
Po stopách Maxe Švabinského...
Zdravím Tě! 

Jmenuji se Max. 
Celým jménem vlastně  
Maxmilian Theodor Jan Švabinský. 

Narodil jsem se v Kroměříži 
v Jánské ulici č. 15. Na mém 
rodném domě najdeš pamětní 
desku, doplň si podle ní rok  
mého narození. Byla odhalena  
při příležitosti mých šedesátých  
narozenin a já jsem byl při tom! 
Spočítáš, kolik už je to let?

pozvání k malé procházce po Kroměříži pro Tebe i Tvou rodinu

Od mala jsem hodně kreslil,  
bavilo mě to tak, že jsem v deseti 

letech zkusil své obrázky nabídnout  
k prodeji v místní lékárně. Měly 
úspěch, a tak začala má životní  

dráha umělce. Stal jsem se malířem.  
Čím bys chtěl jednou být Ty?

Když se vydáš Jánskou ulicí směrem na Velké náměstí, rozhlédni se, určitě 
brzy najdeš budovu s nápisem Muzeum Kroměřížska. V Muzeu je Památník 
mých děl, která sesbírali lidé milující umění. Malby, grafiky a kresby. Jsou 
na nich členové mé rodiny, krásné ženy, česká krajina... Až budou muzea 
zase otevřena, zvu Tě na návštěvu! Moc rád jsem třeba maloval i motýly.  

Doma si můžeš vymalovat jejich krásná křídla. 
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Jan Žižka vede tábority do boje

Král Karel IV. zakládá univerzitu

Kněžna Libuše věští slávu Prahy

Jan Ámos Komenský se loučí s vlastí

Poznáš, do které lunety jednotlivé části patří?

Luneta je výraz odvozený z francouzského slova lunette, což znamená měsíček. 
Označuje umělecká díla, která mají právě tento tvar. 

Lunety jsou vytvořeny technikou mozaiky. Přistup k nim blíž a podívej se, z jak 
malých kamínků jsou poskládány. 

Vyzkoušej to také! Cestou domů nasbírej oblázky nebo jiné přírodniny, z kterých 
pak můžeš poskládat své umělecké dílo. Když nenajdeš dostatek materiálu, použij 
třeba čočku, hrách, fazole a rýži, ty možná objevíš doma ve spíži. 

Doufám, že se Ti procházka líbila. Doma si užij zábavné tvoření!

Vytvořilo lektorské oddělení Muzea Kroměřížska, 2020

Naše rodina se často stěhovala, naposledy do malého domku v Octárně,  
v Tovačovského ulici 318, kde byl dříve františkánský klášter. Tam jsem strávil kus 
svého dětství. Naproti našeho domku uvidíš na zdi lunety, které jsem vytvořil pro 
Národní divadlo v Praze. Protože tam nakonec umístěny nebyly, zdobí nyní mé 
rodné město. 


