Přednášky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přednášky organizujeme pro skupiny cca od 10 osob. Pokud vás některá z našich
přednášek zaujme, ale z jakéhokoliv důvodu nemůžete dorazit k nám do muzea,
kolegové a kolegyně rádi přijedou k vám. Věříme, že i v této nelehké době najdeme
způsob, jak vám předat zajímavé informace, a to v bezpečném prostředí naší instituce
nebo vaší školy.
Přednášky jsou vhodným doplněním Rámcového vzdělávacího plánu ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ
i domácí výuky.
S výběrem vhodné přednášky pro konkrétní věkovou skupinu vám rádi poradíme na tel.
371 522 208, 773 023 840.
1. Zrození kovu. Příběh bronzu a železa – přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Doba bronzová představuje mezník, kdy člověk objevuje technologii výroby a dalšího zpracování kovů,
nejprve bronzu, posléze v době halštatské železa. Těžba a distribuce suroviny a hotových výrobků se
promítla do ekonomiky a změnila společnost, např. výrazně vzrostla efektivita zemědělství, které mohlo
uživit více obyvatel. Došlo rovněž k zásadní diferenciaci společnosti, ke vzniku privilegované vrstvy
řemeslníků a obchodníků.
2.

Pravěk jižního Plzeňska – přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Pravěk kráčel i jižním Plzeňskem... Kde všude se našly jeho stopy a kdo v minulosti zkoumal? Na jaká
období pravěk v Čechách dělíme? Chybět pochopitelně nebude ani představení skutečných pravěkých
artefaktů.

3. Výšinná sídliště kultury chamské na jižním Plzeňsku – přednášející: Mgr. Jiří
Bouda
Něco pro ty z vás, kteří by se rádi dozvěděli novinky ze středního eneolitu (4300/4200 – 2200 př. Kr.).
Bude řeč o výšinných sídlištích, kterých na jižním Plzeňsku známe více než 70, seznámíte se také
s předměty a nástroji používanými v této době.

4. Eneolitické výšinné sídliště Vlkov – Babiny – přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Vlkov – Babiny bylo jedno z nejvýznamnějších sídlišť kultury chamské v západních Čechách. Z této
lokality pochází důležitý soubor nálezů uložený v našem muzeu (broušená i štípaná industrie: sekerky,
nožíky, vrtáčky, šipky apod.), které budete mít možnost si u nás prohlédnout.

5. Výsledky archeologického výzkumu Hradiště v Blovicích – přednášející: Mgr.
Jiří Bouda
Jak to u nás vypadalo, když zámek Hradiště ještě nestál? Během výzkumu, se kterým vás přednáška
seznámí, našli archeologové významný soubor movitých archeologických nálezů (keramika, sklo).
Zajímavé informace uměli také „přečíst“ během výzkumu stavebního vývoje zámeckého areálu od
podoby gotické trvze až k dnešnímu pseudogotickému zámku.

6. Raný a vrcholný středověk z pohledu archeologie aneb Přemyslovci na jižním
Plzeňsku – přednášející Mgr. Jiří Bouda
Přínosem archeologicky orientované přednášky (hovoříme-li o přemyslovské době) je pohled na
transformaci středověké společnosti na děje, které může archeologie dokumentovat, např. zakládání
klášterů, vrcholně středověká transformace osídlení – vesnice, komunikace aj. 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.
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7. Každodenní život ve středověku (město, vesnice, šlechtické sídlo) – přednášející:
Mgr. Jiří Bouda
Jak žili obyvatelé středověkých měst a vesnic? Jaké každodenní předměty z období středověku našli
archeologové na jižním Plzeňsku? Součástí přednáška je i představení zajímavých dobových artefaktů
z muzejní sbírky.

8. Zábava a hry ve středověké společnosti – přednášející: Mgr. Jiří Bouda
Lov, turnaje, hostiny, deskové hry... Zábava není vynález 21. století. Chcete zjistit, jak se bavili a jaké
hry znali naši předkové ve středověku? Zajímá vás, jestli a případně jaké existovaly rozdíly ve způsobu
zábavy v různých společenských vrstvách?

9. Jaroslav Kursa, blovický rodák a autor československé státní vlajky –
přednášející Mgr. Michal Červenka
Seznamte se s příběhem naší státní vlajky a jejího méně známého autora, českého archiváře a heraldika
Jaroslava Kursy. Státní vlajka je symbolem svébytnosti a historické tradice našeho novodobého státu.
Jaký byl původní smysl barev? Jak vznikal návrh vlajky? Existovaly ještě jiné návrhy? Přednáška
poutavou formou rozšiřuje povědomí o státních symbolech našeho státu. Tato problematika
neodmyslitelně patří do školní výuky.

10. Československé legie v letech 1914 – 1920 – přednášející: Mgr. Michal Červenka
Kde, kdy a jak se zformovala rota NAZDAR? Jak se legionáři oslovovali? Co je to „těpluška“, „ešalon“
nebo „lentočka“? Víte? Vše a mnohem více o našich legionářích se dozvíte na této přednášce.

11. Meziválečné Československo (politicko-kulturní vývoj) – přednášející: Mgr.
Michal Červenka
První republika ve sbírkových exponátech Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Nechybí
reprezentativní výčet nejdůležitějších historických událostí.

12. Historické přednášky ke klíčovým událostem let 1948 a 1968 – přednáší Mgr.
Michal Červenka
Již ke zřejmému konci 2. světové války byl pro budoucí poválečné Českolovensko vytvořen nový
politický systém, jednalo se o Národní frontu Čechů a Slováků. Tato dějinná etapa existence našeho
státu je označována jako tzv. třetí republika. Jejím mezníkem je pak komunistický únorový převrat roku
1948, jenž určil politický vývoj v Československu na dlouhá desetiletí. Na počátku roku 1968 začalo
v socialistickém Československu postupné politické uvolňování. Toto období je známé jako tzv.
pražské jaro. Hlavní tváří změn se stal tehdejší první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany
Československa Alexander Dubček. Nadějné reformní snahy skončily vpádem vojsk pěti států
Varšavské smlouvy ve dnech 20. a 21. srpna 1968.

13. Dějiny evropské integrace – přednášející: Mgr. Michal Červenka
Co mají společného básník Dante Alighieri, král Jiří z Poděbrad, filozof Jean – Jacques Rousseau,
prezident Tomáš Garrigue Masaryk a premiér Winston Churchill? Přednáška objasní významné snahy o
evropskou integraci, které vrcholily po 2. světové válce.

14. Dějiny židovské obce v Blovicích – přednášející Mgr. Michal Červenka
Cílem přednášky je představit vývoj židovského osídlení na území města a také místa paměti židovské
obce dochovaná až do současnosti. Širší prostor je věnován blovickým obětem holocaustu českých
a moravských Židů v období 2. světové války.
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15. Kdo jsou Keltové? – přednášející: Mgr. Martin Loukota
V průběhu doby železné se po Evropě šíří vyspělá kultura, jejíž nositelé jsou Keltové. I přes svou
vyspělost ale svět Keltů zaznamenal několik vzestupů, ale i úpadků. Během přednášky se mladí
posluchači seznámí se základní problematikou halštatské a laténské kultury, mezi které patří nap. Původ
Keltů, jejich každodenní život, válečnictví a samozřejmě náboženství a pohřební praktiky.

16. Metody nedestruktivní archeologie – přednášející: Mgr. Martin Loukota
Práce archeologa je často spojována s destruktivními metodami, tzv. „vykopávkami“. Existuje ale také
tzv. nedestruktivní archeologie. Jejím prostřednictvím mohou být archeologické lokality zkoumány,
aniž by došlo k porušení jejich celistvosti. Mezi hlavní metody nedestruktivní archeologie řadíme
leteckou archeologii, geofyzikální průzkumy, povrchový průzkum a sběr a další.

17. Skenování krajiny v archeologii – přednášející: Mgr. Martin Loukota
V dnešní krajině můžeme najít na poměrně malém prostoru velké množství památek, které byly
vybudovány v různých časových obdobích. Jednou z metod průzkumu krajiny ve velkém měřítku je
tvorba digitálních modelů reliéfu na základě leteckého skenování krajiny. Na digitálním modelu krajiny
pak můžeme pozorovat např. opevnění hradišť, neznámá mohylová pohřebiště, ale také zaniklé vesnice.

18. Advent a Vánoce – lidové a křesťanské tradice – přednášející Drahomíra
Synáčová
Přednáška je věnována adventním a vánočním zvykům vycházejícím z lidových a křesťanských tradic.
Dozvíte se zajímavosti o světcích, které si během svátečního období připomínáme. Prozradíme vám
historii adventního věnce, kalendáře i vánočního stromku. Naučíme vás, co symbolizují jednotlivé
prameny vánočky... Prostě přednáška, která voní, chutná a zlobivé i trochu postraší!

19. Vše, co jste chtěli vědět o Velikonocích, ale báli jste se zeptat – přednášející
Drahomíra Synáčová
Co si představíte, když se řekne slovo Velikonoce? Jaro, křesťanské svátky, vůně, květiny, mláďátka,
život, energie, beránek, zajíček, mazanec, jidáš, vajíčka, půst, pomlázka, popovejšání, křístání, zvony
v Římě... tohle všechno a ještě více se dozvíte v hravé přednášce o magickém vítání jara!

20. Postní a symbolické pokrmy velikonočních svátků – přednášející Drahomíra
Synáčová
Zaposlouchejte se do povídání o postních nedělích a jejich symbolických názvech. Víte, co se kdysi
jedlo a vařilo během půstu a co během Velikonoc? Jak se slavil Svatý týden a velikonoční triduum?
Přednáška nabitá zajímavostmi, tradicemi a skvělými recepty, které zatoužíte ochutnat.

21. Najdi své předky aneb Základy rodokmenu – přednášející: Mgr. Jaroslava
Smetanová
Genealogický workshop kombinující přednášku a praktické ukázky základních dovedností potřebných
k vypracování vlastního jednoduchého rodokmenu. Umíte třídit materiál z rodinného archivu, číst staré
písmo nebo pracovat s matričními výpisy? Orientuje 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 1,5 hod. a může se ho zúčastnit maximálně 15 osob (ideálně starších 15
let).

Vstupné na přednášky 20 Kč na osobu.
Objednávky: 371 522 208, 773 023 840; muzeum@muzeum-blovice.cz
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