
Dvojčata Vysočiny 
– Z Pacova až do vesmíru

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově a Vlašimská astronomická společnost 
si Vás dovolují pozvat na veřejné představení vzpomínkové knihy 

pacovského rodáka Jana Zajíce

Jan Zajíc (1910 – 2004)
rodák z Pacova, jeho otec pocházel z Pacova, 
maminka (rozená Sůvová) z nedaleké Hrobské 
Zahrádky.

Byl vyučen kovářem v Pacově, pracoval u fi r-
my Pudil, později ve fi rmě Hradecký.
Od poloviny 30. let občan Vlašimi, nepřehléd-
nutelná osobnost továrny Sellier & Bellot (poz-
ději Blanických strojíren) a kulturního a spole-
čenského života Vlašimi.

Hlavní iniciátor a vedoucí výstavby hvězdár-
ny ve Vlašimi, později její dlouholetý ředitel. 
Držitel ocenění Blanický rytíř za celoživotní 
dílo, zejména za osvětovou a výchovnou práci 
na vlašimské hvězdárně, a mnoha astronomic-
kých ocenění. Jméno Jana Zajíce nese planet-
ka obíhající mezi Marsem a Jupiterem a je po 
něm pojmenován jeden z pozemních detek-
torů kosmického záření na Pierre Auger Ob-
servatory v Argentině.

Autobiografi cké vzpomínky Jana Zajíce „Dvojčata Vysočiny“ vyšly s podporou Středočeského kraje a Města Pacov.

Připomínka života Jana Zajíce 
se uskuteční v pátek 4. 2. 2011 

od 18.00 h. 
v Městském muzeu 
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