Newsletter aktualit a kalendář akcí z regionu Pohořelice a okolí (2/únor 2019)
Název akce

VLAJKY VLAJTE! STÁTNÍ
SYMBOLY VČERA A DNES

OČIMA ŽENY

Poznámka
Výstava nabídne řadu podnětů k zamyšlení nad často problematickým vztahem
spoluobčanů k oficiálním symbolům. Přístupnou formou zavede návštěvníky do
historie a připomene proměny státní vlajky, státního znaku, státní pečetě i textu
hymny. Spolu s ostatními heraldickými prvky, jako je kupříkladu husitský kalich nebo
lipová ratolest, se bude zabývat také zemskými a moravskými symboly. Prostor
dostane rovněž aktuální výtvarné umění, inspirované státní vlajkou.
Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Nejen na tuto otázku se snaží
odpovědět výstava s podtitulem Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen
mapující proměny ženského údělu v uplynulém století. Pozornost je zaměřena na
každodenní život, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky.
Samostatný oddíl výstavy nazvaný Býti ženou českou... se pak zaměřuje na dopad
tzv. velkých dějin na osudy slavných i širší veřejnosti méně známých žen.
Doplněno četnými doprovodnými akcemi – přednášky, workshopy, prezentace
dobové módy aj.

Datum konání

Místo konání

Kontakt

začíná
24.10.2018
končí
10.03.2019

Místo konání:
Památník písemnictví
na Moravě, Rajhrad

Organizátor: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
+420 547 229 126
rajhrad@muzeumbrnenska.cz
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz

začíná
31.10.2018
končí
10.03.2019

Místo konání:
Muzeum ve
Šlapanicích

Organizátor: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
+420 544 228 029
slapanice@muzeumbrnenska.cz
http://slapanice.muzeumbrnenska.cz
Organizátor: Galerie 99, Slovácká 2587
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Vojtková
723 887 97
vojtkova@vojtek-av.com
http://www.vojtek-av.com
Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů
2747/4a, 690 02 Břeclav
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Dreslerová
730 840 457
gabriela.dreslerova@muzeumbv.cz
http://www.muzeumbv.cz

začíná
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se v den svých narozenin již po patnácté tradičně Antonín 10.01.2019 14:00
Z ATELIÉRU A. VOJTKA V 50. Vojtek setkává se svými přáteli a příznivci výtvarného umění v Galerii 99. Bude se na končí
LETECH 20. ST.
28.02.2019 17:00
vás těšit od 14 do 17 hodin.
Výstava CULTUS 1 je první výstavou prací studentů Soukromé střední průmyslové
školy Břeclav, spol. s r.o. CULTUS. Pro prezentaci vznikly z autorských kreseb,
začíná
maleb, kombinovaných technik, grafických listů, fotografií a grafických návrhů četné
07.02.2019 17:00
velkoformátové koláže. Tato výsledná díla studentů máte příležitost zhlédnout v
končí
prostorách Lichtenštejnského domu, kam Vás autoři výstavy a Městské muzeum a
CULTUS 1
07.04.2019 17:00
galerie Břeclav srdečně zvou.

DIETRICHSTEINSKÁ
HROBKA - PROHLÍDKA

Dietrichsteinská hrobka je nejnápadnější a nejpřitažlivější stavbou mikulovského
náměstí, která ohromí především svou sochařskou výzdobou. V sobotu 9. 2. 2019 se
v 10.00 a 13.00 koná komentovaná prohlídka Dietrichsteinské hrobky.
Vstupenky jsou k zakoupení v TIC Mikulov.

začíná
09.02.2019 10:00
končí
09.02.2019 14:00

PROCHÁZKA HISTORIÍ

Pojďte si s námi vychutnat atmosféru starobylého Mikulova. Za doprovodu místních
průvodců Vás seznámíme s bohatou historií města, zavedeme do zámeckého
sklepení s obřím sudem z roku 1643 a navštívíme židovskou čtvrť. Poznejte magické
místo, které Vás pohltí!

začíná
09.02.2019 11:00
končí
09.02.2019 12:00

FAŠANK V HORNÍCH
VĚSTONICÍCH
Tradiční fašank s průvodem obcí.
Aktualizace: Mgr.Dušan Hauser, 7.2. 2019
Zdroj: SVČ Pohořelice: http://www.svcpohorelice.cz, : http://www.icmpohorelice.cz
Město Pohořelice: www.pohorelice.cz
Oficiální portál cestovního ruchu jižní moravy: http://www.jizni-morava.cz
centrála cestovního ruchu http://www.ccrjm.cz/

začíná
09.02.2019 10:00
končí
09.02.2019 18:00

Místo konání:
Galerie 99, Slovácká
2587

Místo konání:
Lichtenštejnský dům,
Galerie v podkroví
Místo konání:
Dietrichsteinská
hrobka
Místo konání:
Sraz je v Turistickém
informačním centru,
Náměstí 158/1.

Místo konání:
Obec Horní
Věstonice

+420 720 151 793
hrobka@mikulov.cz
http://www.infomikulov.cz
Organizátor: Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.
+420 519 510 855
+420 724 987 900
info@infomikulov.cz
http://www.infomikulov.cz
Organizátor: Obec Horní Věstonice
Horní Věstonice 131
691 81 Pasohlávky
+420 519 517 619
horni-vestonice@quick.cz
http://www.horni-vestonice.cz/
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