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Tisková zpráva k výstavě: 

 

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“  
v Národním pedagogickém muzeu 
 

Praha, 14. 1. 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní 
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravuje jedinečnou 
výstavu, která komiksovým způsobem zpracovává životní příběh J. A. 
Komenského (1592-1670). Výstava bude pro veřejnost otevřena od pátku 31. 1. 
2020 v přízemí malostranského domu U Zlatého slunce, kde sídlí Národní 
pedagogické muzeum.  
 

Výstava KOMenský v KOMiksu vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí 
programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy 
si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430. výročí jeho narození 
(2022). Veškeré informace o Národních oslavách jsou zveřejněny na webu 
www.comenius350.cz.  
 
Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit 
jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci, nicméně je určena všem 
zájemcům bez rozdílu věku. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za 
odborné spolupráce PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový 
ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea 
Koblasová. Pro školní třídy a dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy 
k výstavě. 
 
Výstava bude veřejnosti přístupná od pátku 31. 1. a potrvá až do 31. 12. 2020. 
Vernisáž výstavy, které se mohou po předchozím ohlášení zúčastnit i zástupci tisku, se 
koná ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 17 hod. Na vernisáži budou přítomni členové 
autorského týmu výstavy.  
 
Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

Učitel národů návštěvníkům vzkazuje: „Můj život byl plný dobrodružství. Přijď se 
podívat!“ 

 
V případě zájmu o účast na vernisáži prosíme o potvrzení účasti na adrese 
pedagog@npmk.cz nebo tel. 257 533 455. 
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Kontakty: 

PhDr. Markéta Pánková 
ředitelka muzea a koordinátorka Národních oslav J. A. Komenského 
tel. 602 376 195, 257 530 661 
pankova@pmjak.cz 
 
Sekretariát muzea: 
pedagog@npmk.cz 
tel. 257 533 455 

 
Co: Výstava KOMenský v KOMiksu 
Kde: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 
Praha 1, www.npmk.cz 
Kdy: 31. 1. – 31. 12. 2020, otevřeno Út-Ne 10.00-17.00 
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