NABÍDKA PUTOVNÍ VÝSTAVY

AŽ PŘILETÍ ČÁP
HISTORICKÉ DĚTSKÉ A LOUTKOVÉ KOČÁRKY Z LET 1880-1980

CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Dětský kočárek. Fenomén, se kterým se setkala nejedna generace našich předků. Nás samotné samozřejmě
nevyjímaje, vždyť v současnosti i nedávné minulosti asi jen málokomu bylo každodenní svezení na čerstvém
vzduchu odepřeno. Nesmíme zapomenout ani na malé holčičky, které po vzoru svých maminek cupitaly
po ulicích s kočárkem svým, malým, loutkovým...
Pokud i na Vás při pohledu na dětský kočárek dýchne špetka nostalgie po starých zašlých časech, přijměte
naše skromné pozvání na krátký výlet do historie tohoto pro většinu z nás prvního dopravního prostředku.
Dětský kočárek, ale i jeho menší kopie pro děti, čili kočárek loutkový, si to určitě zaslouží. Vždyť na mnohých
půdách určitě dodnes nějaký stojí, zaprášený, tichý svědek nádherných emocí i dávných vzpomínek...
Výstava, kterou vám nabízíme, představuje výběr ze sbírky více než stovky historických dětských i loutkových
kočárků z let 1880–1980, které za několik desetiletí shromáždili a citlivě zrestaurovali manželé Šormovi
z Roztok u Prahy. Sbírka byla zakoupena Muzeem regionu Valašsko v roce 2016.

OBSAH VÝSTAVY
· 49 kusů historických dětských i loutkových kočárků
· 32 ks panelů s černobílými obrázky nevystavených kočárků
· 4 ks závěsných panelů o historii kočárků včetně úvodního panelu o sběratelce,
texty jsou rozděleny do tří tématických okruhů podle období mezi lety
1890–1930, 1930–1960, 1960–1980, (800x1400 mm, ALUBOND)
· 17 ks cedulek s popisem jednotlivých typových řad (450x360 mm, ALUBOND)
· 49 ks cedulek pro zařazení kočárku do typové řady (70x70 mm, PVC)
· 32 ks přepravních/výstavních dřevěných boxů (640x840x840 mm)
· scénář edukačního programu Kdybych se narodil před ... lety
· internetová verze katalogu kočárků uzpůsobená pro dotykové tablety a monitory
( http://www.muzeumnasbavi.cz/kocarky/ )
· slideshow z tématických historických fotek na nosiči USB (pro přehrávání v TV)
· dětský hravý koutek s dřevěnými hračkami
· tištěný katalog k prodeji
INSTALACE A PŘEPRAVA
Pro optimální instalaci výstavy 49 kusů je doporučen prostor o podlahové ploše min. 95 m2. Výstavu
doporučujeme instalovat v jednom prostoru či dvou nebo třech místnostech s celkovou minimální uvedenou
podlahovou plochou. Skladebnost krabic umožňuje libovolnou tvorbu sestav dle potřeby konkrétních prostor
a výtvarníka. Přeprava výstavního materiálu vyžaduje nákladní automobil plachtový ve velikosti
pro přepravu 18 ks palet nebo automobil s kapacitou 12 palet s přívěsem.

KDYBYCH SE NARODIL PŘED... LETY
edukační program pro školy a školní kolektivy
· program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
· program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
· program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost,
podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
· program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů
· délka programu: 45 minut

REZERVACE A NÁJEMNÉ
Minimální doba nájmu je 2 měsíce, a to v ceně 20 000 Kč. Každý další měsíc je zpoplatněn
částkou 3 000 Kč. Maximální doba nájmu je 6 měsíců.
V ceně je zahrnuta:
· práce kurátora výstavy – pomoc s instalací výstavy, převzetí a pomoc s balením (jeden až
dva dny), cestovné, stravné, konzultace v průběhu výstavy
· škody na půjčených nesbírkových předmětech způsobené běžným opotřebením
V ceně není zahrnuto:
· pojištění škod způsobených vnějšími vlivy (vandalismus, požár, nedbalost…), doprava,
vykládka, propagace
Kurátor výstavy:
Mgr. Ivana Ostřanská, ostranska@muzeumvalassko.cz, 776 202 254
Kontaktní osoba pro rezervaci:
Ing. Jan Marek, marek@muzeumvalassko.cz, 604 604 872
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