Program k příležitosti otevření nové expozice

„Železniční hračky z let 1920–1960“
Termíny muzejních akcí:

16. 9. 2017
Komentované ukázky
dopravních hraček
z depozitáře muzea
10.00, 14.00 hodin

23.9. 2017

Komentované prohlídky
k Mezinárodnímu dni
železničářů
10.00, 11.00, 14.00, 15.00 hodin

28.9. 2017
Dětské dílničky
„Malý elektrotechnik“
10.00–17.00 hodin

15.10. 2017
135. výročí železniční trati
z Kralup nad Vltavou
předměstí do Velvar
10.00–17.00 hodin

Jsou to již dva měsíce, kdy Muzeum
technických hraček ve spolupráci
s městem Velvary otevřelo druhou
část stálé expozice „ŽELEZNIČNÍ
HRAČKY Z LET 1920–1960“ v historické budově bývalé České spořitelny na
náměstí Krále Vladislava. Tato nová
interaktivní expozice dopravních
hraček je věnována historickým
modelům a soupravám plechových
vláčků z meziválečného i poválečného
období. Na mnohé typy parních,
elektrických a motorových lokomotiv
si budete jistě dobře pamatovat i vy,
přesto že tu hovoříme o hračkách
minulého století.
Je pravda, že se otevření zdrželo
o celý rok, ale navzdory celé řadě
technických obtíží a vážného nedostatku finančních prostředků se nám
nakonec podařilo překonat všechny
překážky a vytvořit zajímavou interaktivní expozici v podobě malého
železničního muzea, kde si děti
mohou spustit přejezd, návěstidlo,
případně telefonovat, zvedat návěstní
páky, točit elektromechanickým

zabezpečovacím zařízením, orazit jízdenku atd. Sbírka obsahuje exponáty
z historie železniční dopravy od doby
Rakousko-Uherska až po šedesátá
léta 20. století. Výstavní prostory
se proměnily v historické nádraží,
v němž si návštěvníci bez rozdílu věku
mohou hrát na železniční personál
nebo cestující a připomenout si časy
parostrojní železnice za první Československé republiky. Součástí prohlídky
jsou ukázky jízdy historických plechových vláčků na velkém elektrifikovaném kolejišti o rozchodu kolejí „0“
(32 mm) s elektromagnetickými signály
a návěstidly, budovami nádraží, osvětlenými nástupišti, železničními mosty,
přejezdy, tunely a s mnoha dalšími
stavbami. Kolejiště má rozlohu cca
30 m2 a je sestaveno z železničních
hraček vyrobených v Československu
a Německu ve dvacátých až padesátých letech 20. století. Tím to bychom
rádi poděkovali městu Velvary za jeho
podporu a pomoc při budování této
nové expozice. U prvních návštěvníků
se setkala s velkým úspěchem a nadšeným úsměvem nejen ve tvářích
dětí, ale i rodičů a seniorů, kteří vzpomínají na šťastné doby svého mládí.

Velvarské technické muzeum tak
provozuje dvě stálé expozice na dvou
místech: „Mechanické hračky z let
1840–1950“ /budova A/ v areálu
Děkanského dvora na Třebízského
náměstí (u kostela sv. Kateřiny)
a „Železniční hračky z let
1920–1960“ /budova B/ na náměstí
Krále Vladislava č.p. 225. Cena vstupenek do obou částí expozice je zvýhodněna. K příležitosti otevření nového
železničního muzea ve Velvarech
jsme se rozhodli uspořádat program
muzejních akcí v měsíci září a říjnu
2017. Aktualizovaný program akcí
můžete sledovat na internetových
i facebookových stránkách muzea
hraček, v kalendáři událostí města
Velvary na SprávceČasu.cz nebo při
zprávách městského rozhlasu. Přijměte,
prosím, naše pozvání do velvarského
muzea hraček a oslavte s námi otevření
nové železniční expozice.
Expozice B
Nám. Krále Vladislava 225
Velvary

Tel.: +420 723 955 871

www.muzeum-technickych-hracek.cz

