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17. 2. -

Experimentální tavba železné rudy, foto: M. Barák 

 3. 9. 2023

Hlavní 
budova
nám. T. G. Masaryka 2Příběh železa

aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu

Výstava mapuje historii výroby a zpracování 
železa. Geologická část pojednává o minerálech 
železa, typech železných rud a jejich zpracování 
v České republice i v Evropě. Archeologická část 
prezentuje nálezy železných předmětů od nejstar-
ších výrobků ze starší doby železné, přes početné 
nálezy doby laténské a velkomoravské. Na výstavě 
bude představena řada unikátních exemplářů 
z různých lokalit. Výstava je zapůjčená z Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Náš prostor / Our space
práce studentů SŠDAM

Výstava prezentuje práce studentů 
Střední školy designu a módy, 
oboru Multimediální tvorby, Užité 
malby a designu interiéru, a Designu 
oděvu. Objevte tvorbu nastupující 
generace mladých tvůrců, kteří svůj 
výtvarný styl teprve hledají.

10. 2. 23. 4. 2023

Kříž ze Smržic. Restaurování 
Dvanácte vrchů ten strom má

Muzeum a galerie v Prostějově startuje v letošním 
roce pilotní projekt restaurování předmětů z vlastních 
sbírek. Od února až do dubna 2023 se budou moci 
návštěvníci seznámit s příběhem restaurování 
hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic.  
Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného 
rokem 1832 je železná schránka s olejomalbou 
neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé 
asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí 
u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií 
souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladis-
tvých v 19. století. Na výstavě bude prezentován 
postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil 
z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany 
movitého kulturního dědictví. Na tuto výstavu navazu-
je „Dvanácte vrchů ten strom má“, projekt z Etnogra-
fického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, 
který představuje na pozadí křesťanského liturgické-
ho roku známé světce a lidové svátky. Výstava je 
doplněna vybranými trojrozměrnými předměty 
z etnografického fondu MGP. 

vernisáž 9. 2. 2023 v 17:00

17. 2. 7. 5. 2023

Muzeum o muzeu
130. výročí 

Muzeum a galerie v Prostějově letos oslaví 130. 
výročí od svého založení a při této příležitosti se usku-
teční retrospektivní fotografická výstava. Návštěvníci 
budou moci zhlédnout mimo jiné unikátní snímky 
z prostějovské národopisné výstavy z roku 1893, 
která byla jedním z impulzů k založení muzea. 
Na výstavě návštěvníci uvidí předměty reprezentující 
pestrost sbírkových fondů. 

vernisáž 16. 2. 2023

Akce a novinky
sobota 11. 2. 2023 15:00 – 20:00 

Valentýn v muzeu!!!
Pro zamilované páry budou k dispozici dva foto koutky s profesio-
nálním fotografem, zábavný kvíz, za jehož úspěšné absolvování 
získáte odměnu v podobě skleničky šampaňského a růže z jahody. 
Možnost zakoupení valentýnských sladkostí a pouťového štěstíč-
ka. Romantické odpoledne můžete zakončit večerním pozorováním 
na hvězdárně od 21:00 hodin. 

Ražba mince k výročí muzea!!!
Muzeum a galerie v Prostějově letos slaví 130 let (1893–2023) 
od svého založení. Už nyní si můžete přijít vlastnoručně vyrazit 
pamětní minci, která je k dostání pouze u nás a v tomto roce. 
Razit můžete na pokladně MGP na náměstí T. G. Masaryka 2. 
Cena je 20 Kč.

Přednášky

úterý 7. 2. 2023 v 17:00 

Počátky čokolády v Evropě a v Čechách
V dnešní době si již neuvědomujeme, že v minulosti byla čokoláda luxusním výrobkem. V předkolum-
bovské Americe se kakaovými boby dokonce platilo. Přednáška Karla Černého bude zaměřena 
na dějiny čokolády a kakaa od 16. do 19. století. Posluchač se dozví o legendách, které se tradují 
o raných dějinách tohoto sladkého pokrmu. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si k příležitosti 
valentýnského svátku zamilovaných kvalitní mléčnou nebo hořkou čokoládu s žánrovými obrázky 
ze sbírek MGP. 
Vstupné 30 Kč. 

úterý 14. 2. 2023 v 16:00 

Tajemství staré radnice 
Nové poznatky ze stavebněhistorického průzkumu
Přednáška Mgr. Lucie Augustinkové, PhD. přiblíží dějiny a stavební vývoj budovy tzv. staré radnice, 
dnes Muzea a galerie v Prostějově. Poodhalí nové zajímavosti a objevy získané na základě výsledků 
stavebněhistorického průzkumu realizovaného v loňském roce. 
Vstupné je 30 Kč. 

do 26. 2. 2023

Nikdy to nevzdám! 
Životní zápasy právníka Františka Doležela [1900–1972]
Využijte poslední příležitost k návštěvě výstavy, která doprovází stejnojmennou knihu z pera histo-
rika Vědecké knihovny v Olomouci, Mgr. Lubomíra Novotného. Pojednává o Františkovi Doleželovi, 
právníkovi a státním zástupci, který vynikal svým smyslem pro čest a spravedlnost. Panelovou 
část doplňuje improvizovaný kinosál odkazující ke kinu Atlas (později kinu Jas), které bylo provozo-
váno v domě, který patřil rodině Františka Doležela. Výstava je prodloužena do 26. února!

Komentovaná prohlídka
čtvrtek 2. 2. 2023 v 17:00, vstupné 30 Kč

Špalíček
Uprkova 18

H
vězdárna

Kolářovy sady 3348

Večerní pozorování
Únorové večery zaměříme na zkou-
mání krás zimní hvězdné oblohy, 
která v porovnání s tou letní obsahuje 
více jasných hvězd. Velmi vysoko nad 
obzorem bude možné sledovat plane-
tu Mars. Pro pozorování měsíčního 
povrchu je ideální konec února (pátek 
24. 2. a sobota 25. 2.). Večerní pozo-
rování se uskuteční za jasného počasí 
každý čtvrtek a pátek od 21:00. 

Pozorování Slunce
Pozorovat Slunce můžete každý 
čtvrtek a pátek od 14:00. Jelikož se 
Slunce blíží k maximu své aktivity, 
budeme moci pozorovat jistě mnoho 
slunečních skvrn ve fotosféře i protu-
berancí v chromosféře. 

Týden astronomických pohádek
První týden v únoru od 6. 2. do 10. 2. vás zveme 
na astronomickou pohádku, vždy od 15:00 hodin. 
Za příznivých podmínek je součástí také pozoro-
vání Slunce. 

Odborná přednáška
Mgr. Norbert Werner, PhD. bude hovořit na téma 
„Sledování energetické oblohy pomocí malých 
satelitů“. Přednáška, která souvisí s problematikou 
detekce gama záblesků se uskuteční ve čtvrtek 
16. 2. od 18:00.

Astronomické víkendy
Pokud vám nevyhovují termí-
ny pozorování během týdne, 
nabízíme vám soboty 11. 2. 
a 25. 2. od 14:00 (pozorová-
ní Slunce) a od 21:00 
(večerní pozorování).

OBJEDNÁVEJTE SE 
(9:00 - 16:00) 
NA ČÍSLE 
+420 724 013 039  


