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KULTURNÍ AKTIVITY pro seniory
Polička je místem zábavy i vzdělání a tím pravým městem,
kam můžete přijet na zajímavý celodenní výlet.
Neváhejte a přijďte k nám načerpat vědomosti, zážitky a aktivní
formou strávit svůj čas s rodinou či přáteli.
Muzeum vám nabízí prohlídky největších atraktivit královského věnného města
Poličky od gotického opevnění města – nejzachovalejší fortifikace ve střední Evropě
– po rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, jež je
současně vyhlídkovým místem s širokým rozhledem do okolí. S průvodcem z muzea
můžete vyrazit na procházku historickým jádrem města i jeho moderními částmi. Na
Vaši návštěvu čekají expozice věnované významnému poličskému rodákovi a hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a interaktivní expozice o historii města. Své
nově nabyté znalosti si můžete procvičit v lavicích školní třídy z přelomu 19. století.
V prostorách barokní radnice se nachází Městská galerie. Ta nabízí expozice věnované
výtvarnému umění na Poličsku od gotiky až po současné umění. Prohlédnout si můžete
obrazovou galerii rodu Hohenemsů a unikátní radniční kapli sv. Františka Xaverského, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. Expozice moderního umění
na Poličsku je věnována umělcům, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a
kteří svým významem překročili hranice regionu.

Navštívit můžete také sezónní výstavy, kde si každý najde to své!

Zavzpomínejte na dětství. Měli jste poličku plnou her? Byly na ní hry se silným příběhem
nebo jste raději louskali logické oříšky? Na výstavě POLIČKA PLNÁ HER … deskové a
společenské hry pro všechny! najdete od každého něco. Čekají na vás hry nové, ale i léty
prověřené, hry pro celou partu i pro jednotlivce, pro malé i větší, hry klasické i moderní.
Zavzpomínáte na retrohrym a potěžkáte nejtěžší deskovku. A pozor! PEKelně SE
SOustřeďte! Od prvního pexesa, kde hráči hledali shodné postavy z oblíbených mayovek,
uplynulo už více než 57 let! Od té doby vzniklo pexeso všech možných podob a rozmanitých témat. Prohlédněte si, zahrajte si ty nejzajímavější z nich – je libo klasické obrázkové
nebo třeba sluchové či hmatové? Nejen ty najdete na výstavě PEXESO … český fenomén! Za vidění stojí také interaktivní výstava – VÝSTAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ ilustrátorky
Venduly Hegerové, jejíž práce zdobí knihy pro děti, ale také grafomotorické, logopedické
a jiné vzdělávací materiály, karetní a deskové hry a časopis pro děti PUNTÍK.
Součástí muzea je i prostorná zahrada, kde si můžete odpočinout a zažívat si čerstvě
nabyté vědomosti a zážitky…
VĚTŠÍ SKUPINY JE NUTNO OBJEDNAT TELEFONICKY PŘEDEM a to v zájmu vaší
spokojenosti. Prohlídku vám můžeme sestavit podle vašich potřeb a možností.
Kontakt: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)
tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org
Otevírací doba muzea:

září – duben: úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
květen – srpen: úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
Kompletní otevírací dobu naleznete na konci dokumentu.

TURISTICKÉ PROHLÍDKY POLIČKY

POUZE po předchozí telefonické domluvě. Minimální počet je 10 účastníků.
Vstupné: dospělí 100, - Kč / děti, studenti, důchodci 80, - Kč / rodinné vstupné 200, - Kč

PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM
(střední pohybová náročnost)
– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky
Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město
obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století.
Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla
radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po
bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá ito, že je zapsána na prestižní
seznam národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji
celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou
světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných
vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.
•
•
•
•
•
•

náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
vyřezávaná klasicistní vrata
gotické opevnění města na jihu
valy
kostel sv. Jakuba
gotické opevnění města na severu

PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU
(střední pohybová náročnost)
– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky
postavených v období 1. republiky…
Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského
panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe
při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu
z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné
architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího
architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu.
Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.
•
•
•
•
•
•
•

náměstí se spořitelnou a městským úřadem
Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem
(rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel,
městské divadlo)
Masarykova základní škola
Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy
Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů
park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

POLIČKOU PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ
(střední pohybová náročnost)
Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už
žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl
doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek, jako je rodná
světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrob-ka, je nyní možné
vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci. Trasa
začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatel načrtl
jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala
rodina Martinů pitnou vodu v době svého pobytu na věži a pokračuje dále po dalších zajímavých zastaveních…
•
•
•
•
•
•
•
•

budova městského muzea – bývalá chlapecká škola a staré divadlo
hostinec Na Růžku v Šaﬀově ulici
dům Josefa Černovského v Otakarově ulici
kostel sv. Jakuba
dům U Růže v Riegrově ulici
dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu
dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela před tím, než se stěhovala na věž
městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY MĚSTA POLIČKY
GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA
(střední pohybová náročnost, je nutné vystoupat na hradební ochoz)
Gotické opevnění města Poličky patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným městským
fortifikacím v České republice. Ochozy rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika
věžemi jsou zpřístupněny pro veřejnost v doprovodu průvodce. Prohlídka zahrnuje
odborný výklad u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky ve 14. století. Poté
následuje vlastní výstup na hradební ochoz z Nové nebo Václavské ulice.
Vstupné:
dospělí 120, - Kč / děti, studenti 60, - Kč / důchodci 90, - Kč / rodinné vstupné 240, - Kč
RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ
(vysoká pohybová náročnost, je nutné vystoupat 192 schodů)
Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro
život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde
se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil. Pětičlenná rodina Martinů
žila ve věži až do Bohuslavových 11 let. Hlavou rodiny byl otec Ferdinand, který kromě
svého ševcovského povolání vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž
proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. Pokud vystoupáte po
192 schodech až do samotné věže kostela, budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou
světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí.
Vstupné:
dospělí 80, - Kč / děti, studenti 40, - Kč / důchodci 60, - Kč / rodinné vstupné 160, - Kč

Tím, že se muzeum nachází v historickém centru města, je snadné zajistit si
obědy pro velké i malé skupiny. Pro vaší větší spokojenost přidáváme i seznam
stravovacích zařízení v okruhu 1km od muzea.
Fotogfrafie a podrobné informace o našem muzeu naleznete na
www.cbmplicka.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS
Kolektiv muzea

MĚSTSKÁ GALERIE v barokní radnici
SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ a OBRAZY HOHENEMSKÉ OBRAZÁRNY
(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost 1. patro budovy)
V barokní radnici, která je národní kulturní památkou, se nachází obrazárna rakouského
rodu Hohenemsů, který je srovnatelný s našimi Pernštejny. K vidění je kolekce obrazů
vytvořených vlámským malířem Anthoni Baysem – kupříkladu obraz Zahradní hostina
Hohenemsů o šířce 5,5m je považován za největší renesanční skupinový portrét mimo
italské území. V rámci prohlídky také navštívíte radniční kapli sv. Františka Xaverského,
prostupující dvěma patry radnice, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu.
Část galerijní expozice je věnovaná měšťanským portrétům z 19.století a plastikám místního
významného rodáka Vojtěcha Eduarda Šaffa. Obdivovat můžete mědirytiny morového
sloupu od Michaela Renze, na jehož 22m vysoký originál můžete shlížet z oken radnice.

SBÍRKY MODERNÍHO UMĚNÍ
(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost 2. patro budovy)
První prostor je věnován tradičním krajinářům Vysočiny od 10. do 60. let. 20. století.
František Bukáček, Rudolf Hanych, Jan Honsa, Josef Jambor, Gustav Porš a mnoho
dalších patří mezi autory, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří
svým významem překročili hranice regionu.
V pestrobarevné instalaci Julietta aneb Snář – Pocta Bohuslavu Martinů malířky Evy
Vlasákové můžete skrze velkoformátová zrcadla nahlédnout do vzpomínek…
Ve třetím sále naleznete moderní umění od 60. let 20. století po současnost. Například
Bořivoj Borovský byl inspirován oblaky Vysočiny, abstraktní a groteskní obrazy
zprostředkují vnímání světa nejznámějším poličským malířem Zbyškem Sionem.

Vstupné:
dospělí 50,- Kč
děti, studenti, důchodci 25,- Kč
rodinné vstupné 100,- Kč

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA
HISTORIE MĚSTA POLIČKY
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
Seznamuje poutavým způsobem s historií královského věnného města Poličky od doby
jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti.
Expozice je rozdělena do dvou výstavních sálů. V prvním je zachyceno nejstarší období
poličských dějin od gotiky přes zlatý věk baroka až k roku 1845, v němž Poličku zasáhl
velký ničivý požár. Druhý sál představuje Poličku jako město, které se i přes zničující požár
kulturně a společensky rozvíjelo. V expozici je tak prezentován místní průmysl i řada
spolků, jako např. Poličští ostrostřelci, Spolek dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota
Sokol, divadelní spolek Tyl, nebo Muzejní spolek „Palacký“. Stěžejním prvkem tohoto sálu
je tržiště z poloviny 19. století.
SKLÁŘSTVÍ NA HORÁCKU
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
Vás zavede do světa křehké krásy horáckého skla. Polička leží v oblasti se staletou tradicí
sklářské produkce, na pomezí českomoravského Horácka vymezeného přibližně městy
Nové Město na Moravě, Litomyšl a Polička. V tomto regionu pracovalo v minulosti přes
dvacet různých sklářských hutí. Velkou část z jejich produkce se podařilo shromáždit
v poličském muzeu, jež takto vytvořilo jednu z vůbec nejrozsáhlejších sbírek horáckého
skla v naší republice. Uvidíte zde produkci většiny horáckých sklářských hutí z 19. století,
z Milov, Lubné, Budislavi, Herálce aj., od těch nejstarších až po poslední, škrdlovickou,
která ukončila svou činnost v roce 2008. Vystavené exponáty Vás jistě přesvědčí o kvalitě
a kráse tohoto skla, jež se ve své době vyváželo do padesáti zemí světa včetně dalekých
trhů Blízkého Východu a Ameriky. Kromě samotných exponátů je k vidění též sklářské
nářadí a suroviny potřebné pro výrobu skla.
Expozice vedle sklářské produkce představuje i uměleckou plastiku z dílny Jana Černého a
Vladimíra Kopeckého.
TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
Součástí expozic je zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy do školy
začal docházet malý Bohuslav. Usedněte s námi do školních lavic a nasajte atmosféru
tehdejších časů umocněnou zrekonstruovanou výmalbou a doplněnou o dobové vybavení
a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Kdo bude mít zájem, může
vypracovat jednoduché úlohy z vyučovacích předmětů.
BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
Originální expozice poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea.
Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností B. Martinů prostřednictvím
vizuálně atraktivního obrazového materiálu, osobních předmětů a dokumentů z majetku
rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se
vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského
rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu
po celém světě. Budete se moci přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud
do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.
Vstup do všech expozic:
Dospělí 60,- Kč
Děti, studenti, důchodci 30,- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Krátkodobé výstavy – vstupné je stanoveno dle typu, pojetí a rozsahu výstavy.
POLIČKA PLNÁ HER … deskové a společenské hry pro všechny!
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
1. května – 31. srpna 2022
První desková hra se objevila už před více než 4 tisíci lety! Není divu … i v dávných dobách
lidé hledali zábavu a společné zážitky. Hraním her se intelektuálně a duševně rozvíjíte,
cvičíte logické myšlení a strategii, ale hlavně je to velká zábava a příjemné napětí! Máte
poličku plnou her? Jsou na ní hry se silným příběhem nebo raději louskáte logické oříšky?
V té naší muzejní poličce i vitríně najdete od každého něco! Čekají na vás hry nové, ale
i léty prověřené, hry pro celou partu i pro jednotlivce, pro malé i větší, hry klasické i moderní.
Zavzpomínáte na retrohry a potěžkáte nejtěžší deskovku. Přijďte a zahrejte si … výběr
v Poličce je veliký!
PEXESO … český fenomén!
(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)
1. května – 31. srpna 2022
PEKelně SE SOustřeď! Paměťová hra spočívající v hledání identických dvojic kartiček se
stala českým, resp. československým fenoménem a stále se těší velké oblibě. Od prvního
pexesa, kde hráči hledali shodné postavy z oblíbených mayovek, uplynulo už více než 57
let! Od té doby vzniklo pexeso všech možných podob a rozmanitých témat – prohlédněte
si ty nejzajímavější z nich v muzeu! Samozřejmě si pexeso také zahrajete – je libo klasické
obrázkové nebo třeba sluchové či hmatové?
Vyzkoušejte, kdo z vás má nejlepší paměť, postřeh a taktiku!
V muzeu si zahrajete deskovky i pexeso v rámci jednoho vstupného! Výstavy Polička plná
her … deskové a společenské hry pro všechny a Pexeso … český fenomén! nabízíme
pouze dohromady.
Vstupné:
dospělí: 60,- Kč / děti, studenti, důchodci: 30,- Kč / rodinné vstupné 120,- Kč

ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
neobyčejná herna pro děti od 0 do 11 s obrázky VENDULY HEGEROVÉ
(bezbariérový přístup – ne/1. patro budovy radnice)
15. května – 31. srpna 2022
Všem SVIŠŤŮM malým i větším oznamujeme: Vezměte maminky, tatínky, tetičky, strýčky,
babičky, dědečky, sestřičky, brášky, kamarády, sousedy a svištěte na radnici v Poličce! Je
čas se pochlubit a ukázat, jak jste šikovní! Nechte se společně vtáhnout do poutavých a
vtipných příběhů, rozehrajte hudební koutek, procvičte jazýčky a rozpohybujte celé tělo,
zahrajte si divadlo, předveďte obratnost svých prstů, započítejte si v obchodě,
vyzkoušejte rýmovačky a obrázková říkadla nebo si vytvořte dárek!
Vstupné:
děti 0-3 roky 0, - Kč / osoba
děti 3-6 let 30, - Kč /osoba
děti starší 6 let, studenti, důchodci 50, - Kč / osoba
dospělí 100, - Kč / osoba

OTEVÍRACÍ DOBA
VĚTŠÍ SKUPINY JE NUTNO OBJEDNAT TELEFONICKY PŘEDEM.
Expozice i výstavy je možné navštívit individuálně i ve skupinách a to kdykoli
v průběhu otevírací doby centra.

EXPOZICE CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
září – duben: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin
květen – srpen: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin

SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ NA VĚŽI KOSTELA SV. JAKUBA
Ve všední dny (úterý – pátek) v průběhu školního roku upřednostňujeme předem objednané školní skupiny, které muzeum navštěvují v rámci speciálních vzdělávacích programů
a školních výletů. Individuální i skupinové prohlídky jsou možné dle předchozí telefonické
domluvy, doporučujeme se předem objednat.
duben: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 10, 13, 15 hod.
sobota v 10, 13, 15 hod.
neděle ve 13, 15 hod.
květen – červen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek v 10, 13, 15 hod.
sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
neděle ve 13, 14, 15, 16 hod.
červenec – srpen: (Skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
pondělí – sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
neděle ve 13, 14, 15, 16 hod.
září: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 10, 13, 15 hod.
sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
neděle ve 13, 14, 15 hod.
říjen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek v 10, 13, 15 hod.
sobota v 10, 13, 15 hod.
neděle ve 13, 15 hod.
listopad – březen: ZAVŘENO
Minimální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné
rozdělit). Vstup do rodné světničky B. Martinů pouze v doprovodu průvodce. Provoz
zastaven při církevních obřadech, nepřízni počasí a technické údržbě.

MĚSTSKÉ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ
Ve všední dny (úterý – pátek) v průběhu školního roku upřednostňujeme předem objednané školní skupiny, které muzeum navštěvují v rámci speciálních vzdělávacích programů
a školních výletů. Individuální i skupinové prohlídky jsou možné dle předchozí telefonické
domluvy, doporučujeme se předem objednat.
duben: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9, 11, 14 hod.
sobota v 9, 11, 14 hod.
neděle v 9, 10, 11, 14 hod.

květen – červen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)

úterý – pátek 9, 11, 14, 16 hod.
sobota a neděle 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.

červenec – srpen: (Skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
září: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9, 11, 14 hod.
sobota a neděle 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
říjen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9, 11, 14 hod. sobota v 9, 11, 14 hod.
neděle v 9, 10, 11, 14 hod.
listopad – březen: zavřeno
Minimální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné
rozdělit). Vstup na městské hradby pouze v doprovodu průvodce.

GALERIE V RADNICI - SBÍRKY STARÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ
Ve všední dny (úterý – pátek) v průběhu školního roku upřednostňujeme předem objednané školní skupiny, které muzeum navštěvují v rámci speciálních vzdělávacích programů
a školních výletů. Individuální i skupinové prohlídky jsou možné dle předchozí telefonické
domluvy, doporučujeme se předem objednat.
květen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9 - 12, 12.30 – 17 hod.
sobota a neděle 12.30 – 17 hod.
červen: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9 - 12, 12.30 – 17 hod.
sobota - neděle 9 - 12, 12.30 – 17 hod.
červenec – srpen: (Skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý - neděle 9 - 12, 12.30 – 17 hod.
září: (Individuální i skupinové prohlídky doporučujeme objednat předem.)
úterý – pátek 9 - 12, 12.30 – 16 hod.
sobota a neděle 12.30 – 16 hod.
říjen – duben: zavřeno
Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na
prohlídku galerijních expozic. Vstup do galerijních expozic pouze v doprovodu průvodce.

MAPA MĚSTA S VYZNAČENÍM MUZEA A PARKOVIŠŤ

