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PROHLÍDKY MUZEA

Komentovaná prohlídka prostorů Muzeum Jesenická továrna: „Příběh výroby
podkůvek podle pana továrníka aneb
jak to možná bylo“.
Přijďte si poslechnout příběh kovářského
synka z Tlestek, který se stal v 16 letech
jedním z prvních kupeckých pomocníků tehdy čerstvě založeného ŽELEZÁŘSTVÍ u ROTTA v Praze. Po roce 1860
začal budovat v Jesenici továrnu na
podkůvky, která se tak stala ve své době
prvním průmyslovým podnikem v okolí.
Továrnu ve své době poháněl parní stroj
s transmisním rozvodem ke strojům.
Podkůvky vyrábělo až 80 pracovníků
a prodávali se především do Vídně.

Prostory vlastního muzea jsou zatím
dvě místnosti kde je možné vidět dochované výrobky a jejich části.
Pro bystré posluchače bude luštění interaktivní křížovky hračkou.

Otevřeno celoročně
Pondělí - pátek: 14 – 17 hod.
Sobota a neděle: po dohodě
na telefonu
Komentované prohlídky s průvodcem
po předchozí telefonické dohodě.
Vstupné 80 Kč
Tel.: 606 731 714

Kontakt: MUZEUM JESENICKÁ TOVÁRNA z. s., Martin Louženský
Oráčovská 10, Jesenice u Rakovníka 270 33
606 731 714 • muzeum@jesenickatovarna.cz • www.jesenickatovarna.cz

muzeumjesenickatovarna

Vyrob si originální dřevěný
pro sebe či své blízké

dárek

TRUHLÁŘSKÉ
KURZY

Je i vaším úkolem prožívat,
objevovat a tvořit? Prožitek si zcela určitě odnesete,
objevovat u nás můžete kromě truhlářského řemesla
i historii staré továrny, kde se vyrábělo mimo jiné
také ruční nářadí. A tvořit ze dřeva můžeme společně,
každý svojí rychlostí. K dispozici je kompletně vybavená truhlářská dílna se stacionárními stroji,
elektrickým ručním nářadím a spousty ručního nářadí jak moderního tak i historického
a také jeden léty prověřený, nikoliv
vševědoucí zato velmi trpělivý
truhlář.
Kurzy probíhají
v menších skupinkách
maximálně čtyř osob.

Kde, co a jak můžeme
zkoušet vyrábět?
Dva druhy stoliček, netradiční záložky na knihy,
různé hlavolamy a věci
každodenní potřeby jako
hřebeny, zrcátka atd. Dílna truhlářství se nachází
v areálu bývalé továrny
na podkůvky v Jesenici
u Rakovníka. Můžete si
prohlédnout expozici
věnovanou věhlasné kovářské výrobě podkůvek,
ručního nářadí, spojovacího materiálu apod.

www.truhlarstvi-louzensky.cz/truhlarske-kurzy
Kontakt a objednávky:
Truhlářství M. Louženský
Oráčovská 10, Jesenice u Rakovníka 27033
martin@truhlarstvi-louzensky.cz
tel.: 606 731 714

