
PRÁZDNINY 
V     MUZEU A POJIZERSKÉ GALERII SEMILY     

 

Otevírací doba
září – červen 9 – 16 

červenec – srpen 9- 17

Vstupné
30 Kč – dospělý

15 Kč – dítě, student, senior
zdarma – ZTP, ZTP/P, průkazka AMG, průkazka NPÚ

Kontakt
www.muzeumsemily.com

Mgr. Jana Hájková, ředitelka
hajkova  @muzeumsemily.eu  

737 212 723

mailto:hajkova@muzeumsemily.eu
http://www.muzeumsemily.com/


ELÁN, NŮŽKY, PAPÍR
aneb kouzelný svět papíru

7.6. 2013 - 8.9.2013
výstavní síň muzea

Výstava z prázdninového cyklu Kdo si hraje, nezlobí určená pro děti i hravé rodiče. Papírové 
vystřihovánky panenek, modelů aut i rozličných budov je doplněna stálou výtvarnou dílnou, 
kde si sami můžete vystřihnout a slepit malý papírový model. 

Od 7.6. 2013 do 8.9.2013 denně od 9 do 17 hodin. (posledních pár dní června a prvních pár 
dní září od 9 do 16 hodin). 

ŘEMESLNÉ SOBOTY
Každou prázdninovou sobotu od 10 do 16 hodin

Jílovecké roubenky

Každý prázdninovou sobotu v roce 2013 se v Jíloveckých roubenkách budete moci seznámit s 
řemesly tradičními i netradičními. 

Každou sobotu najdete v zelené roubence jednoho místního řemeslníka ze seznamu 
certifikovaných regionálních výrobců se značkou "Regionální produkt Český ráj". Ten vám 



nejen předvede techniku výroby, ale nechá vás samotné rovněž tvořit a vytvořit si tak 
originální vlastní dárek.

Vstupné 20 Kč pro dospělého a 10 Kč pro děti, studenty a důchodce. Nabízíme rovněž 
Prázdninovou vstupenku, na kterou můžete navštívit Řemeslný pátek, muzeum a věž kostela 

Sv. Petra a Pavla - v libovolném pořadí kdykoliv během prázdnin. Cena Prázdninové 
vstupenky 80 Kč - dospělí, 40 Kč - děti, studenti, důchodci.

Po stopách Rohanů v Semilech

Každý prázdninový den od 10 hodin a 14 hodin

Semily byly od roku 1824 do roku 1899 součástí Rohanského panství. Ačkoliv většinou sídlili  
na Sychrově, v Semilech vlastnili zámek, který pronajali nově vzniklým státním úřadům. Jejich  

vláda nad městem byla osvícená a donátorská, kníže Kamil Rohan si získal Semilany  
věnováním praporu revoluční gardě v roce 1848, knížecí architekt Pruvot navrhl důstojnou 
fasádu Nové radnice a jeho řezbáři z dílny Bušků z Husy jsou autory řezbovaných oltářů a  

soch v kostele Sv. Petra a Pavla.

Prohlídka začíná u muzea, které rovněž bylo panským domem Rohanů. S návštěvníky se 
podíváme do kostela Sv. Petra a Pavla na originální dřevořezby rohanské dílny a dále 
vystoupáme na věž kostela, abychom nahlédli Semily z výšky. Od kostela se spustíme 

k Jíloveckým roubenkám, které jsou posledními zbytky původní roubené architektury Semil a 
přes hlavní Riegrovo náměstí, které rovněž vzniklo za mohutné pomoci rohanských knížat, se 

vrátíme zpět k muzeu. 

Prohlídka cca 45 minut. Vstupné 50 Kč dospělý a 25 Kč dítě, student, senior – zahrnuje 
vstupenku do muzea a galerie, do Jíloveckých roubenek a na věž kostela Sv. Petra a Pavla.



PŮDA PLNÁ HRAČEK
18. 5. 2013 – 20. 10. 2013

sezónní výstava v podkroví muzea

Ze sbírek muzea vám představíme panenky porcelánové i bakelitové, dřevěné hračky, 
společenské hry TOFA, kovové modely autíček a vláčků fy KOVAP, pokojíčky pro panenky, 

houpací koníky a mnoho dalších hraček našich babiček i maminek. 

Slavnostní otevření proběhne v rámci Muzejní noci 18. května 2013 
Výstava potrvá do 20. října 2013 



DO PODZEMÍ ZA SKŘÍTKY
1.6. – 15. 9. 2013
sklepení muzea

Výstava v nově otevřených sklepeních muzea představuje školní práce žáčků mateřských, 
základních a uměleckých škol, kteří zhmotnili tajemný svět drobných pohádkových bytostí ve 
všech podobách. Vydat se můžete s lucerničkou do podzemního pohádkového světa skřítků a 

víl. 

JOSEF JÍRA – VÝBĚR Z DÍLA
28.6. – 1.9. 2013
Pojizerská galerie

Výstava známého malíře Josefa Jíry v Pojizerské galerii představí jeho olejomalby, grafiku i 
kvaše. Denně od 9 do 17 hodin. 




