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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
27. září – 27. listopadu 2022
SRDCE, RUCE
Výstava o uměleckém řemesle, kde
na vás čekají „hádavé“ popisky či
„podivné“ příběhy některých
exponátů. Čím může být zajímavý
obyčejný džbán, skleněné jablko,
sklenička či vzorník látky? Přijďte to
na výstavu prozkoumat. A třeba se
i zamyslet nad prací řemeslníka,
který předmět vyrábí srdcem
i rukama.

6. prosince 2022 – únor 2023
SAMA ŠILA. MÓDA 20. STOLETÍ
Výstava o módě a oblékání
20. století. Nahlédneme do skříní
našich maminek a babiček –
máme oblečení a doplňky všeho
druhu!
Také si připomeneme, že ještě před
pár lety bylo zapotřebí velkou část
módních kousků vyrobit doma
svépomocí, protože hezké věci
v obchodech často chyběly.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
zámek pánů z Říčan, Masarykovo nám. 12
www.muzeumpe.cz
FB, IG, YouTube Muzeum Vysočiny Pelhřimov
tel. 565 323 184
e-mail z.trnkova@muzeumpe.cz
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PŘEDNÁŠKY NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
2. stupeň ZŠ, SŠ
VYKOUPENÍ PELHŘIMOVA Z PODDANSTVÍ
Před 450 lety, roku 1572, se v Pelhřimově
všechno změnilo. Místní měšťané vyhráli
mnohaletý zápas se svým dosavadním pánem
Karlem Říčanským z Říčan, sehnali obrovskou
sumu peněz a vykoupili se z poddanství. Do
Pelhřimova už nikdy neměla přijít žádná
vrchnost a zdejší měšťané se stali svobodnými
lidmi. Cesta k cíli však byla trnitá: měšťany
čekaly výhrůžky, namáhavá jednání,
dobrodružné cesty do Prahy a do Vídně,
někteří na čas dokonce skončili ve vězení.

NÁMĚSTÍ MEZI ŠKOLAMI V PELHŘIMOVĚ
Před sto lety bylo nové pelhřimovské náměstí
mezi dnešním gymnáziem a obchodní
akademií upraveno jako terasovitý park
s fontánou a lavičkami. Pomník Tomáše
Garrigue Masaryka v horní části nebyl postaven
kvůli vypuknutí druhé světové války. Mezi lety
1961 a 1990 zde stála socha Julia Fučíka.
V roce 2022 bylo náměstí nově rekonstruováno.
Jak se jeho atmosféra proměnila tentokrát?
A přibude zde v budoucnu nějaké nové
umělecké dílo?

Kompletní nabídku přednášek pro školy najdete na stránkách muzea

http://www.muzeumpe.cz/prednasky.html

Přednášku můžeme připravit také na míru podle vaší objednávky.

Neváhejte nás oslovit s jakýmkoliv dotazem či požadavkem!
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
zámek pánů z Říčan, Masarykovo nám. 12
www.muzeumpe.cz
FB, IG, YouTube Muzeum Vysočiny Pelhřimov
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PŘEDNÁŠKY O PELHŘIMOVĚ A DĚJINÁCH pro ZŠ, SŠ
Město Pelhřimov (formou přednášky i procházky)
•
•
•
•
•

Stavební slohy v městské památkové rezervaci Pelhřimov
Drobné sakrální památky v Pelhřimově
Vetřelci a volavky Pelhřimova – umění 20. století ve veřejném prostoru města
Pomníky a pamětní desky v Pelhřimově - koho nám připomínají?
Poklady Děkanské zahrady. Přírodní i historické zajímavosti

Dějiny Pelhřimova
•
•
•
•
•

Historie města Pelhřimova a okolí
Od pečeti k fotografii - historická vyobrazení Pelhřimova
Husité na Pelhřimovsku
Měšťané, podnikatelé a dělníci: průmyslová revoluce v Pelhřimově
Pelhřimovské drby a pověsti – vážné i nevážné historky z dějin Pelhřimova

Osobnosti Pelhřimovska
•
•
•
•
•
•
•
•

Náboženský myslitel Mikuláš Biskupec
Děkan František Bernard Vaněk
Historik a orientalista Josef Dobiáš
Legionář plukovník Josef Jiří Švec
Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
Životní sny Josefa Šejnosta
Pelhřimovští literáti
Chrámové družstvo Pelhřimov

… a další…

Kompletní nabídku přednášek pro školy najdete na stránkách muzea

http://www.muzeumpe.cz/prednasky.html

Přednášku můžeme připravit také na míru podle vaší objednávky.

Neváhejte nás oslovit s jakýmkoliv dotazem či požadavkem!
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
zámek pánů z Říčan, Masarykovo nám. 12
www.muzeumpe.cz
FB, IG, YouTube Muzeum Vysočiny Pelhřimov
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INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE
1. stupeň ZŠ
S FABIÁNEM DO ZÁMKU
Fabián z Marcipánu je opravdu z marcipánu,
přitom je mu už téměř 150 let. Jak je to
možné?
Expozice v zámku pánů z Říčan skrývá
mnohé zajímavosti a tajemství, které s
Fabiánem můžete odhalit.

S MANDELINOU DO ŠATLAVY
Naše ubohá Mandelina je žena jednoho
z vězňů v městské šatlavě. Neví, co se
s ním stalo, proto se jej vydá hledat na
vlastní pěst.
Přidejte se k ní a pomozte jí rozluštit
záhadu uvěznění jejího muže!

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
zámek pánů z Říčan, Masarykovo nám. 12
www.muzeumpe.cz
FB, IG, YouTube Muzeum Vysočiny Pelhřimov
tel. 565 323 184
e-mail z.trnkova@muzeumpe.cz

PROGRAMY PRO ŠKOLY
podzim – zima 2022

Muzeum
Vysočiny
Pelhřimov

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE
2. stupeň ZŠ a SŠ
CO JE MUZEUM?
Vydáme-li se do muzea jako návštěvníci,
podíváme se do výstavních prostor, do
obchodu se suvenýry nebo do muzejní
kavárny. Je to celé muzeum?
Vydejte se s námi do muzejního zákulisí!
Během prohlídky se dozvíte, jaké další
prostory muzeum tvoří, kdo v něm
pracuje a co je to muzejní sbírka.
Vyzkoušíte si, jak se sbírkové předměty
evidují, zkoumají a jak se nakonec
dostanou až na výstavu.
Staňte se jedno odpoledne kurátory
a objevte kouzlo tohoto povolání!

UMĚLECKÁ SBÍRKA MĚSTA PELHŘIMOVA
Julius Mařák – Max Švabinský – František
Kaván – Václav Špála – Jan Zrzavý – Josef
Lada – Jiří Trnka.
Obrazy těchto významných umělců si
můžete prohlédnout ve studijním, to je
veřejnosti přístupném, depozitáři
v zámku pánů z Říčan.
Jak k těmto dílům najít cestu? Je větším
zážitkem nechat je na sebe jen tak působit,
nebo nás láká dozvědět se o nich víc?
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