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Obecné informace

Edukační programy zahrnují dílny, přednášky a 

speciální programy v rámci výstav či výročí.

Na všechny programy se můžete objednávat u Aleny 

Jindrové: tel.: 569 429 151, e-mail: 

jindrova@muzeumhb.cz

Cena: dílny 30 Kč na žáka, přednášky zdarma. Cena dílen 

zahrnuje vstup do výstavy a expozice a náklady na materiál, v případě 

přednášek je nutné případně uhradit náklady na cestovné. 

Informace a aktuality naleznete též na: 

www.muzeumhb.cz

Nabízené programy lze uskutečnit v kterýkoliv pracovní 

den včetně pondělí. 



VELIKONOČNÍ DÍLNY

Termín: 11. 4. – 12. 4., 8.00-15.00

Věková kategorie: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 min

Místo konání: Muzeum Vysočiny 

Havlíčkův Brod - Havlíčkův dům

Povídání o velikonočních zvycích, 

zdobení vajíček v cibulových slupkách, 

výtvarné dílny, ukázka pletení 

pomlázek, řehtačky a zpěv.



JOM HA ŠOA

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Termín: 28. 4., 14.00-15.00

Věková kategorie: 5. tř., 2. stupeň ZŠ, SŠ

Místo konání: Havlíčkovo náměstí

Akce připomíná oběti holocaustu za druhé 

světové války. Pro bližší pochopení akce je 

možné si objednat přednášku do školy před 

konáním akce.



AKTUÁLNÍ TÉMATA A VÝROČÍ 

atentát na Heydricha – 80. výročí
Termín: březen – červen

Věková kategorie: ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 min

Místo konání: muzeum anebo vaše škola

Seznámení se s jednou z nejdůležitějších událostí   

2. světové války a s průběhem heydrichiády na 

Havlíčkobrodsku. Společně s dětmi budeme 

diskutovat nad dobovými fotografiemi a dokumenty. 



AKTUÁLNÍ TÉMATA A VÝROČÍ 

transporty židů – 80. výročí
Termín: březen – červen

Věková kategorie: ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 min

Místo konání: muzeum anebo vaše škola

V první polovině června roku 1942 odjely největší 

transporty židů z Havlíčkobrodska do Terezína. 

Válku přežili jen nemnozí. Připomeneme si 

konkrétní osudy lidí, kteří žili v našem kraji. 



AKTUÁLNÍ TÉMATA A VÝROČÍ 
hoaxy a fake news – manipulace historií

Termín: březen –

červen

Věková 

kategorie: 2. 

stupeň ZŠ, SŠ

Délka programu: 

60 min

Místo konání: 

muzeum anebo 

vaše škola

Manipulace historií je oblíbenou disciplínou na sociálních sítích. Skrze „fakta“ 

se snaží nám vnutit extrémní názory na současnost. S dětmi rozebereme texty a 

ukážeme si, jak se tvoří hoaxy.



PROGRAM K VÝSTAVĚ

Historie nemocniční péče
Termín: 27. 5. – 30. 6.

Věková kategorie: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 60 min

Místo konání: Muzeum Vysočiny                                          

Havlíčkův Brod 

– 27. května bude v muzeu otevřena výstava o nemocniční péči 

v Havlíčkově Brodě. V rámci výstavy bude možné se 

objednat na komentovanou prohlídku nebo program pro 

různé věkové kategorie.



NOVÉ PUBLIKACE

Ať mě Trčka trkne

Regionální učebnice. Dějiny, 

vlastivěda, přírodověda. Chcete se o 

našem regionu dozvědět více? Chcete 

zpestřit svoji výuku příklady ze svého 

okolí? Hledáte náměty k tvůrčím 

úkolům? Zkuste novou regionální 

učebnici. Vyšlo v únoru 2022. Více na: 

https://www.muzeumhb.cz/skoly/regiona

lni-ucebnice-az-me-trcka-trkne/



NOVÁ 

PUBLIKACE
o životě na 

venkově v okolí 

Havlíčkova Brodu
Předpokládané vydání 

během jara 2022. Více na 

www.muzeumhb.cz 



OSTATNÍ PROGRAMY
muzejní noc

Slavnostní zahájení výstavy O historii nemocniční péče v Havlíčkově 

Brodě spojené s bohatým doprovodným programem. Výstava se 

připravuje ve spolupráci s havlíčkobrodskou nemocnicí.

Termín: 27. 5., 17.00-22.00

Věková kategorie: neomezeno

Místo konání: Muzeum Vysočiny                                              

Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům 



Tavba skla v replice středověké sklářské pece

Letos i s ukázkou dalších řemesel, zejména z oboru 

textilního, a ve spolupráci s řemeslníky z Dolního 

Rakouska

Termín: 26. 8. – 28. 8. Věková kategorie: bez omezení

Místo konání: Havlíčkův Brod – Vlkovsko Vstupné: dobrovolné

OSTATNÍ PROGRAMY
tavba skla a řemeslné dny

Víte, jaké suroviny jsou potřeba k výrobě skla? Přijďte s námi strávit příjemné chvíle u repliky středověké sklářské pece 

v Havlíčkově Brodě. Pátek bude zaměřen na technologii výroby skla, V sobotu a v neděli dopoledne bude připraven 

bohatý program s řemeslníky a s foukáním skla.  Návštěvníci budou mít též možnost nahlédnout do tvorby 

významného skláře Františka Nováka z Dobronína, který se specializuje na výrobu replik historického skla z období 2. –

18. století. 



CESTOU NECESTOU

Termín: 11. 7. – 15. 7.

Věková kategorie: 7–14 let

Místo konání: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům 

OSTATNÍ PROGRAMY
příměstský tábor

Pojďte s námi objevovat město

Havlíčkův Brod a jeho okolí.

Pro děti je připraven bohatý

vzdělávací i zábavný program.

Společně strávíme chvíle plné

dobrodružství, her a poznání.



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás připravilo přednášky o našem regionu. Termín i téma je 

možné upravit dle vašeho přání. Naši historici mohou přijít se svou přednáškou i přímo do školy. Co Vám 

můžeme nabídnout? 

Mgr. Josef Krpálek: Pravěk

Mgr. Josef Krpálek: Středověk

Mgr. Alena Jindrová: Kapitoly z dějin 2. pol. 20. století

Mgr. Alena Jindrová: Holocaust na Havlíčkobrodsku

Mgr. Alena Jindrová: Židé na Havlíčkobrodsku

Dušan Naňák: Stará řemesla a podomácká výroba

Mgr. Eva Fikarová: Náboženská historie Havlíčkova Brodu

Mgr. Eva Fikarová: Úvod do světových náboženství

Mgr. Eva Fikarová: Lidové tradice a pověry

Mgr. Eva Fikarová: Vánoční/Velikonoční tradice a zvyky 

Mgr. Ondřej Neubauer: KHB – život, dílo, odkaz

Mgr. Ondřej Neubauer: Jaroslav Hašek – život, dílo, odkaz

Další aktuality naleznete zde: www.muzeumhb.cz/skoly/prednasky-skoly/

PŘEDNÁŠKY

http://www.muzeumhb.cz/skoly/prednasky-skoly/

