Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
T: 378 370 111 / F: 378 370 150
E: info@zcm.cz / www.zcm.cz

Tisková zpráva

KOŘENY
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, 28. 3. – 16. 9. 2018, výstavní sál č. 1

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 27. 3. 2018 v 17.00 hodin v přednáškovém sále
Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň.
Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se zmenšíte
a ocitnete se pod zemí, v půdě. Zažijete v tajemné říši kořenů to, co tu zažívá třeba krtek. A jak
krtek vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny
hodně zblízka, co dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové lupiče a podzemní zpěváky, mistry
světa ve skoku vidličkou, i podzemní internet. Dozvíte se, jaká tajemství odkrývají v půdě čeští
vědci. V dámském a pánském koutku si v pohodlí můžete počíst o kořenech jedlých, pitných,
krásných i vychytralých, zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu. A nakonec zjistíte, že
bez fantazie se v podzemním světě neobejdete a že hranice mezi realitou a fantazií je tenká.
Zkuste ji najít.
Kurátoři výstavy
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., tel. 378 370 431
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., tel. 604 767 640
Doprovodné programy k výstavě
1. Komentované prohlídky:
 pro veřejnost
čt 12/04 v 17.00 hod.
čt 10/05 v 17.00 hod.
čt 07/06 v 17.00 hod.
čt 13/09 v 17.00 hod.
 pro všechny stupně škol od MŠ po VŠ
st 11/04, 18/04, 25/04
st 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 30/05
st 06/06
st 05/09, 12/09
vždy v časech od 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hod.
Program trvá cca 45 minut. Cena: 50,- Kč/žák
Na tento program je nutné se předem objednat na tel. čísle 378 370 138.

V ostatních dnech a časech je výstava přístupná školním skupinám bez rezervace
 pro zájmové skupiny
termín dle dohody. Kontakt: tel. 378 370 434
2. Workshopy pro veřejnost:
út 17/04 od 16.30 – 18.00 hod.
út 24/04 od 16.30 – 18.00 hod.
Z vlny si vyrobíte třeba mrkvičku, chvostoskoka nebo šneka. Náročnost bude přizpůsobena věku či
odvaze k práci s plstící jehlou. Inspiraci najdete ve výstavě Kořeny.
Kapacita omezena na 12 osob. Bez objednání. Cena: 50,- Kč/os.

