
Tvořivé dílny
5. 12. 2022 od 16:00 hodin
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše, 30 Kč
8. 12. 2022 od 16:00 hodin
Broučci (výroba lucerničky), 60 Kč

Vánoce jsou tady! (nabídka tvořivých dílen v celém Adventu)

16. 12. od 16:00 hodin
Půjdem spolu do Betléma (výroba betlémů), 60 Kč
19. 12. od 16:00 hodin
Nesem Vám noviny (tvoření ozdob ze slámy a papíru), 60 Kč
20. 12. od 16:00 hodin
Vánoční zvonky zvoní (zdobení vánočních baněk), 60Kč
21. 12. od 16:00 hodin
Štědrý večer nastal / Nepovím vám, nepovím, jaké dělám 
cukroví (pečení cukroví), 60 Kč

Hlavní 
budova

nám. T. G. Masaryka 2
Kniha Broučci s původním názvem z roku 1876 Broučci.
Pro malé i veliké děti od Jana Karafiáta je pro všechny gene-
race nestárnoucí klasikou, která přetr vala na knihovničkách 
i v srdcích dětí, které sice vyrostly, ale přívětivý svět brouč-
ků jim zůstal blízký a spojený se vzpomínkami na dětství. 
Výstava návštěvníkovi přiblíží život Jana Karafiáta, představí 
různá vydání knihy publikované v rozmezí téměř 150-ti let
s  Ilustracemi známých i méně známých autorů. Život 
broučků během celého roku, tak jak je popsán v knize se zde

Miroslav Wagner. 
Kresby a pastely

Kunstkamera Jana 
Švankmajera

Broučci
Pohádka pro malé a veliké děti

Výstava vznikla při příležitosti osmdesátých 
narozenin Miroslava Wagnera a prezentuje 
dva soubory, kresby a pastely vytvořené au-
torem od roku 2011 do současnosti. Jednou 
z částí výstavy je cyklus Exercicie z roku 
2015. Jde o několik kreseb tuší doplněných 
uhlem nebo pastelem. V něm autor vytvořil 
za pomocí minimálních prostředků kom-
pozice linií, které jsou v rozmáchlých tazích 
výsledkem soustředěného projevu a cvičení 
meditativního charakteru. Na stěnách vý-
stavního sálu je doplňují dva sítotisky. Mno-
hé návštěvníky určitě také zaujmou barevné 
pastely v dalších dvou sálech, které svými 
zářivými barvami přinášejí potěchu nejen
v podzimních podmračených dnech.

Jan Švankmajer, režisér známý svými surrealistický-
mi filmy, vytvořil v původní barokní sýpce v Horním 

Staňkově uměleckou instalaci vlastní tvorby, prací své 
manželky a domorodého umění Afriky a Oceánie. Vý-
stava prezentuje tento ojedinělý prostor ve fotografiích 
Michala Zajačka, které zachycují tajemnou atmosféru 

a zprostředkovávají tak jedinečný zážitek z tohoto 
unikátního místa. Fotografický soubor doplňují také 

cizokrajné plastiky a artefakty vlastní Švankmajerovy 
tvorby.

do 29. 1. 2023

do 8. 1. 2023

do 29. 1. 2023

odehrává na pozadí výtvarné tvorby Antonie Dostálkové, 
která díky modernímu pojetí tradičního modrotisku přibli-
žuje tuto klasickou pohádku malým i velkým návštěvníkům. 
Autorka ve své tvorbě spolupracuje s dílnou Jochových
ve Strážnici, což je jedna ze dvou rodinných dílen na jižní 
Moravě, která se může pyšnit titulem Nositel tradice lido-
vých řemesel.



Nikdy to nevzdám!
Životní zápasy právníka
Františka Doležela [1900-1972]

Muzejní 
kvízy

do 5. 2. 2023

Můžete hrát s rodinou, přáteli,
ve dvojici, ale i větších soutěžních týmech. Pro účinkující
je zajištěno občerstvení a pro výherce jsou připraveny ceny. Muzejní kvízy se 
budou pořádat pravidelně v edukační místnosti Galerie Špalíček, vstup
z Hradební ulice (vedle kavárny Forhaus). Přihlašujte se nejpozději den před 
konáním na telefonních číslech 778 498 359 / 773 795 802 nebo na emailech:
ikucerova@muzeumpv.cz / zlamerova@muzeumpv.cz.

vstupné 50 Kč
muzejní kvíz pro seniory: 12. 12. v 17:30 hodin

foto: Kristýna Bařinová / VKOL

„V celém svém životě nikdy nebral jsem zřetel 
jaké polit. příslušnosti jest ona osoba, kterou
jsem chránil v době Útlaku proti Gestapu, nebo 
kterou jsem stíhal ve své úř. funkci jako
podezřelou, že porušila platné zákony čsl. stá-
tu…. Jest nesporno, že za tuto odboj. činnost,
kterou jsem činil nejen co soukr. osoba, ale 
specielně za činy, jež jsem učinil proti III. říši 
ve své úřední funkci co český stát. zástupce, 
hrozila smrt nejen mně, ale i mé ženě a malé 
dcerce.“  Těmito slovy se v 60. letech minulého 
století domáhal spravedlnosti František Doležel
v rámci svého rehabilitačního řízení u Nejvyš-
šího soudu ČSSR. Věrný svému přesvědčení a
smyslu pro spravedlnost, neváhal stíhat i pode-
zřelé z řad příslušníků komunistické strany. To
se mu stalo osudným a po únoru 1948 strávil 
neprávem sedm let ve vězení. Výstava mapuje
život právníka Františka Doležela a zároveň 
přibližuje krutou dobu, kterou provázely velké
politické změny a zásadní historické události 
20. století.

Špalíček
U

prkova 18



V prosinci nabízíme večerní pozorování za jasného po-
časí každý čtvrtek a pátek od 21:00. Dalekohledy zamě-
říme k Marsu, který se bude nacházet v souhvězdí Býka 
a ve čtvrtek 8. 12. bude přesně naproti Slunci, tedy v tzv. 
opozici.

Večerní pozorování
Mgr. Pavel Gabzdyl se ve čtvrtek 8. 12. od 18:00 
ujme odborné přednášky s názvem „Měsíc plný 

otazníků“. Náš nejbližší kosmický soused je mno-
hem komplikovanějším a zajímavějším tělesem, než 

jsme si doposud mysleli. V přednášce se dozvíte
o nových názorech na vývoj Měsíce, dosud nevy-
světlených jevech a jeho vlivu na pozemský život.

Přednáška

Kromě pravidelných středečních astronomických 
pohádek nabízíme rodinám s dětmi v týdnu
před Vánoci (19. 12.–22. 12.) vždy od 15:30
pohádky s vesmírně-vánoční tematikou. 

Vánoční týden
astronomických pohádek

Sluneční aktivita je cyklická a projevuje
se ve fotosféře slunečními skvrnami a v
chromosféře protuberancemi. Oba feno-
mény u nás můžete zblízkasledovat každý 
čtvrtek a pátek od 14:00. 

Pozorování Slunce H
vězdárna

NA KAŽDÝ PROGRAM SE PROSÍM 
PŘEDEM OBJEDNÁVEJTE

(9:00 - 16:00) NA ČÍSLE 
+420 724 013 039 
NEBO EMAILU 

hvezdarna@hvezdarnapv.cz

Pokud vám nevyhovují termí-
ny pozorování během týdne,
můžete nás navštívit v sobotu 
3. 12. a 17. 12., kdy nabíd-
neme od 14:00 pozorování 
Slunce a od 21:00 večerní 
pozorování.na Měsíc“.

Astronomické
víkendy


