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Další informace získáte přímo v muzejní čtvrti nebo na
www.museumsquartier-tirschenreuth.de.
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Großparkplatz

Regensburgerstr.

Maximilianplatz

Ringstraß

INFORMACE PRO SKUPINY
Prohlídky jsou možné na objednávku kdykoli.
Autobusovým zájezdům jsou k dispozici parkoviště P2 a P3.
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VSTUPNÉ:
Dospělí:

4,00 €

Zlevněné vstupné (žáci, studenti, ZTP):

2,50 €

Skupiny od 10 osob:

3,00 €

Děti a mládež do 18 let:

za osobu

zdarma

Nejrůznější prohlídky je možné rezervovat v turistických informacích na tel. +49 (0) 9631/600248
ROČNÍ VSTUPENKA
Dospělí:
Zlevněná (žáci, studenti, ZTP):

12,00 €
6,00 €

Platí i pro všechny speciální výstavy. Neplatí pro akce jako koncerty, workshopy
apod.

MuseumsQuartier
Tirschenreuth
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Rozmanité a plné života.
Takové je kulturní
centrum města
Tirschenreuthu.

Muzejníčtvrť

g
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AKCE
V muzejní čtvrti se konají
pravidelné speciální
výstavy, přednášky, čtení
a koncerty – v létě také
v růžové zahradě.

V muzejní čtvrti MuseumsQuartier Tirschenreuth
vás čekají zajímavá témata. Výchozím bodem
je Hornofalcké muzeum rybářství otevřené už
v roce 1993. Návštěvníky seznamuje s tradičním
rybníkářstvím v regionu. Podzemní chodbou je
propojeno se starým klášterem, v němž se nachází
dalších šest expozic věnovaných historii města,
poválečnému odsunu, výrobě porcelánu, jesličkám,
ikonám a nejslavnějšímu místnímu rodákovi
Johannu Andreasi Schmellerovi, autorovi prvního
slovníku bavorštiny.

MUSEUMSQUARTIER
der Stadt Tirschenreuth
Regensburger Straße 6
95643 Tirschenreuth
Telefon: +49 (0) 96 31 / 61 22
Fax: +49 (0) 96 31 / 30 09 89
info@museumsquartier-tirschenreuth.de
www.museumsquartier-tirschenreuth.de
www.stadt-tirschenreuth.de
OTEVÍRACÍ DOBA
Úterý až neděle od 11 do 17 hodin
Otevřeno o všech svátcích kromě 24., 25.
a 31. prosince.
SOCIAL MEDIA
facebook.com/StadtportalTirschenreuth
instagram.com/stadt.tirschenreuth
Platí v roce 2021

RYBÁŘSTVÍ

Muzeum k prohlížení,
objevování, pozorování a
studování.
Bývalé Hornofalcké muzeum
rybářství představuje
přírodovědu srozumitelným
způsobem. Nahlédněte
v něm do téměř tisíciletého
vývoje lovu a chovu ryb.
Obdivujte místní ryby ve
čtyřech velkých akváriích
a poslechněte si historky
vyprávěné mluvícími
rybami.

PORCELÁN

V letech 1838 až 1994 patřil Tirschenreuth k centrům německé
výroby porcelánu. Značka Tirschenreuth velmi dobrý zvuk
u milovníků kultury stolování. Vysloveně kvalitní porcelán
se tu vyráběl dlouhá léta. Výstava vám poodhalí pestrý svět
tirschenreuthského porcelánu.

HISTORIE MĚSTA

S historií Tirschenreuthu se můžete
seznámit při podzemní procházce
dějinami. Výklad se zaměřuje na
historii a vývoj města i lidí, kteří v něm
a v jeho okolí žili a žijí. Při procházce se
dozvíte zajímavosti z geologie krajiny
a základní informace o kulturním vývoji
i rozhodujících událostech v nejnovějších
dějinách města.

SCHMELLER

V Tirschenreuthu se narodil
Johann Andreas Schmeller,
slavný bavorský jazykovědec
a autor slovníku bavorštiny.
Poslechněte si a přečtěte si, jak
se náš jazyk vyvíjel v průběhu
dvanácti století.

JESLIČKY

Stavba a vystavování
jesliček patří v
Tirschenreuthu ke
starodávným městským
zvykům. V době klidu
a rozjímání před Vánoci se
lidé navzájem navštěvovali
a prohlíželi si často velmi
nákladně vystavěné
jesličky. Ty nejhezčí si
můžete prohlédnout
v muzejní čtvrti.

IKONY

V nové odborné sekci muzejní
čtvrti je vystaveno 40 unikátů
ze sbírky známého malíře
a sběratele ikon Ericha
Wernera. Ikony jsou nejen
svědky zcela osobité umělecké
tradice, ale zároveň nabízejí
i příležitost k rozjímání
a zamyšlení, k setkání
s umělecky ztvárněným
evangeliem v barvách.

PLANÁ
A BEZDRUŽICE

Hned za hranicí na české straně
leží města Planá a Bezdružice.
Lidé, kteří zde až do odsunu
žili, v Tirschenreuthu
vzpomínají na historii okresu
Planá-Bezdružice. Výstava
pozoruhodným způsobem
dokumentuje jejich odsun
a vypráví příběh o jejich
integraci v Německu.

DŮM U RYBNÍKA

Další důležitou součástí muzejní čtvrti
je „Haus am Teich“, Dům u rybníka, s pozoruhodnou
expozicí tvořenou několika akvárii.
• Velké akvárium dlouhé 5 metrů a vysoké 2,30 metru
• Dvě sloupcová akvária věnovaná tekoucím vodám
a tůním
• Multimediální stanice
• Dům u rybníka je otevřený ve stejnou dobu jako
muzejní čtvrť. Najdete ho naproti hlavnímu vchodu
do muzejní čtvrti.
• Vstup do Domu u rybníka je zdarma.

