Kalendář akcí

2022

Aktuální přehled akcí pro děti
i dospělé najdete v průběhu
roku na našich stránkách
www.nzm.cz.

Resortní dny

Slavíme 200 let od narození otce
genetiky G. J. Mendela
V průběhu celého roku 2022 si budeme připomínat
významného českého přírodovědce Gregora Johanna
Mendela, od jehož narození v červenci uplyne 200 let.
Při této příležitosti jsme pro vás společně s výzkumnými zemědělskými institucemi v Národním zemědělském
muzeu připravili spoustu výstav a doprovodných akcí
věnovaných právě tomuto zakladateli moderní genetiky,
objeviteli zákonů dědičnosti a také šlechtiteli, ovocnáři
i včelaři. Tematické akce a výstavy najdete v kalendáři
označené tímto symbolem:

Každou první neděli v měsíci
mají pracovníci v zemědělství
s celou rodinou vstup
do Národního zemědělského
muzea zdarma.
Více na www.resortnidny.cz.

Nabízíme unikátní pohled na zemědělství a vše, co s ním souvisí –
lesnictví, rybářství, myslivost, péči o vodu a půdu, potravinářství,
pivovarnictví, vinařství nebo gastronomii. Jsme muzeem pro celou
rodinu, vyprávíme příběhy zemědělství pro malé i velké.

Kačina
Praha
Čáslav

Ohrada
Znojmo
Valtice

Ostrava

PRAHA
P ř í b ě h zem ě d ě ls t v í

AKCE

Velikonoce v muzeu
7. 4.

Open House Praha
22. 5.

Letenské prase
aneb zabijačka v muzeu
22. 1.

Komentovaná prohlídka funkcionalistické
budovy muzea, včetně veřejnosti běžně
nepřístupného bývalého krytu civilní
obrany.

Bylinkový den
23. 4.

Festival ABC
28.–29. 5.
Zemědělský den
1. 6.

náš tip Zažijte atmosféru staročeské
zabijačky! Mistr řezník předvede ukázky
tradičních postupů zpracování vepřového
masa, můžete navštívit výstavu řeznického náčiní, zúčastnit se gastronomických
workshopů nebo si zakoupit vybrané
zabijačkové speciality. Chybět nebude ani
bohatý program pro děti.

Letenský masopust
26. 2.
Pražská muzejní noc
11. 6.

náš tip Přijďte si nakoupit sazenice
a semena bylin, bylinné čaje nebo kosmetiku. Během celého dne pro vás budou
připraveny tematické přednášky, prezentace pěstitelů a workshopy.

Letenský muzejní den
18. 5.

Malá slavnost lesa a dřeva
24. 6.
Náročná práce lesníků, život lesa a krásy
dřeva v jednom dni plném lesní pedagogiky, zážitků a her. Představíme vám
i těžkou práci tažných koní a jejich kočích
na fotografiích Heleny Görnerové.

Jedu v medu
28. 6.

Noc vědců
30. 9.
Za tajemstvím potravin
aneb Víš, co jíš?
7.– 8. 10.

Letenská husa a košt
svatomartinského vína
12. 11.

Adventní dílny
6. 12.

Biojarmark
8. 10.
Myslivecký den
22. 10.
náš tip Tradiční slavnosti spojené
s řízenou degustací svatomartinských
a mladých vín předních moravských a českých producentů, prezentacemi, ochutnávkami a prodejem vína a gastronomických
specialit. Připraven bude i doprovodný
program pro nejmenší návštěvníky.
Dopřejte si pravou atmosféru posvícení!

výstavy
Stroje na poli
4. 1. – 1. 5.
Modulové kolejiště
23. 3. – 4. 4.
Dokumentace současného
zemědělství za rok 2021
březen–květen
Kouzlo historické techniky
duben–červen
Invazní škůdci a choroby
rostlin kolem nás
3. 5. – 3. 7.
Nekonečný příběh – 
Odkaz Mendela
v zemědělství
červen 2022 – prosinec 2023

Sbírka parafínových modelů
jablek
5. 7. – 28. 8.
Čeští lesníci ve fotografii
1. 9. – 31. 12.
Krajina pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových
koní v Kladrubech nad Labem
září–prosinec
I za totality vznikaly
krásné zahrady
6. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Kulinární tradice českých
regionů
6. 10. 2022 – 26. 2. 2023

Advent v muzeu
10. 12.

přednášky
Nový pohled na dějiny
zahradního umění
Cyklus deseti přednášek Zdeňka
Nováka věnovaných historii
zahradní architektury

18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2.,
1. 3., 8. 3., 15. 3. a 22. 3.
Z(věda)ví – Mendelův 
odkaz v zemědělství
říjen–listopad

Naučte se vařit v muzeu!
V profesionálně vybaveném gastrostudiu v Národním zemědělském muzeu
na pražské Letné pravidelně pořádáme kurzy určené všem, kteří rádi vaří.
Přijďte se k nám zdokonalit ve vaření i pečení pod vedením zkušených kuchařů a cukrářů. Aktuální informace o dění v gastrostudiu a přehled vypsaných kurzů najdete na webu www.nzm.cz.

Živá zahrada výhledů
Na unikátní střešní terase hlavní výstavní budovy v Praze na Letné najdete
včelí úly, políčko se zemědělskými plodinami, trávník k posezení nebo na
piknik a také nezapomenutelný výhled na Prahu.

Kačina
ZÁMEK, MUZEUM A PARK

AKCE
Kačina dokořán
9. 4.

Řetězové provázení ZŠ
Žehušice
30. 5. – 3. 6.
Víkend otevřených zahrad
11.–12. 6.

Chotkovské slavnosti
a kačinské hry
23. 4.

Kačina pod hvězdami

náš tip – Koncertní léto na zámku

8.–10. 7.
Koncertní verze známých muzikálů
8. 7. – Robinson Crusoe
9. 7. – Láska nebeská
10. 7. – Muž se železnou maskou

Dobré jídlo světa
17. 7.
Přadleny na Kačině
30.–31. 7.

náš tip Otevřete s námi novou jarní
sezónu dnem plným her a zábavy. V zámeckém parku si budete moci vyzkoušet
historické hry, jako pétanque, kuželky,
tlučení špačků, pohánění obruče a káči
nebo cvrnkání kuliček, při kterých se kdysi
bavila šlechta i chudý lid. Na své si přijdou
i zájemci o novější sportovní aktivity a nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky.

Výstava loveckých psů
14. 5.
Jarní putování se sv. Jakubem
21. 5.
Kačinské kořeny – Muzejní noc
28. 5.

MAKAČÍNO – Festival
zámeckého divadla
11.–12. 6.

Výtvarné sympozium
1.–7. 8.

Michal Hrůza

Aneta Langerová

17. 6.

srpen

Den otevřených dvěří MMR
25. 6.

Noc na Kačině
20. 8.

náš tip – Koncertní léto na zámku

Léto na Kačině
1. 7. – 31. 8.
Příměstské tábory
4. 7. – 26. 8.

náš tip – Koncertní léto na zámku

Strašidlo cantervillské
28. 8.

lisovaný vinný mošt i stánky s občerstvením či řemeslné trhy. To vše za doprovodu
skvělé hudby a kulturního programu.

Koně na Kačině
1. 10.
náš tip Zámecké jezdecké slavnosti,
během nichž se představí rozličná plemena koní. Na své si přijdou nejen milovníci koní, ale také obdivovatelé historie
a architektury. Vyvrcholením slavností
bude Hubertova jízda zámeckým parkem,
která tradičně ukončuje jezdeckou sezónu.
Nebude chybět ani program pro děti.

Mistři s klikou – Flašinety
na Kačině
22. 10.
Zámecké čajování
22. 10.

Vinobraní – Dožínky
10. 9.
Advent na Kačině
4. 12.

náš tip Bohatý program pro milovníky
dobrého vína a zábavy v romantickém
prostředí zámku. Tradičně se můžete těšit
na česká i zahraniční vína, burčák, čerstvě

výstavy
Velikonoce
10.–20. 4.
Čižba – umění jemné a líbezné
duben–říjen
Betlémy v zámku a podzámčí
1.–31. 12.

Kalendář akcí 2022
Leden
22. 1.
Praha
Letenské prase
aneb zabijačka v muzeu

Únor
19. 2.
Ohrada
Masopustní zabijačka
26. 2.
Praha
Letenský masopust

Březen
18.−19. 3.
Ostrava
Lopni beczku

Duben
2.−3. 4.
Čáslav
Zahájení návštěvnické
sezóny
7. 4.
Praha
Velikonoce v muzeu
9. 4.
Kačina
Kačina dokořán
12. 4.
Ostrava
Velikonoce v muzeu

21. 5.
Kačina
Jarní putování se
sv. Jakubem

25. 6.
Ohrada
Národní myslivecké
slavnosti

22. 5.
Praha
Open House Praha

26. 6.
Ohrada
Dětský myslivecký den

27. 5.
Ohrada
Muzejní noc –
výročí muzea

28. 6.
Praha
Jedu v medu

28.−29. 5.
Praha
Festival ABC
28. 5.
Kačina
Kačinské kořeny –
Muzejní noc
30. 5. − 3. 6.
Kačina
Řetězové provázení ZŠ
Žehušice
květen–říjen
Ostrava
Koncerty v rámci
Svatováclavského
hudebního festivalu

Červen
1. 6.
Praha
Zemědělský den

21. 4.
Čáslav
Den bezpečnosti

4. 6.
Ostrava
Ostravská muzejní noc
2022

23. 4.
Praha
Bylinkový den

4.−5. 6.
Čáslav
Pradědečkův traktor

23. 4.
Kačina
Chotkovské slavnosti
a kačinské hry

11. 6.
Praha
Pražská muzejní noc

Květen
1. 5.
Ostrava
Zemědělská technika
v pohybu /
Den otevřených dveří
14. 5.
Kačina
Výstava loveckých psů
15. 5.
Čáslav
Den otevřeného
depozitáře
18. 5.
Praha
Letenský muzejní den

11.−12. 6.
Kačina
Víkend otevřených
zahrad
11.−12. 6.
Kačina
MAKAČÍNO – Festival
zámeckého divadla

červen
Valtice
Muzejní noc

Červenec
1. 7. − 31. 8.
Kačina
Léto na Kačině
4. 7. − 26. 8.
Kačina
Příměstské tábory
8.−10. 7.
Kačina
Kačina pod hvězdami
13.−16. 7.
Ostrava
Colours of Ostrava 2022
/ Meltingpot
17. 7.
Kačina
Dobré jídlo světa
20.−22. 7.
Ostrava
Výročí narození
G. J. Mendel – Vražné/
Ostrava

28. 8.
Kačina
Strašidlo cantervillské
srpen
Kačina
Aneta Langerová

Září
2.−4. 9.
Ostrava
Venkovské trojhalí
10. 9.
Kačina
Vinobraní – Dožínky
10. 9.
Ohrada
Vorařský den
15. 9.
Ohrada
Výroční den muzea
aneb slavnostní muzejní
čtvrtek

24. 9.
Čáslav
Muzejní noc – noční
jízda II
30. 9.
Praha
Noc vědců

říjen

1.−7. 8.
Kačina
Výtvarné sympozium

1. 10.
Kačina
Koně na Kačině

13. 8.
Ostrava
Dožínky na Raduni

7.−8. 10.
Praha
Za tajemstvím potravin
aneb Víš, co jíš?

22.−28. 8.
Ohrada
Týden oslav muzea –
výročí 180 let

25. 6.
Kačina
Den otevřených dvěří
MMR

27. 8.
Čáslav
Dožínky – pivní slavnosti

22. 10.
Kačina
Zámecké čajování
22. 10.
Kačina
Mistři s klikou –
Flašinety na Kačině

29. 10.
Ohrada
Rybářský den

září
Valtice
Muzejní dýňobraní

24. 6.
Praha
Malá slavnost lesa
a dřeva

22. 10.
Praha
Myslivecký den

23.−24. 9.
Ostrava
Krajská zahrádkářská
výstava

30.−31. 7.
Kačina
Přadleny na Kačině

20. 8.
Kačina
Noc na Kačině

15. 10.
Ostrava
Mezinárodní den
archeologie

22. 10.
Ostrava
Ostrava žije vínem

30. 9.
Ostrava
Noc vědců

17. 6.
Kačina
Michal Hrůza

15. 10.
Čáslav
Domáda – spanilá jízda

20. 9.
Ohrada
Mše sv. Eustacha

30. 7.
Čáslav
Sraz veteránů

Srpen

8. 10.
Ostrava
Restaurant day /
udílení cen Regionální
potravina roku

8. 10.
Praha
Biojarmark
8. 10.
Ohrada
Lesnický den
8. 10.
Ohrada
Kynologické setkání
českých plemen psů

říjen
Valtice
Vinobraní v muzeu

Listopad
12. 11.
Praha
Letenská husa a košt
svatomartinského vína

Prosinec
4. 12.
Kačina
Advent na Kačině
6. 12.
Praha
Adventní dílny
10. 12.
Praha
Advent v muzeu
11. 12.
Ohrada
Muzejní advent
prosinec
Ostrava
Adventní zvyky a tradice
– workshopy
během roku
Ostrava
Kurzy vaření / online

ČÁSLAV
muzeum zem ě d ě lsk é t echnik y

AKCE
Zahájení návštěvnické sezóny
2.–3. 4.

Sraz veteránů
30. 7.
Dožínky – pivní slavnosti
27. 8.

Den bezpečnosti
21. 4.

výstavy
Klukovský sen – Vojáci
v krajině
duben–říjen
Agrolesnictví – příležitost
pro krajinu a zemědělství
1. 4. – 31. 10.
Perly v expozicích
duben–prosinec

Den otevřeného depozitáře
15. 5.

náš tip Historické zemědělské stroje
v chodu, slavnostní dožínkový průvod,
cimbálová muzika, folklórní tance i ochutnávka produktů lokálních pivovarů, to vše
přinesou Dožínky – pivní slavnosti. Součástí programu bude i ukázka vybraných
zemědělských strojů v provozu.

Muzejní noc – noční jízda II
24. 9.
Pradědečkův traktor
4.–5. 6.

náš tip Během oblíbené předváděcí
akce uvidíte zemědělské stroje v pohybu!
Těšit se můžete na komentovanou přehlídku historických traktorů a dalších strojů.
Držitelé řidičského oprávnění na traktor
si budou moci na jednom z historických
strojů vyzkoušet jízdu zručnosti.

Domáda – spanilá jízda
15. 10.

OHRADA
muzeum lesnic t v í ,
m y slivos t i a r y b á ř s t v í
Zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou je nejstarším lesnickým
a mysliveckým muzeem. V roce 2022 oslaví 180 let od svého založení.

AKCE

Dětský myslivecký den
26. 6.

Vorařský den
10. 9.

Masopustní zabijačka
19. 2.

Den pro malé i velké plný zábavy i poučení
o tradicích české myslivosti a práci myslivců. Ukázky výcviku dravců, vzduchovková
střelnice, soutěže o ceny, ale také zvěřinové speciality a jiné dobroty.

Muzejní noc – výročí muzea
27. 5.
Národní myslivecké slavnosti
25. 6.

náš tip Tradiční a oblíbené myslivecké
slavnosti nabídnou bohatý program nejen
pro myslivce, ale pro všechny příznivce
myslivosti, pro dospělé i děti. Těšit se můžete na soutěž ve vábení jelenů, loveckou
kynologii, sokolnictví či ukázky mysliveckých tradic. Nedílnou součástí akce budou
prodejní stánky s mysliveckými potřebami
a atmosféru bude po celý den zpříjemňovat živá hudba k tanci i poslechu.

Týden oslav muzea – výročí 180 let
22.–28. 8.
Oslavte s námi 180 let činnosti muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém
zámku Ohrada. V týdnu od 22. do 28. srpna pro vás budou připraveny speciální
koncerty, soutěže, zajímavé výstavy i semináře.

Výroční den muzea aneb
slavnostní muzejní čtvrtek
15. 9.
Muzeum na zámku Ohrada se poprvé
otevřelo veřejnosti ve čtvrtek 15. září 1842.
A také letos bude čtvrtek 15. září speciální.
Čeká na vás slavnostní den plný zábavy,
poznání i různých překvapení, která pro
vás v muzeu připravujeme.

Kynologické setkání
českých plemen psů
8. 10.
Lesnický den
8. 10.

Mše sv. Eustacha
20. 9.

1842

náš tip  Den pro celou rodinu plný naučného programu i zábavy. Návštěvníkům
přinese ukázky lesní techniky, přiblíží práci
lesníků, dřevařů a lesních kočích s koňmi.
Představí se různé lesnické organizace
a školy, pro malé i velké bude připravena
lesní pedagogika a ukázky lesnické vědy.
Chybět nebude ani lesnická dechovka
Markazíni a speciality ze zvěřiny.

2022

180

Ohrada
1842

2022

Zatímco se loví jihočeské rybníky, u nás si
připomeneme historii rybníkářství. Po celý
den na vás budou čekat prohlídky bohaté
a pestré retro expozice komentované našimi kurátory, vědomostní kvíz a vystavené
zajímavé sbírkové předměty.

Muzejní advent
11. 12.

180

180

Rybářský den
29. 10.

Ohrada
1842

výstavy

2022

Starokladrubský kůň – historie
dvorního hřebčína Kladruby
nad Labem
31. 1. – 1. 5.
Mirko Hanák – český malíř,
grafik a ilustrátor přírody
1. 4. – 20. 7.
Papírové vzpomínky aneb
myslivost v historických
dokumentech
1. 4. – 20. 7.
Malá galerie Ohrada – cyklus
výstav
1. 4. – 30. 10.
Osobnost měsíce /
Sbírkový předmět měsíce
1. 4. – 30. 10.

Lesnické a lovecké muzeum –
180 let činnosti muzea na
zámku Ohrada
1. 8. – 30. 10.
Příroda v ilustraci
1. 8. – 30. 10.
Výstavy v exteriéru –
cyklus výstav
1. 1. – 31. 12.

Třetí adventní neděle se již tradičně ponese v předvánočním duchu. Pro děti budou
připraveny tvořivé dílny, kde si z přírodních materiálů vyrobí vánoční ozdoby
a dekorace. Odpoledne zpříjemní vánoční
koledy v podání hudebníků a v závěru
odpoledne se na nádvoří zámku rozzáří
vánoční stromek s ozdobami, které jsme
během dne společně vytvořili.

VALTICE
muzeum vina ř s t v í ,
zahra d nic t v í a krajin y

AKCE
Muzejní noc
červen
náš tip  Nechte se pozvat na bezplatnou prohlídku expozic i aktuálních výstav
a dorazte na Muzejní noc, která proběhne
v rámci Festivalu muzejních nocí.

výstavy
G. J. Mendel – 
zakladatel genetiky,
šlechtitel, ovocnář
1. 4. – 30. 10.
Zdraví rostlin ve fotografii
1. 4. – 30. 10.
Barevná inspirace
1. 6. – 30. 10.

Dýně, cukety a patisony
9.–30. 9.

Muzejní dýňobraní
září

Vinobraní v muzeu
říjen
náš tip  Navštivte v rámci Valtického
vinobraní také naši Národní expozici vinařství, kde připravujeme akci pro všechny
milovníky vína. Ochutnávat se budou
plody révy vinné, takže degustovat mohou
nejen dospělí, ale i děti! Přijďte vyzkoušet,
jak chutná bobule Tramínu červeného
nebo třeba Frankovky od místních vinařů.
Pro děti budou připraveny soutěže, tvořivé dílničky a spousta interaktivních prvků
v našich modernizovaných expozicích.

Ostrava
muzeum po t ravin
a zem ě d ě lsk ý ch s t roj ů

AKCE
Lopni beczku
18.–19. 3.

Koncerty v rámci
Svatováclavského hudebního
festivalu
květen–říjen
Ostravská muzejní noc 2022
4. 6.
Colours of Ostrava 2022 /
Meltingpot
13.–16. 7.

Zemědělská technika v pohybu
/ Den otevřených dveří
1. 5.

Restaurant day / udílení cen
Regionální potravina roku
8. 10.

Ostrava žije vínem
22. 10.
náš tip Mezinárodní fórum Meltingpot,
které je součástí největšího českého multižánrového festivalu Colours of Ostrava,
je koncipováno jako moderní platforma
pro diskuzi v oblastech současné politiky, ekonomiky, vědy, designu, filosofie
a kultury. Zúčastněte se debat, rozhovorů,
prezentací či workshopů a nahlédněte na
globální výzvy společnosti i osobní výzvy
jednotlivců z různých úhlů pohledu.

Výročí narození 
G. J. Mendel –
Vražné/ Ostrava
20.–22. 7.
náš tip Během dne otevřených dveří
představíme zemědělskou techniku
v akci. Těšit se můžete na komentovanou
prezentaci známých i méně známých zemědělských strojů českých i zahraničních
značek.

Noc vědců
30. 9.

Mezinárodní den archeologie
15. 10.

náš tip Ochutnejte piva řemeslných
pivovarů! Během dvoudenního festivalu svrchně kvašených piv budete moci
vyzkoušet desítky druhů pivních speciálů,
které vám budou čepovat zástupci toho
nejlepšího na české pivní scéně.

Velikonoce v muzeu
12. 4.

Krajská zahrádkářská výstava
23.–24. 9.

Dožínky na Raduni
13. 8.
Venkovské trojhalí
2.–4. 9

Adventní zvyky a tradice –
workshopy
prosinec
Kurzy vaření / online
během roku

výstavy
Genetické zdroje: Klíč
k zemědělské rozmanitosti
1. 4. – 31. 8.
Zemědělství 4.0
duben 2022 – duben 2023
Zemědělský plakát
ve 20. století
duben 2022 – duben 2023
Živá voda
1. 9. – 31. 11.
Agrolesnictví – příležitost
pro krajinu a zemědělství
11. 11. 2022 – 28. 2. 2023

znojmo
e x pozice

pivovarnic t v í

Nenechte
si ujít!

Expozice pivovarnictví, kterou provozuje Znojemská Beseda, mapuje
historii vaření piva na Znojemsku
a představuje proces výroby piva.
Najdete ji v nejzajímavější budově
areálu bývalého pivovaru, v takzvané varně.

Kde nás najdete?
Praha – příběh zemědělství
Kostelní 44, Praha 7

Ostrava – muzeum potravin
a zemědělských strojů
Vítkovice 3033, Ostrava-Vítkovice

Čáslav – muzeum zemědělské
techniky

Valtice – muzeum vinařství,
zahradnictví a krajiny

Jeníkovská 1762, Čáslav

Náměstí Svobody 8, Valtice

Kačina – zámek, muzeum a park

Znojmo – Expozice pivovarnictví

Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora

Hradní 2, Znojmo

Ohrada – muzeum lesnictví,
myslivosti a rybářství
Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou

Změny v programu akcí a výstav vyhrazeny. Zřizovatelem muzea je Ministerstvo zemědělství.

www.nzm.cz

