
Pfierov
Na Marku
Pfiíbûh jednoho místa

V˘stava je pofiádána za finanãního pfiispûní Olomouckého kraje 
a ve spolupráci s Muzeem Komenského v Pfierovû
a Státním okresním archivem Pfierov.

Doprovodn˘ program:
• Komentované prohlídky v˘stavy

spojené s náv‰tûvou
místa nálezÛ v lokalitû Na Marku

v termínech:
ãtvrtek 30. kvûtna bûhem

vernisáÏe
ãtvrtek 13. ãervna v 17 hodin

ãtvrtek 4. ãervence v 17 hodin
• vûdomostní kvíz pro dûti

Galerie mûsta Pfierova
30. kvûtna – 7. ãervence 2013

Svûdectví archeologick˘ch pramenÛ 
aneb Kudy kráãel Komensk˘

V˘stavu pfiipravili:
Jifií Lapáãek, Jan Mikulík, Kristina Sehnálková, Zdenûk
Schenk, Jifií Tome‰ek a Lada Galová



SoutûÏ pro malé i velké
Otázky – panel ã.  1  
Kdo z pfiíslu‰níkÛ jednoty bratrské byl pochován v roce 1500 v dne‰ním kostelíku sv.
Jifií, kter˘ tehdy slouÏil potfiebám jednoty bratrské v Pfierovû?
a) Jan Blahoslav b) Matûj Kunvaldsk˘ c) TÛma Pfielouãsk˘

Kdy se v Pfierovû narodil biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav?
a) 1420 b) 1523 c) 1598

Otázka – panel ã.  2
Kter˘ ‰lechtick˘ rod, kter˘ vlastnil Pfierov, byl velk˘m podporovatelem jednoty bratrské?
a) páni z Kravafi b) páni z Pern‰tejna c) páni ze Îerotína 

Otázky – panel ã.  3
Kter˘m jménem z biblické tradice oznaãovala jednota bratrská pfierovsk˘ bratrsk˘ sbor?
a) Nazaret b) Eden c) Hebron

Kdo byl nejslavnûj‰ím absolventem pfierovské bratrské ‰koly?
a) Jan Chelãick˘ b) Jan Amos Komensk˘ c) Tomá‰ Dubin

Otázka – panel ã.  4
V kterém roce zniãil poÏár sbor jednoty bratrské, kter˘ pak jiÏ nebyl obnoven?
a) 1620 b) 1749 c) 1794

Otázky – panel ã.  5
Co znamená termín veduta?
a) dut˘ strom b) krevní msta c) dobové vyobrazení mûsta ãi krajiny

Co je barbakán?
a) stfiedovûk˘ bar v palácové místnosti hradu b) star‰í bratr stra‰idla Barbuchy

c) pfiedsunut˘ fortifikaãní prvek zesilující vstup do mûsta ãi hradu

Otázka – panel ã.  6
Z kterého roku pochází nejstar‰í vyobrazení mûsta Pfierova? 
a) 1918 b) 1256 c) 1593

Otázka – panel ã.  7
Kdo byl Albrecht Kostka z Postupic?
a) biskup jednoty bratrské b) majitel pfierovského panství v letech 1470–1475

c) loupeÏník na hradû Helf‰t˘nû

Otázka – panel ã. 8
Kterému zvífieti patfií otisk tlapy na dlaÏdici z podlahy bratrského sboru?
a) mamut b) zubr c) pes

Otázka – panel ã. 9
Kdy byla slavnostnû otevfiena budova staré sokolovny na námûstí Na Marku?
a) 1948 b) 1786 c) 1897

Otázky – panel ã. 10 
Na‰li archeologové bûhem v˘zkumu zbytky komorov˘ch kachlÛ z kamen, kter˘mi byly
vytápûny místnosti bratrské ‰koly?
a) ne b) z kamen zÛstal jen komín c) ano

Ve kterém mûstû byla raÏena zlatá mince zvaná altun, která byla nalezena bûhem v˘zku-
mu bratrského sboru?
a) Praha b) VídeÀ c) Konstantinopolis

Ze správn˘ch odpovûdí bude vylosováno 10 v˘hercÛ, ktefií si mohou v Galerii mûsta Pfie-
rova od 11. ãervence  vyzvednout vûcné ceny. Jména v˘hercÛ budou k dispozici na
www.prerov.eu v sekci GMP a v informaãní vitrinû Galerie mûsta Pfierova. V˘herce také
v pfiípadû, Ïe uvedou adresu, vyrozumíme mailem.

Jméno a pfiíjmení:.........................................................................................................

Email:............................................................................Telefon:...................................


