných výročí. Letos uplynulo 40 let od objevu Amatérské 
jeskyně v Moravském krasu, která je svým rozsahem největší v celé České republice. Své 30. výročí zároveň slaví Česká 
speleologická společnost, která si klade za cíl objevování nepřístupných jeskyní. Do její činnosti spadá také monitoring výskytu 
netopýrů a vzácných hub. 

"Národní muzeum mělo vždy ke speleologii blízký vztah. Muzeum je polytematický institut a věnuje se tak výzkumu krasových jevů z 
přírodovědeckého i historického hlediska," uvedl ředitel Přírodovědeckého muzea Jiří Litochleb. 

Mezi exponáty se objevují i repliky Věstonické Venuše a býčka z Býčí skály, které byly objeveny během speleologického výzkumu. 
"Expozice je koncipována do pěti částí a nabídne exkurz do historie, během něhož se návštěvníci seznámí s počátky objevování 
jeskyní, které jsou staré více než 300 let," dodal autor výstavy Zdeněk Motyčka. Pro nejmenší návštěvníky je připraven model 
jeskyně, v jehož zákoutích si budou moci práci objevitelů sami vyzkoušet. 

Výstava Pojďte s námi do jeskyně! navazuje na projekt Příběh planety Země, který Národní muzeum hostí v letošním roce. Zájemci 
ji mohou navštívit až do konce ledna. 

 
Autor / zdroj: Mediafax 

 

http://metropole.regiony24.cz/26-66513-vystava-v-narodnim-muzeu-mapuje-vyvoj-speleologie  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

21. Dobré jitro - 12.10.  
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Jednotné očkování v EU? Téma dne na ČRo 2 - Praha. Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák poví, jaké pravomoci má Evropská unie v boji s 
nákazou a jak konkrétně budou jednotlivé státy spolupracovat při očkování. Povíme si také, proč je v unii 27 různých očkovacích kalendářů. To vše před 
schůzkou unijních ministrů zdravotnictví, na které se bude jednat právě o vývoji tzv. prasečí chřipky.  
 
Vezme také na návštěvu k pardubické pedikérce Lence Hančové. 
Projdeme si Střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové - Kuklenách. 
Výstava v Národním muzeu nás zase vezme do temna jeskyně a zjistíme, jak vstává a rána prožívá herečka a zpěvačka Jitka 
Molavcová. 
Od 5:05 do 8:30 hodiny nás bude provázet moderátor Tomáš Voženílek. 
Z Dobrého jitra Tomáš Voženílek doporučuje: 
Anketu, ve které jsme se dětí ptali na prasečí chřipku. Co si o ní myslí a jak se podle nich projevuje? 
 
http://www.rozhlas.cz/_zprava/643466  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   

 
   

22. PRO SENIORY  
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AKCE 
 
Prohlídka kostela 
 
Pražská informační služba si pro vás na zítřek připravila prohlídku kostela sv. Tomáše na Malé Straně s výkladem o historii kláštera 
augustiniánů a nahlédnutím do nově otevřeného hotelu Augustine. Sraz zájemců je ve 14 hodin před vchodem do kostela z Josefské 
ulice (tram. č. 12, 20, 22 Malostranské náměstí). Vstupné činí 50 korun, provázet vás bude Alexandra Škrlandová. Více na tel. 221 
714 151-2. 
 
VÝSTAVA 
 
Pojďte do jeskyněV Národním muzeu můžete až do 31. ledna 2010 navštívit novou výstavu Pojďte s námi do jeskyně!, která se 
koná při příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR -Amatérské - a u příležitosti 30 let od založení České speleologické 
společnosti. Výstava si klade za cíl prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování, přiblížit úsilí českých 
speleologů, metody a výsledky jejich práce. Ve více než 50 vitrínách se návštěvník ohlédne do historie zkoumání jeskyní v našich 
zemích a dozví se, jak se objevují jeskyně dnes. Pozná také, které jeskyně byly speleology v poslední době objeveny. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha  
Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
   
Děkujeme za používání našich služeb a věříme, že je budete ke své spokojenosti využívat i nadále.  
 
S pozdravem  
 
Obchodní oddělení  
Anopress IT, a.s.  
Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
tel.: +420 255 729 672  
fax: +420 255 729 673  
www.anopress.cz  
obchod@anopress.cz  
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