POJĎTE
SI S NÁMI
HRÁT DO
MUZEA!

1

MUZEUM JIŽNÍHO
PLZEŇSKA V BLOVICÍCH, P. O.
I. Známe se?
KDO JSME?
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. sídlí od roku 2002
v novogotickém zámku Hradiště, na okraji revitalizovaného zámeckého parku. Naše expozice jsou zaměřeny etnograficky
a představují zejména život na venkově, ve městě a také život
šlechty v „dlouhém“ 19. století. Expozice doplňují krátkodobé
výstavy a akce. Za pozornost stojí také expozice profesora Milana Knížáka, který se v Blovicích narodil.
KDE NÁS NAJDETE?
Zhruba 30 km jižně od Plzně.
GPS: 49,600639 13,567830
CO VÁM NABÍZÍME?
Výstavy, doprovodné aktivity, animační programy, výlety.
Jarmarky, koncerty, literární večery. Procházky v parku, vřelé
přijetí a také jeden speciální zážitek.
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Tým zaměstnanců muzea v čele s ředitelkou

II. Výstavy, doprovodné aktivity
a animační programy

PhDr. Radkou Křížkovou Červenou.

Návštěva v muzeu nemá být nuda. My to víme, a proto pro

KDO SE NA VÁS TĚŠÍ?

vás připravujeme ke každé výstavě animační program. ProANIMAČNÍ PROGRAMY PRO VÁS VYMYSLELY:

gramy vytváříme spolu s přípravou výstavy, detailní informace

Mgr. Tereza Pelcrová

proto získáte přímo od muzejní pedagožky nebo lektorky. Do-

– muzejní pedagožka

provodné aktivity jsou připravovány pro různé věkové skupiny,

GSM: +420 721 090 451

rychle se zorientujete podle barevného značení:

E: pelcrova@muzeum-blovice.cz
– MŠ

Drahomíra Synáčová

– ZŠ – 1. stupeň

– lektorka doprovodných programů

– ZŠ – 2. stupeň

GSM: +420 608 390 560

– SŠ

E: synacova@muzeum-blovice.cz

– rodiny s dětmi
VÝSTAVY S ANIMAČNÍM PROGRAMEM V ROCE 2020/2021:

Poradíme vám s plánem návštěvy a výběrem programu.

Výstava Naše paní Božena Němcová
PŘEDNÁŠKY A EXPEDICE PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Termín konání: 4. 2. – 31. 12. 2020

Mgr. Jiří Bouda – vedoucí Archeologického pracoviště
Mgr. Michal Červenka

Doprovodný program:

– vedoucí Oddělení historie a společenských věd

Mgr. Martin Loukota – archeolog – dokumentátor
Mgr. Tereza Pelcrová – muzejní pedagog a PR
Drahomíra Synáčová – lektorka doprovodných programů
Mgr. Jaroslava Smetanová – kurátorka sbírkových fondů
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Proměny zámku Hradiště

TÉMA ROKU 2021 – EKOLOGIE

Termín konání: 11. 6. 2020 – 27. 2. 2021

Ekologie. Téma stále aktuálnější, slovo stále skloňovanější. Víte,

Doprovodný program:

jak třídit odpad, jak šetřit vodou, jak na ekologické zemědělství? Co vám říká bezobalové zboží? A co taková kráva? Není

Království hraček ze Skašova

nakonec moudřejší než člověk? Víte, že se naši prapředci cho-

Termín konání: 19. 11. 2020 – 27. 2. 2021

vali mnohdy daleko zodpovědněji než my? Pojďme se od nich

Doprovodný program:

inspirovat a navrátit se k tomu, co je pro člověka nejpřirozenější a pro přírodu nejšetrnější. Výstavu jsme připravili ve spoluprá-

Ekovýstava

ci s panem Matoušem Horákem (Malostatek Blatiny), kočím

Termín konání: 13. 3. 2021 – 30. 9. 2021

volského potahu, nadšeným statkářem a milovníkem života

Doprovodný program:

v přírodě. Kromě výstavy na zámku doporučujeme navštívit
také jeho autorskou výstavu O kravách a lidech, instalovanou

TÉMA ROKU 2020 – PROMĚNY ZÁMKU HRADIŠTĚ

v zámeckém parku.

Výstava o historii zámku Hradiště připravovaná Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., čerpá z dochovaných archiválií, archeologických nálezů, z výsledků stavebně historického
průzkumu, badatelského zájmu historiků odborníků i laiků. Rozsáhlá výstava, která kromě přiblížení různých podob zámku
v průběhu času nabídne i pohled na život jeho majitelů, je připravena u příležitosti 20. výročí zahájení rekonstrukce zámeckého areálu. Návštěvníky čeká dobrodružná výprava, během
níž budou mít možnost nahlédnout i do tajných zákoutí zámecké historie i zámku samotného. Nejen pro dětské návštěvníky je
připraven poutavý doprovodný program.
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EXPOZICE S ANIMAČNÍM PROGRAMEM VE ŠKOLNÍM

Adventní čtení z knihy Dětství v zámeckém parku

ROCE 2020/2021:

Termín konání: 15. 12. 2020, 16:00–17:30

Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska

Program:

N O V IN K A !

Školní třída v 19. a 20. století se vším, co k ní patřilo.

Velikonoce na zámku Hradiště

Doprovodný program:

Termín konání: 16.–31. 3. 2021

Velké prádlo našich babiček

Program:

Necky, valcha, žehlička, takhle prala babička.

Velikonoční otevřená dílna

Doprovodný program:

Termín konání: 1. 4. 2020, 10:00–12:00, 14:00–16:00

Všednodennost 19. století

Program:

Jak se žilo na vsi, ve městě a na šlechtickém sídle?
Co můžeme našim předkům závidět a co bychom

Udělejte si rodinný výlet na tradiční Adventní trh, který je připra-

si raději nechali ujít?

vený na sobotu 5. 12. 2020 a na Velikonoční jarmark, který pro-

Doprovodný program:

běhne v sobotu 13. 3. 2021. Vždy od 9:00 do 16:00. Oba trhy jsou
doplněné doprovodným programem pro děti.

VELIKONOCE A ADVENT NA HRADIŠTI
ANIMAČNÍ DÍLNY PRO SKUPINY
V tomto školním roce inspiruje vánoční a velikonoční dílny kni-

III. Výlety a expedice

ha Dětství v zámeckém parku, kterou napsala dcera zámec-

VÝLET NA ZÁMEK HRADIŠTĚ?

kého zahradníka paní Hraničková – Nejdlová o svém dětství

Výlet do muzea jistě splní svůj vzdělávací účel, my vám ale

prožitém v blízkosti zámeckého areálu a rodiny Pállfyů. Komen-

kromě prohlídky expozic nabízíme i odpočinek v zámeckém

tovaná prohlídka tematicky vyzdobeného zámku je zakonče-

parku, kde si můžete projít naučnou stezku nebo si (od jara do

na tvořivou dílnou.

podzimu) poležet na trávě. Piknik v parku? Žádný problém.

Advent na zámku Hradiště
Termín konání: 1.–2. a 9. – 22. 12. 2020

hmm, piknik
v parku, to si
dám líbit…

Doprovodný program:
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NAUČNÁ STEZKA

Libo-li raději významné architektonické památky města? I těch tu

Naučná stezka udělá největší radost přírodozpytcům i romantikům
všeho druhu. Je dlouhá necelý kilometr a během šesti zastavení

2.

Dětství v zámeckém parku, kterou napsala vnučka zámeckého

sv. Kříže, sokolovna nebo další malebné budovy zdobící náměstí.
Milovníky církevních památek potěšíme prohlídkou farního koste-

se dozvíte mnoho z historie zámeckého parku. Kdo by se chtěl
o okolí zámku dozvědět ještě víc, může si v muzeu zakoupit knihu

máme dost – zámek Hradiště, kostel sv. Jana Evangelisty, kaple

3.

la sv. Jana Evangelisty, interiéru kaple sv. Kříže a ukážeme jim další
menší sakrální objekty. Nevybrali jste si? Chtěli byste zkombinovat
více procházek najednou? Nebo byste potřebovali ušít procházku

zahradníka.

na míru? Není problém! Poraďte se s námi, určitě něco vymyslíme.
POZNÁVÁME STROMY V PARKU
Platan, akát, habr, buk,
potichoučku, ani muk,

NOVINK

A!

PEDAGOGICKÁ PORADA V TERÉNU? PROČ NE?!
Taky Vás skvělé nápady přepadají mimo práci? Co takhle zam

přijďte k nám a přesvědčte se,

knout kabinet a vyrazit s kolegy na exkurzi po bývalých i stále

že je v parku líp než v lese

fungujících hospodách v Blovicích s výkladem kolegy/ně? Změ-

…hravá poznávačka stromů v zámeckém

na prostředí Vám jistě prospěje a třeba bude daleko efektivnější

parku s úkoly a básničkami.

než běžná pedagogická porada…

TROJLÍSTEK KOMENTOVANÝCH PROCHÁZEK MĚSTEM

EXPEDICE

Chcete skloubit příjemné s užitečným? Pohyb na čerstvém vzdu-

Expedice jsou vhodné pro ty nejzvídavější z vás a lze je absolvovat

chu a přísun zajímavých informací Vám jistě udělá dobře! Pro míst-

samostatně, nebo je zakomponovat do školního či táborového

ní i přespolní jsme připravili atraktivní procházky městem Blovice.

výletu. Doporučujeme pro rodiny a skupiny se staršími dětmi.

NOVINK

A!

Během první z nich se nenásilnou formou dozví o významných blo1.

vických občanech jako je např. Jaroslav Kursa – autor návrhu čes-

KAM SE PODÍVÁTE S MGR. JIŘÍM BOUDOU?

koslovenské vlajky, Václav Valenta – Alfa – legionář a spisovatel,

Expedice archeologickými lokalitami jižního Plzeňska – pravěk – stře-

František Raušar – zakladatel muzea nebo Opper de Blowitz – svě-

dověk – kam byste se podívali nejraději? Co takhle Šťáhlavské pole-

toznámý český novinář.

sí? Už jste někdy prozkoumali lesy kolem zámku Kozel ve Šťáhlavicích?

NOVINK

A!

Pro někoho možná jen cíl houbařů. Zasvěcení ale objeví rozsáhlé
mohylové pohřebiště nebo zaniklé středověké vesnice. A navíc se
seznámíte s osobností amatérského archeologa F. X. Franze.
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Mgr. Jiří Bouda také vede spolu s kolegou Mgr. Martinem Lou-

IV. Přednášky

kotou archeologické dílny, během kterých se seznámíte s pra-

Přednášky organizujeme pro skupiny od cca 10 osob. Pokud

cí archeologů.

vás některá z našich přednášek zaujme, ale z jakéhokoli důvodu nemůžete dorazit k nám do muzea, kolegové rádi přijedou

ARCHEOLOGICKÁ DÍLNA PRO ZŠ

k vám. Věříme, že i v této nelehké době najdeme způsob, jak

Archeologická dílna je určena pro žáky prvního stupně ZŠ. Má

vám předat zajímavé informace, a to v bezpečném prostředí

dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické se žáci dozvědí,

vaší školy! Cena přednášky je 15 Kč na osobu.			

co to je archeologie, jak probíhá archeologický výzkum nebo co

TIP!

archeolog v muzeu dělá. V praktické části dostanou děti několik

PŘEDNÁŠKY MGR. JIŘÍHO BOUDY

úkolů: najít, očistit, inventarizovat, uložit a zdokumentovat archeo-

Zrození kovu. Příběh bronzu a železa

logický nález.

Doba bronzová představuje mezník, kdy člověk objevuje
technologii výroby a dalšího zpracování kovů, nejprve bron-

KAM SE PODÍVÁTE S MGR. MICHALEM ČERVENKOU?

zu, posléze v době halštatské železa. Těžba a distribuce surovi-

Po stopách husitů na jižním Plzeňsku

ny, a hotových kovových výrobků, se promítla do ekonomiky

Společně s průvodcem vyrazíte ve stopách přívrženců husitského

a změnila společnost, např. výrazně vzrostla efektivita země-

hnutí v regionu. Putování začíná v areálu zámku Hradiště. Během

dělství, které mohlo uživit více obyvatel. Došlo rovněž k zásadní

cesty navštívíte bájnou horu Bzí nedaleko Blovic, kam směřovali

diferenciaci společnosti, ke vzniku privilegované vrstvy řemesl-

v roce 1419 „poutě na hory“ z Plzeňska vedené kazatelem Vác-

níků a obchodníků.

lavem Korandou starším. Dále se seznámíte s historií s historii Plzně
v době, kdy zde pobýval Jan Žižka. Další zastávkou bude obec

Pravěk jižního Plzeňska

Klášter u Nepomuka, kde se nacházel slavný a bohatý cisterciác-

Pravěk kráčel i jižním Plzeňskem... kde všude se našly jeho

ký klášter, který padl za oběť husitským nájezdům z Tábora. Povyp-

stopy a kdo je v minulosti zkoumal? Na jaká období pravěk

rávíme si o pověstech, které se k této události vztahují a navštívíme

v Čechách dělíme? Chybět nebude ani ukázka skutečných

místa, jež jsou s obléháním spjata. Potřebujete vědět víc? Obraťte

pravěkých artefaktů.

se na nás prostřednictvím emailu / telefonu. Rádi vám vše vysvětlí-

Výšinná sídliště kultury chamské na jižním Plzeňsku

me expedici naplánujeme!

Něco pro ty, kteří by se rádi dozvěděli novinky ze středního
eneolitu (4300/4200–2200 př. Kr.) Bude řeč o výšinných sídliš-
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tích, kterých na jižním Plzeňsku známe víc než 70, seznámíte se
také s předměty a nástroji používanými v této době.

Každodenní život ve středověku
(město, vesnice, šlechtické sídlo)
Jak žili obyvatelé středověkých měst a vesnic? Jaké každo-

Eneolitické výšinné sídliště Vlkov-Babiny

denní předměty z období středověku našli archeologové

Vlkov-Babiny bylo jedno z nejvýznamnějších sídlišť kultury

na jižním Plzeňsku? Přijďte se podívat, součástí přednášky je

chamské v západních Čechách. Z této lokality pochází důle-

i ukázka artefaktů.

žitý soubor nálezů uložený v našem muzeu (broušená i štípaná
industrie: sekerky, nožíky, vrtáčky, šipky apod.) – budete mít

Zábava a hry ve středověké společnosti

příležitost si jej u nás prohlédnout.

Lov, turnaje, hostiny, deskové hry... Zábava není vynález
20. století. Chcete zjistit, jak se bavili a jaké hry znali naši před-

Výsledky archeologického výzkumu Hradiště v Blovicích

kové ve středověku? Existovaly rozdíly ve způsobu zábavy

Jak to u nás vypadalo, když zámek Hradiště ještě nestál? Bě-

v různých společenských vrstvách?

hem výzkumu, se kterým vás přednáška seznámí, našli archeo-

NOVINK

A!

logové významný soubor movitých archeologických nálezů

PŘEDNÁŠKY MGR. MICHALA ČERVENKY

(keramika, sklo). A zajímavé informace uměli přečíst také při
zkoumání stavebního vývoje zámeckého areálu od podoby

Jaroslav Kursa, blovický rodák a autor československé
státní vlajky

gotické tvrze až k dnešnímu pseudogotickému zámku.

Seznamte se s příběhem naší státní vlajky a jejího méně známého autora, českého archiváře a heraldika Jaroslava Kursy.

Raný a vrcholný středověk z pohledu archeologie aneb
Přemyslovci na jižním Plzeňsku

Státní vlajka je symbolem svébytnosti a historické tradice na-

Přínosem archeologické přednášky (hovoříme-li o době Pře-

vznikal návrh vlajky? Existovaly ještě jiné možné návrhy? Před-

myslovců) je pohled na transformaci středověké společnosti,

náška poutavou formou rozšiřuje povědomí o státních symbo-

na děje, které může archeologie dokumentovat (zakládání

lech našeho státu. Tato problematika neodmyslitelně patří do

klášterů, vrcholně středověká transformace osídlení – vesnice,

školní výuky.

šeho novodobého státu. Jaký byl původní smysl barev? Jak

komunikace). Vedle prezentace s ikonografickými prameny
vám ukážeme artefakty z Blovic, Vrčeně, Starého Plzence,
Přeštic, ale i ze zahraničí. Na závěr přednášky bude zmínka
o experimentální archeologii.

NOVINK

A!
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Československé legie v letech 1914–1920

Dějiny evropské integrace

Kde, kdy a jak se zformovala Rota Nazdar? Jak se legioná-

Co mají společného básník Dante Alighieri, král Jiří z Podě-

ři oslovovali? Co je to těpluška, ešalon nebo lentočka? Víte?

brad, filozof Jean-Jacques Rousseau, prezident Tomáš Garri-

Jestli ne, pak se vše a mnohem víc o našich legionářích dozví-

gue Masaryk a premiér Winston Churchill? Přednáška objasní

te na této přednášce.

významné snahy o evropskou integraci, jež vrcholily po druhé
světové válce.

Meziválečné Československo (politicko-kulturní vývoj)
První republika v exponátech Muzea jižního Plzeňska, stručný

PŘEDNÁŠKY MGR. MARTINA LOUKOTY

výčet nejdůležitějších historických událostí nevyjímaje.

Kdo jsou Keltové?
V průběhu doby železné se po Evropě šíří vyspělá kultura, jejíž

Historické přednášky ke klíčovým událostem let 1948 a 1968

nositelé jsou Keltové. I přes svou vyspělost ale svět Keltů za-

Ke konci druhé světové války byl pro nadcházející pováleč-

znamenal několik úpadků a vzestupů. Tato přednáška sezná-

né Československo vytvořen nový politický systém, jednalo se

mí mladé posluchače se základní problematikou archeologie

o Národní frontu Čechů a Slováků. Tato dějinná etapa je

halštatské a laténské kultury, mezi které patří například původ

označována jako třetí republika. Jejím mezníkem je pak ko-

Keltů, jejich každodenní život, válečnictví a samozřejmě i ná-

munistický únorový převrat roku 1948, jenž určil politický vývoj

boženství a pohřební praktiky.

v Československu na dlouhá desetiletí.

Metody nedestruktivní archeologie
Na počátku roku 1968 začalo v socialistickém Českosloven-

Práce archeologa je často spojována s destruktivními meto-

sku postupné politické uvolňování. Toto období je známé jako

dami, tzv. „vykopávkami“. Kromě toho ale existuje i tzv. ne-

pražské jaro. Hlavní tváří změn se stal tehdejší první tajemník

destruktivní archeologie. Archeologické lokality tak mohou

Ústředního výboru Komunistické strany Československa Alexan-

být zkoumány, aniž by došlo k porušení jejich celistvosti. Mezi

der Dubček. Nadějné reformní snahy skončily vpádem vojsk

hlavní metody řadíme leteckou archeologii, geofyzikální prů-

pěti států varšavské smlouvy ve dnech 20. a 21. srpna 1968.

zkumy, povrchový průzkum a sběr a další.
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Skenování krajiny v archeologii

Vše, co jste chtěli vědět o Velikonocích, ale báli jste se zeptat

V dnešní krajině můžeme najít na poměrně malém prostoru

Co si představíte, když se řekne slovo Velikonoce? Jaro, křes-

velké množství památek, jež byly vybudované v různých ča-

ťanské svátky, vůně, květiny, mláďátka, život, energie, berá-

sových obdobích. Jednou z metod pro průzkum krajiny ve vel-

nek, zajíček, mazanec, jidáš, vajíčka, půst, pomlázka, popo-

kém měřítku je tvorba digitálních modelů reliéfu na základě

vejšání, „křístání“, zvony v Římě... tohle všechno a ještě více se

leteckého skenování krajiny. Na digitálním modelu krajiny pak

dozvíte v hravé přednášce o magickém vítání jara!

můžeme pozorovat např. opevnění hradišť, neznámá mohylo-

Postní a symbolické pokrmy velikonočních svátků

vá pohřebiště, nebo zaniklé vesnice.

Zaposlouchejte se do povídání o postních nedělích a jejich
PŘEDNÁŠKA DRAHOMÍRY SYNÁČOVÉ

symbolických názvech. Víte, co se kdysi jedlo a vařilo během

Advent a Vánoce

půstu a co během Velikonoc? Jak se slavil Svatý týden a ve-

Přednáška je věnována adventním a vánočním zvykům, které

likonoční triduum? Přednáška nabitá zajímavostmi, tradicemi

vycházejí z lidových a křesťanských tradic. Dozvíte se zajíma-

a skvělými recepty, které zatoužíte ochutnat.

vosti o světcích, které si během Adventu a Vánoc připomínáme. Prozradíme Vám historii adventního věnce, kalendáře

GENEALOGICKÝ WORKSHOP MGR. JAROSLAVY SMETANOVÉ

a vánočního stromku. Naučíme Vás, co symbolizují jednotli-

Najdi své předky

vé prameny vánočky... prostě přednáška, která voní, chutná

Genealogický workshop kombinuje přednášku a praktic-

a zlobivé i trochu postraší!

ké ukázky základních dovedností potřebných k vypracová-

(9. ročník)

ní vlastního jednoduchého rodokmenu. Umíte třídit materiál
z rodinného archivu, číst staré písmo nebo pracovat s matričními výpisy? Orientujete se v terminologii rodopisu a jeho pramenech? Máte už svůj rodinný strom a chtěli byste ho rozšířit? Pak
přijďte a nebudete litovat. Všechno prakticky ukážeme! Kurz
trvá přibližně hodinu a půl a může se ho účastnit maximálně
patnáct osob od patnácti let. Pokud se nedomluvíte ve škole,
přijďte sólo na workshop pro veřejnost 19. 1. 2021 do naší zámecké kaple!
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V. Přednášky partnerských organizací

Post Bellum

V rámci letošního roku nabízíme zájemcům také přednášky

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vy-

spřátelených organizací. Máte-li o přednášku či workshop

hledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů

zájem, ozvěte se nám, rádi s vámi vše vymyslíme.

20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří
se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních

Historický park Bärnau Tachov

akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami

svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Post Bellum

z období středověku největším archeoparkem svého druhu na

na základě příběhů pamětníků vytvořilo několik zážitkových

německy mluvícím území. Ve třech sídelních skupinách mů-

workshopů, které jsou určeny školním třídám (účastníkům od

žete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu mot-

13–20 let) a trvají cca 4 hodiny. V rámci naší spolupráce vám

te s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož

můžeme zajistit následující workshopy:

i velký příbytek z 9.–13. století n. l. Tímto jedinečným způsobem
ukazuje Historický park dějinný vývoj regionu, který se vyznaču-

Slibuji na svou čest

(4. a 5. ročník ZŠ)

je sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Začátkem roku 1940 Hitler triumfálně kráčí Evropou, ale válečné strasti ke členům skautského oddílu, který funguje na území

Stefan Wolters, M. A. – Experiment v archeologii

protektorátu, moc nedoléhají. Všichni se už nemůžou dočkat,

Na základě praktické zkušenosti opírající se o Woltersovo dlou-

až začnou prázdniny. Odjíždějí totiž společně na skautský tá-

holeté působení ve funkci ředitele největšího středověkého

bor, na který se už několik měsíců důkladně připravují. Jaké

archeoparku v Německu byla sestavena přednáška, která

zkoušky na ně čekají?

široké veřejnosti osvětluje principy vzniku archeologických
rekonstrukcí – se zameřením na velké stavební rekonstrukce

Nesmíš se bát

obytných a užitných staveb. Přednáška proběhne v němčině

Eva je dívka jako každá jiná, má své zájmy, chodí do školy,

a bude tlumočena do českého jazyka. Akce je součástí pro-

ráda jezdí na kole, zpívá… jenomže se píše rok 1939 a začíná

jektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko a je finančně podpo-

válka. Co to znamená pro ni a její rodinu? A jak jejich životy

řena z programu Cíl EÚS.

změní návrh, se kterým přichází jejich příbuzný?
www.archaeocentrum.eu
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(6. a 7. ročník ZŠ)

Doma a jinde

(8. a 9. ročník ZŠ)

Lidská práva – chraňme je

Účastníci prožijí postupnou proměnu společenské atmosféry

Workshop pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kde se děti

třicátých let v Československu. Jak se jejím vlivem mění život

interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv

mladé dívky Evy, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy

prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století.

se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží. Workshop v dobových reáliích ukáže

VI. Speciální zážitek – pro ty, kdo se nebojí

principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup an-

Haptický doprovodný program pro školy

tisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představuje fenomén

a zájmové skupiny:

uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.
Haptický doprovodný program Dotýkejte se, prosím! připrave-

Mám svůj sen

(8. a 9. ročník ZŠ)

ný v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určený

Jarní dny roku 1968 s sebou přináší naději, a každému z obyva-

především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. I pokud

tel jednoho činžovního domu trochu jiný sen. Jarní nadechnutí

vidíte bez obtíží, můžete si s páskou na očích vyzkoušet, jaké to

ale náhle ukončuje srpnový příjezd tanků.

je vnímat své okolí pouze hmatem. Vyzkoušíte si citlivost svých
prstů při čtení Braillova písma a možná se nám podaří zbavit Vás

Tak tohle neprojde

předsudků o nevidomých a slabozrakých. Ať už jste nevidomí

Workshop se dotýká problematiky cenzury a autocenzury,

nebo vidící, v tomto programu se hmatem seznámíte s tradiční-

a to jak v době normalizace, tak i v současném světě široce

mi regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou kerami-

dostupných internetových médií. Účastníci prožijí tři ilegální

kou, skašovskými hračkami nebo proutěným zbožím běžné po-

schůzky během osmdesátých let minulého století a přípravu

třeby. Nyní si můžete zkusit zahrát společenské hry pro nevidomé

vlastního samizdatu.

a vyzkoušet si různé pomůcky pro každodenní potřebu. Program rádi uskutečníme i ve Vaší školce, nebo škole!

Lidi to tak nenechaj
Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jed-

Tento projekt byl realizován za finanční podpory MKČR.

noho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel
vzít v úvahu? A co bylo v sázce?
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TIP!

VII. Byl jednou jeden skřítek...

Chtěli byste se na něco zeptat? Ozvěte se nám:

Vypravěč je dalším z našich edukačních programů, urče-

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

ným pro děti od 3 do 8 let. Je koncipován tak, aby se malí

Hradiště 1

návštěvníci muzea hravou formou dozvěděli něco o historii

336 01 Blovice

zámku Hradiště a o tom, jak vypadal život šlechty, měšťanstva
a vesnického lidu v 19. a na počátku 20. století. Děti provází

Telefon: +420 371 522 208

jednotlivými expozicemi – František Raušar a počátky muzejní

GSM: +420 773 023 840

činnosti v Blovicích, Měšťanský interiér, Národopis, Šlechtický
interiér, Stará škola, Ložnice a Velké prádlo – skřítek, který vy-

e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz

práví pohádky, a rád si s dětmi hraje. Prohlídka zámku je proto

web: www.muzeum-blovice.cz

zábavná i pro ty nejmenší a díky možnosti osahat si a vyzkoušet
některé z exponátů, zasoutěžit si nebo si v muzeu zazpívat se

Sledujte nás na FB a IG:

stává dlouhotrvajícím zážitkem. V případě zájmu je možné do-

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

plnit program tvořivou dílnou.

muzeumbloviceofficial

Program je určen pro skupiny i jednotlivce.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory MKČR.
Na tento program je třeba se objednat alespoň
7 dní předem telefonicky nebo e-mailem.
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