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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

do 27. února 2022 PELHŘIMOVŠTÍ VÝTEČNÍCI

Přijďte si prohlédnout dosud neviděné a nikdy nevystavené fotografie pelhřimovských 

osobností ze sbírky pelhřimovského muzea. Na výstavě je doplňuje množství zcela 

nových informací o pestré společnosti osob nejrůznějšího zaměření a zájmů, které 

přinesl podrobný archivní průzkum. 

8. března – 8. května 2022 – SETKÁNÍ

Výstava soch, obrazů a knižních vazeb autorek Bronislavy Bakuly Malé, Martiny Malé 

a Veroniky Molíkové. Každá z nich sleduje v umění jinou cestu a používá jiné 

prostředky, přesto má základ jejich práce totožný charakter. Vychází z vnitřní potřeby 

hledání harmonického ideálu, znalosti řemesla. 

20. května – 18. září 2022 – SVĚT POD LUPOU (OPTIKA)

Až do konce 16. století se příroda zkoumala neozbrojeným okem. Studium velmi 

malých předmětů bylo omezeno rozlišovací schopností lidského zraku. Zvětšení 

zorného úhlu a tím i zlepšení rozlišení lze docílit čočkou – nebo soustavou čoček, tedy 

přístrojem zvaným mikroskop. Jeho technologický vývoj, ale i jeho použití v přírodních 

vědách představí výstava, připravená ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně 

a pelhřimovským gymnáziem.
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PŘEDNÁŠKY K AKTUÁLNÍM VÝROČÍM

2. stupeň ZŠ, SŠ 

921 – ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉ LUDMILY

Vloni uplynulo 1100 let od vraždy svaté Ludmily na hradě Tetín. Informace o celém příběhu 

nám poskytují legendy. Významným mezníkem v jejím životě byla svatba s přemyslovským 

knížetem Bořivojem a přijetí křtu. Nechala Ludmilu zavraždit snacha Drahomíra? A jak se 

následně vyvíjel kult této světice?

1922 – VZNIK SSSR

Historický exkurz do geopolitických, historických a ekonomických souvislostí vzniku Svazu 

sovětských socialistických republik a jeho první ústavy.

1942 – ATENTÁT NA HEYDRICHA

Příběh atentátu z pohledu československého vojáka vyslaného z Anglie s úkolem zabít 

Říšského protektora Reinharda Heydricha: útěk z protektorátu, výcvik v Anglii, atentát, 

ukrývání… odhalení a smrt.

1961–1989 – BERLÍNSKÁ ZEĎ

Jaké byly důvody postavení zdi, která v jednom městě oddělovala jeden národ? A jaké 

důsledky? Přednáška představí politické a hospodářské souvislosti vzniku zdi, ale i 

technologické záludnosti a vlastní fungování této bariéry. 

1957 – ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ

Před sedmdesáti lety zemřel pátý prezident Československé republiky, ale také literát 

a publicista. Tento kontroverzní muž se podílel na tehdejších politických procesech, měnové 

reformě a kolektivizaci venkova.  

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!
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PŘEDNÁŠKY NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ TÉMATA

2. stupeň ZŠ, SŠ 

1572 – VYKOUPENÍ PELHŘIMOVA Z PODDANSTVÍ

Před 450 lety 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 náměstí mezi dnešním gymnáziem a obchodní akademií upraveno 

jako terasovitý park s fontánou a lavičkami. Pomník T. G. Masaryka v horní části nebyl 

postaven kvůli vypuknutí druhé světové války. Mezi lety 1961 a 1990 zde stála socha Julia 

Fučíka. Kámen, který se zde tyčí dnes, jako by čekal na vysvobození ze zakletí. Jaká je 

budoucnost náměstí mezi školami? 

MOŽNOSTI SKLA

Jak se sklo vyrábí? Proč je chladné, nepoddajné, a přesto tak křehké? Kde se bere jeho 

výjimečnost mezi materiály? Pojďme se podívat, jaké krásy vznikají pod rukama sklářských 

umělců s vazbami na Vysočinu.

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ SVĚT POD LUPOU (OPTIKA)

2. stupeň ZŠ, SŠ 

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Elektronový mikroskop je obdoba světelného mikroskopu, fotony jsou však 

nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami. Díky této výbavě 

dalece přesahuje v možnostech rozlišovací možnosti klasických světelných mikroskopů. 

Přednáška vás zavede do světa, který nám běžně zůstává skrytý… 

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!
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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!

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE

pro 1. stupeň ZŠ

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

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?

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.


