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Tisková zpráva

Džungle za plotem
Západočeské muzeum v Plzni připravilo pro své návštěvníky zajímavou výstavu nazvanou
„Džungle za plotem“.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 21. 8. 2013 v 17 hodin v prostoru výstavy ve
Výstavním sále ve druhém patře hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2,
Plzeň.
Nebezpečný bolševník číhá na svou příležitost – znáte ho? Bez rizika se můžete projít
bolševníkovým lesem a křídlatkovou džunglí v Západočeském muzeu. Zjistíte, proč se z některých
sady 2, 301 00 Plzeň
rostlin stali obávaní vetřelci. A také kde u nás rostou Kopeckého
liány, jak zmizela
dobromysl, čemu se říká
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kokrhel…
www.zcm.cz info@zcm.cz
Výstava Džungle za plotem chce starším připomenout a mladším poodhalit, jak vypadala příroda a
krajina Plzeňska před 100 lety a jak vypadá dnes. Z políček, luk a pasených strání počátku 20.
století se skokem ocitnete v novodobé české divočině. Dozvíte se, které rostliny z naší krajiny
vymizely a které sem naopak přibyly. Důležitý důvod k takovému bilancování je minimálně jeden –
uplynulo přesně 100 let od doby, kdy významný plzeňský přírodovědec František Maloch vydal
obsáhlou a důležitou publikaci „Květena v Plzeňsku“.
„Výstava je opravdu pro všechny,“ zvou její autoři Sylvie Pecháčková a Ondřej Peksa ze
Západočeského muzea v Plzni. „Pamětníci určitě ocení fotografie z Plzeňska zopakované po sto
letech. Milovníky krásných květin potěší stovka barevných fotografií rostlin. Studenty možná
překvapí, jak zajímavá může být práce botanika. Učitelé se mohou přijít podívat na profesionální
herbář. A protože je výstava přizpůsobena i malým dětem a nevidomým, mohou si všichni
návštěvníci zkusit poznat jen hmatem nebo čichem, jsou-li právě v bažině, nebo na louce.“
Doprovodné programy k výstavě:
„Živý botanik“ poskytne konzultační hodiny přímo ve výstavním prostoru každou středu 12.00–
16.00 hodin.
Přednášky v rámci přednáškového cyklu „Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky
Západočeského muzea v Plzni“ v úterý 1. 10. 2013 a v úterý 15. 10. 2013 vždyod 17.00
hodin v přednáškovém sále muzea.

Komentované prohlídky – výstavou Vás provedou kurátoři výstavy RNDr. Sylvie Pecháčková,
Ph.D. a Mgr. Ondřej Peksa , Ph.D. ve středu 11. 9. 2013 a ve středu 9. 10. 2013 vždy od
17.00 hodin.
Pro malé i velké děti jsou připraveny hry, křížovky, omalovánky a pracovní listy. Komentované
prohlídky nabízíme i pro školy, včetně výkladu přizpůsobeného zrakově postiženým návštěvníkům.
Více informací naleznete na www.zcm.cz . Najdete nás i na Facebooku.
Výstava bude probíhat ve Výstavním sále ve 2. patře Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého
sady 2, Plzeň od 22. 8. do 28. 10. 2013 denně (kromě pondělí) od 10.00 do 18.00 hodin.
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