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zážitky, hra a odbornost v netradičních (?) místech muzea 
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ten bájný strom se tyčil do nebe a měl dvanáct větví...



kdo se stará o les?



co vidí stromy?



okem neviděné?



hnízda paměti aneb kde jsou stopy sedmi bytostí lesa?



mapy nás vedou a příběhy nesou...



šla hlava lesem nebo lesním labyrintem?



banner při vstupu do muzea

jsme lesní bytosti a stopy nás vedou



křehká duše papírová bájný strom ukrývá 



v srdci lípy včely a čas v letokruzích – náš strom života



a lípa nás přijala a uschovala ve svém kmenu



bez vypravěčů a jejich příběhů lesem neprojdeme



zatočíme časem ve víření rodokmenů 



zanecháváme stopy a lesu zdar se učíme







základní údaje (6/15 - 5/16)

návštěvnost k 31.12. 2015: 19.800 osob
náštěvnost k 30. 4. 2016:    12.300 osob
celkem:                               32.100 osob

Z toho: 658 dětských kolektivů - mateřské 
školky, lesní školky, základní a střední školy, 
vysoké školy, příměstské tábory, skautské oddíly, 
ochránci přírody, dětské domovy aj.
Návštěvnické spektrum: od rodin s dvouletými 
dětmi až po seniory

Počet zobrazení z unikátních IP adres na 
internetu: 225 000
Počet vzkazů v návštěvnických knihách: 13000
Počet PR článků v médiích: 215
Počet vydaných TZ: 10
Počet druhotných PR odkazů: 3224

Počet rozhlasových relací: 12 (Rádio Beat, ČRo 
Radiožurnál, ČRo Vltava, Rádio Junior ČRo, ČRo  
Praha)

Počet inzerátů: 12
Počet vypravěčů - průvodců výstavou: 14 osob
Počet doprovodných akcí: 10 
(z toho jedna celodenní Slavnost dřeva 
a jedna celotýdenní Týden s VLS)



tĚŠíme se na dalŠí setkání a spolupráCi – například v naŠem dalŠím vÝstavním projektu »recykles«

MgA. Tomáš Žižka (tomas.zizka@divadlo.cz) a ing. Václav Kinský (vaclav.kinsky@praam.cz)

PŘÍBĚHY LESNÍCH SVĚTŮ

do 30.  6.  2017
Národní zemědělské muzeum Praha

Kostelní 1300/44, e-mail: les@nzm.cz, tel.: 220308276

POKRAČUJEME!

www.nzm.cz

Wade Kavanaugh & Stephen B. Nguyen (USA) 
Tomáš Žižka & Václav Kinský & Vladimír Václavek (ČR)

Zážitky, hra a poznání


