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Na Semenec za řemesly 

Datum a čas konání: 1. 5. 2019 od 10:00 do 19:00 

Místo konání: Přírodovědné muzeum Semenec, Týn nad Vltavou 

Máte-li chuť spojit pobyt v krásném přírodním prostředí s kulturou, můžete vyrazit 1. května do Týna 

nad Vltavou. V Přírodovědném muzeu Semenec na návštěvníky čeká pestrý program tance, hudby a 

divadla, dále řemeslný jarmark s řadou tvůrčích dílen, například kosmetický workshop, tetování 

henou, kamenická dílna, čokolínová dílna, žonglérský workshop a další. Pro děti budou připraveny 

tvořivé aktivity jako drátování, výroba vlastních dřevěných hraček a jako zlatý hřeb tajná soutěž o 

hlavní cenu. 

Letošní ročník tohoto prvomájového rodinného festivalu poctí svou přítomností také Mobilní 

laboratoř Biologického centra Akademie věd České republiky s vědci z entomologického ústavu, 

kteří představí svou práci formou přednášek a ukázek laboratorních činností. Mobilní laboratoř je u 

nás díky projektu: Začlenění Biologického centra AV ČR v.v.i. do Evropského výzkumného prostoru, 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-028/0006247. 

Koho spíše než motýlí křídla láká pohled ke hvězdám, přijde si na své v Mobilním planetáriu. 

Na pódiu vystoupí nejprve tanečnice z Městského domu dětí a mládeže v Týně nad Vltavou, poté nás 

svou mohutnou bubenickou energií zaplaví Hakuna Matata z Jindřichova Hradce, následovat bude 

Jan Venas mladší, originální hudebník z Plzně, který interpretuje evropskou historickou a lidovou 

hudbu a vlastní autorskou hudební tvorbu, která je těmito žánry inspirována. Na závěr vystoupí 

Mirek Kemel - civilní pisničkář, v občanském životě ceněný a osobitý karikaturista, který používá 

mnohovrstevnaté, poetické obrazy, ve kterých zachycuje silné lidské příběhy na pomezí balad, 

šansonu, blues a chytlavé hospodské písně. Mirek sám hraje na akordeon, kytaru a ukulele, ale to vše 

ještě obohacuje skvělá doprovodná kapela. 

„Hudební vystoupení budou protkaná žonglérskými vstupy Vojty Vrtka, který je ozdobou všech 

jarmarků a festivalů. Společně s Honzou Brůčkem nám zahrají kejklířskou pohádku a povedou také 

žonglérský workshop, kde si návštěvníci budou moci jejich umění sami vyzkoušet.“ říká Barbora 

Šímová, organizátorka akce a ředitelka obecně prospěšné společnosti Semenec, která provozuje 

Přírodovědné muzeum Semenec, v jehož areálu se akce koná. 

„Také letos pokračujeme ve snaze uspořádat akci bez hromad plastového odpadu, jedná se o 3. týnský 
bezplastový happening. Nechcete zbytečně připlácet za ekologické kelímky? Vezměte si s sebou 
z domova svůj hrneček či korbel! Nebudou ani plastové sáčky, nezapomeňte doma síťovky a plátěné 
tašky na své nákupy!“ dodává Šímová. 
 

Další informace o akcích Přírodovědného muzea Semenec naleznete na www.muzeumsemenec.cz 
nebo fb. stránce Přírodovědné muzeum Semenec, kontaktní telefon: 604 626 894. 
  
Akci Na Semenec za řemesly podporují Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ a Město Týn nad 
Vltavou v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2018 a Jihočeský kraj v rámci dotačního programu 
Podpora kultury. 

http://www.muzeumsemenec.cz/

