
Muzeum l{arla Zemana 
Muzeum může být i zábava! Zveme Vás k návštěvě unikátní interaktivní expozice, která Vás provede světem filmových triků génia světového 
filmu Karla Zemana. Jednotlivé části Muzea jsou koncipovány jako filmové scény a malé ateliéry s kulisami, do kterých můžete vstupovat, 
fotit a natáčet se v akci a pochopit tak podstatu trikové tvorby a výjimečnost fantazie Karla Zemana. Můžete se vznést na létajícím stroji, 
proletět se na okřídlených koních Barona Prášila či ovládat známou ponorku z Vynálezu zkázy. 

Vstupné do muzea pro školní skupiny: 
75 Kč na dítě. Na každých započatých 10 dětí je jeden pedagogický doprovod zdarma. 
Cena platí pro skupiny dětí mateřských, základních a středních škol, i děti ze zájmových skupin. 

Komentované prohlídky 
Expozice je upravena tak, abyste si odnesli maximální zážitek i bez 
komentované prohlídky s průvodcem. Pokud máte zájem o podrobnější 
vhled do tvorby Karla Zemana s výkladem, je možné si objednat 
komentovanou prohlídku. Průvodci vám fundovaně přiblíží klíčové 
momenty tvorby i osobního života Karla Zemana a pomohou lépe 
pochopit, jaká kouzla tento „český Meliés" ve svých filmech používal. 

Cena: příplatek 300 Kč/skupina 

Kapacita: 15 osob 

Vhodné pro děti od 12 let 

Motivační hry 
Cesta do pravěku 

Pro menší dobrodruhy ( 4 až 7 let) je připravena Cesta do pravěku. 
Vydají se společně s filmovými hrdiny proti proudu času do světa 
dinosaurů. Za jejich putování jim bude odměnou sádrový trilobit, 
kterého si můžou nabarvit dle své fantazie. 

Hra je zdarma ke vstupnému. 

Vynález zkázy 

Hra je určena žákům od 7 do 12 let. Pracovní list provede účastníky 
filmem Vynález zkázy. Položí dětem otázky, s jejichž pomocí zjistí, jak 
Karel Zeman vytvářel kombinované filmy, nebo jak vznikají filmové 
triky. Děti po zodpovězení otázek vyluští frekvencí, kterou naladí na 
rádiu a získají kód k pokladu, který si můžete zakoupit v obchodu 
Muzea, nebo si přinést vlastní. 

Hra je zdarma ke vstupnému. 

Kreativní výtvarné dílny 
Ve výtvarných dílnách se děti zábavným způsobem blíže seznámí s 
různými díly Karla Zemana a vyzkouší si vlastní kreativitu. Ze široké 
nabídky si navíc vybere každá věková kategorie! 

Nabízíme tyto dílny: 

• Lampička z filmových pásů (75 Kč na dítě)

• Výroba „ukradené vzducholodě" (90 Kč na dítě)

• Potisk tří pohledů pomocí linorytových tiskátek
s motivy z filmů Karla Zemana (30 Kč na dítě)

Dílna s tiskátky je díky své jednoduchosti určena těm nejmenším dobrodruhům 

Doba trvání: 30-60 minut podle typu dílny 

Plavby lodí po Vltavě 
Plavba lodí umožní žákům poznat kouzelnou atmosféru historického 
srdce Prahy z vodní hladiny. Plavba lodí je možná za každého počasí. 
Loď vyplouvá i končí na přístavišti Kampa (cca 5 minut od Muzea). 

Cena balíčku muzeum a /od'. 210 Kč na dítě 

Workshop animace a trikové tvorby 
V dvouhodinovém workshopu animace zkušení lektoři ze spolku 
Ultrafun provedou děti výrobou animovaného filmu, který vám 
po závěrečné úpravě zašleme na e-mail. Děti se stanou scenáristy, 
režiséry i mistry speciálních efektů! 
Workshop je určen 
dětem od 7 let. 

Cena: 2490 Kč 

Doba trvání: 2 hodiny 

Kapacita: max. 2 skupiny 

po 7 dětech 

Zhlédnutí filmů ve škole 
Pro lepší představu dětí o práci a filmech Karla Zemana nabízíme možnost 
zaslat vám film k projekci u Vás ve škole ještě před návštěvou Muzea. 

Ke zhlédnutí nabízíme 3 filmy 

• Cesta do pravěku

• Vynález zkázy

• Baron Prášil

Zaslání online odkazu na film ke zhlédnutí je zdarma v rámci návštěvy Muzea. 

Informace před návštěvou 
• Vzhledem k omezené kapacitě je nezbytné školní skupiny objednat

předem na konkrétní datum a čas skrze registrační formulář na
webových stránkách Muzea Karla Zemana v sekci PRO ŠKOLY.

• Doporučujeme se objednat s minimálně 14 denním předstihem.

• Muzeum je otevřeno denně od 10:00 do 19:00 hodin (poslední
vstup v 18:00).

• Třídy se mohou rozdělit do skupin a vystřídat se u jednotlivých
aktivit programu.

• Nevyžadujeme jmenný seznam dětí.

Pokud Vás nabídka návštěvy muzea oslovila a máte zájem o konkrétní objednávku, či ještě váháte, co by bylo pro Vaši školní skupinu 
nejvhodnější, neváhejte nás kontaktovat! 

Telefon: +420 724 341 091 I e-mail: skoly@muzeumkarlazemana.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Muzeum Karla Zemana I Saská 3, Praha 1 - Malá Strana

www.muzeumkarlazemana.cz 


