
Doprovodný program 
Středa 8.6.2022  
 
Fotokoutek v malém sále Muzea Chrudim po dobu konání akce  
Výstava Tajemství půdy v Regionálním Muzeu (Široká 86), kdykoli v čase 9:00 -12:00 a 12:30 – 17:00  

 
17:00 - 18:00   Prohlídka Muzea barokních soch s kapucínem Fortunátem  
                          - Virtuální prohlídka - Muzeum barokních soch (barokochrudim.cz)  
                          (sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m) 

17:00 - 18:00   Půlstoletí s loutkami v Chrudimi - prohlídka Muzea loutkářských kultur                     
- Muzeum loutkářských kultur Chrudim (puppets.cz)  

                           (sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m) 

       od 18:30   Večerní program s překvapením – teambuildingové aktivity a DJ Spalda 
                          - Nové místo, Slatiňany, zájemci u registrace uhradí 400 Kč za osobu 
(Společný odvoz v 19:00 hodin od Divadla Karla Pippicha, pokyny k odjezdu na místě  
 nebo samostatně pěšky viz mapka pro pěší ke stažení na webu akce) 
 
Pro večerní program si prosím v registračním formuláři vyberte z následující nabídky jídel: 
1. steak z krkovice, čerstvá zelenina, pečivo, bylinkový dip 
2. kuřecí steak, čerstvá zelenina, pečivo, bylinkový dip  
3. grilovaný hermelín - 2 ks, čerstvá zelenina, pečivo, bylinkový dip  
(menu je v ceně doprovodného programu) 

 

Mimo cenu doprovodného programu občerstvení Nové místo nabízí i běžnou nabídku jídel,  
a to sladké či slané palačinky nebo vafle.   
   

Čtvrtek 9.6.2022 

Výstava Tajemství půdy v Regionálním Muzeu (Široká 86), kdykoli v čase 9:00 -12:00 a 12:30 – 17:00 

 

17:00 - 18:00   Prohlídka Muzea barokních soch s kapucínem Fortunátem  
                          - Virtuální prohlídka - Muzeum barokních soch (barokochrudim.cz)  
                           (sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m) 

17:00 - 18:00   Půlstoletí s loutkami v Chrudimi - prohlídka Muzea loutkářských kultur                     
- Muzeum loutkářských kultur Chrudim (puppets.cz)  

                            (sraz před Muzeem, Široká 85, délka trasy 600 m)  

       od 18:30   Společenské posezení s možností večeře 
                            (Vinárna Muzeum, Široká 85) 
                            - Jídelní lístek - Měšťanská restaurace Muzeum & Vinárna Muzeum    

                         !! hudební nástroje vítány 😊 

 

 

https://www.barokochrudim.cz/virtualni-prohlidka/
https://www.puppets.cz/
https://nove-misto.cz/
https://www.barokochrudim.cz/virtualni-prohlidka/
https://www.puppets.cz/
https://www.restauracemuzeum.cz/udalost/jidelni-listek/


Výstava Tajemství půdy – REGIONÁLNÍ MUZEUM, Široká 86 

Výstava představí málo známý židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v 

náboženském životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako geniza. Židovské muzeum v Praze se 

průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století. Východní Čechy jsou oblastí na genizové nálezy velmi 

bohatou. V rámci výjimečné výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi se předměty z východočeských 

geniz navrátí na čas do kraje svého původu a spolu s nálezy z dalších lokalit přenesou návštěvníky na 

půdy dnes již většinou opuštěných modliteben a autentickým způsobem seznámí návštěvníky s 

mnoha dalšími zvyky židovského náboženství. 

Možnost návštěvy po oba dny konání akce, a to kdykoliv v čase 

9.00 - 12.00      12.30 - 17.00  

 


