POJĎTE
SI S NÁMI
HRÁT DO
MUZEA!
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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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KDO SE NA VÁS TĚŠÍ?
Tým zaměstnanců muzea v čele s ředitelkou
PhDr. Radkou Křížkovou Červenou.
ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO VÁS VYMYSLELY:

Mgr. Tereza Pelcrová
– muzejní pedagožka
GSM: +420 721 090 451
E: pelcrova@muzeum-blovice.cz

Drahomíra Synáčová
– lektorka doprovodných programů
GSM: +420 608 390 560
E: synacova@muzeum-blovice.cz
Poradíme vám s plánem návštěvy a výběrem programu.
PŘEDNÁŠKY A EXPEDICE PRO VÁS PŘIPRAVILI:

Mgr. Jiří Bouda – vedoucí Archeologického pracoviště
Mgr. Michal Červenka
– vedoucí Oddělení historie a společenských věd

Mgr. Martin Loukota – archeolog – dokumentátor
Mgr. Tereza Pelcrová – muzejní pedagog a PR
Drahomíra Synáčová – lektorka doprovodných programů
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II. Výstavy, doprovodné aktivity
a animační programy
Návštěva v muzeu nemá být nuda. My to víme, a proto pro
vás připravujeme ke každé výstavě animační program. Programy vytváříme spolu s přípravou výstavy, detailní informace
proto získáte přímo od muzejní pedagožky nebo lektorky. Doprovodné aktivity jsou připravovány pro různé věkové skupiny,
rychle se zorientujete podle barevného značení:
– MŠ
– ZŠ – 1. stupeň
– ZŠ – 2. stupeň
– SŠ
– rodiny s dětmi
VÝSTAVY S ANIMAČNÍM PROGRAMEM V ROCE 2019/2020:

Zrození kovu. Příběh bronzu a železa
Termín konání: 21. 3. – 5. 10. 2019
Doprovodný program:
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50 let od Apolla: Člověk na Měsíci - výstava k 50. výročí
od okamžiku, kdy stanul první člověk na Měsíci
Termín konání: 8. 10. 2019 – 11. 1. 2020
Doprovodný program:

Vzpomínka na blovické pedagogy Josefa Hyana,
Františka Jaroslava Vacka Kamenického a Vojtěcha
Mikuláše Vejskraba Bělohrobskho
Termín konání: 18. 10. 2019 – 25. 1. 2020
Doprovodný program:

Osudy aristokratů západních Čech v bouřlivém 20. století
studentský projekt

Termín konání: 23. 1. – 21. 3. 2020
Doprovodný program:

Výstava k připomínce 200. výročí narození
Boženy Němcové
Termín konání: 4. 2. – 3. 5. 2020, 19. 5. – 30. 6. 2020
Doprovodný program:

Historie zámku Hradiště
Termín konání: 11. 6. 2020 – 31. 3. 2021
Doprovodný program:

Království hraček ze Skašova
Termín konání: 15. 10. 2020 – 30. 1. 2021
Doprovodný program:
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TÉMA ROKU – PROMĚNY ZÁMKU HRADIŠTĚ
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
ROCE 2019/2020:

Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska
Školní třída v 19. a 20. století se vším, co k ní patřilo.
Doprovodný program:

Velké prádlo našich babiček
Necky, valcha, žehlička, takhle prala babička.
Doprovodný program:

Všednodennost 19. století
Jak se žilo na vsi, ve městě a na šlechtickém sídle?
Co můžeme našim předkům závidět a co bychom
si raději nechali ujít?
Doprovodný program:
VELIKONOCE A VÁNOCE NA HRADIŠTI
ANIMAČNÍ DÍLNY PRO SKUPINY
V tomto školním roce inspiruje vánoční a velikonoční dílny kniha Dětství v zámeckém parku, kterou napsala dcera zámeckého zahradníka paní Hraničková – Nejdlová o svém dětství
prožitém v blízkosti zámeckého areálu a rodiny Pállfyů. Komentovaná prohlídka tematicky vyzdobeného zámku je zakončena tvořivou dílnou.

Advent na zámku Hradiště
Termín konání: 2. – 4. 12. 2019 a 11. – 20. 12. 2019
Doprovodný program:
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Adventní otevřená dílna
Termín konání: 12. 12. 2019 (15:00–17:00)
Program:

Velikonoce na zámku Hradiště
Termín konání: 25. 3. – 8. 4. 2020
Program:

Velikonoční otevřená dílna
Termín konání: 9. 4. 2020 (10:00–12:00, 14:00–16:00)
Program:
Udělejte si rodinný výlet na tradiční Adventní trh, který je připravený na sobotu 7. 12. 2019 a na Velikonoční jarmark, který proběhne v sobotu 21. 3. 2020. Vždy od 9:00 do 15:00. Oba trhy jsou
doplněné doprovodným programem pro děti.

III. Výlety a expedice
VÝLET NA ZÁMEK HRADIŠTĚ?
Výlet do muzea jistě splní svůj vzdělávací účel, my vám ale
kromě prohlídky expozic nabízíme i odpočinek v zámeckém
parku, kde si můžete projít naučnou stezku nebo si (od jara do
podzimu) poležet na trávě. Piknik v parku? Žádný problém.

hmm, piknik
v parku, to si
dám líbit…
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NAUČNÁ STEZKA
Naučná stezka udělá největší radost přírodozpytcům i romantikům
všeho druhu. Je dlouhá necelý kilometr a během šesti zastavení
se dozvíte mnoho z historie zámeckého parku. Kdo by se chtěl
o okolí zámku dozvědět ještě víc, může si v muzeu zakoupit knihu
Dětství v zámeckém parku, kterou napsala vnučka zámeckého
zahradníka.
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA MĚSTEM

N O V IN K A !

Chcete skloubit příjemné s užitečným? Pohyb na čerstvém vzduchu a přísun zajímavých informací vám jistě udělá dobře! Pro místní i přespolní jsme připravili atraktivní procházku městem Blovice,
během které se nenásilnou formou dozví o významných blovických občanech jako např. Jaroslav Kursa, Václav Valenta – Alfa
nebo František Raušar.
EXPEDICE
Expedice jsou vhodné pro ty nejzvídavější z vás a lze je absolvovat
samostatně nebo je zakomponovat do školního či táborového výletu. Doporučujeme pro rodiny a skupiny se staršími dětmi.
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KAM SE PODÍVÁTE S MGR. JIŘÍM BOUDOU?
Expedice archeologickými lokalitami jižního Plzeňska – pravěk – středověk – kam byste se podívali nejraději? Mgr. Jiří Bouda také vede
spolu s kolegou Mgr. Martinem Loukotou archeologické dílny, během kterých se seznámíte s prací archeologů.
ARCHEOLOGICKÁ DÍLNA PRO ZŠ
Archeologická dílna je určena pro žáky prvního stupně ZŠ. Má dvě
části – teoretickou a praktickou. V teoretické se žáci dozvědí, co to
je archeologie, jak probíhá archeologický výzkum nebo co archeolog v muzeu dělá. V praktické části dostanou děti několik úkolů: najít,
očistit, inventarizovat, uložit a zdokumentovat archeologický nález.
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IV. Přednášky
Přednášky organizujeme pro skupiny od cca 10 osob. Pokud
vás nabídka přednášek zaujme, ale nechcete nebo nemůžete
trávit čas cestou k nám do muzea, zorganizujeme ji přímo u vás.
Cena přednášky je 15 Kč na osobu.			
PŘEDNÁŠKY MGR. JIŘÍHO BOUDY

Zrození kovu. Příběh bronzu a železa

N O V IN K A !

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 kovových výrobků, se promítla do ekonomiky
a změnila společnost, např. výrazně vzrostla efektivita zemědělství, které mohlo uživit více obyvatel. Došlo rovněž k zásadní
k diferenciaci společnosti, ke vzniku privilegované vrstvy řemeslníků a obchodníků.

Pravěk jižního Plzeňska
Pravěk kráčel i jižním Plzeňskem... kde všude se našly jeho
stopy a kdo je v minulosti zkoumal? Na jaká období pravěk
v Čechách dělíme? Chybět nebude ani ukázka skutečných
pravěkých artefaktů.

Výšinná sídliště kultury chamské na jižním Plzeňsku
Něco pro ty, kteří by se rádi dozvěděli novinky ze středního
eneolitu (4300/4200–2200 př. Kr.) Bude řeč o výšinných sídlištích, kterých na jižním Plzeňsku známe víc než 70, seznámíte se
také s předměty a nástroji používanými v této době.
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Eneolitické výšinné sídliště Vlkov-Babiny
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.) – budete mít
příležitost si jej u nás prohlédnout.

Výsledky archeologického výzkumu Hradiště v Blovicích
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). A zajímavé informace uměli přečíst také při
zkoumání stavebního vývoje zámeckého areálu od podoby
gotické tvrze až k dnešnímu pseudogotickému zámku.

Každodenní život ve středověku
(město, vesnice, šlechtické sídlo)
Jak žili obyvatelé středověkých měst a vesnic? Jaké každodenní předměty z období středověku našli archeologové
na jižním Plzeňsku? Přijďte se podívat, součástí přednášky je
i ukázka artefaktů.

Zábava a hry ve středověké společnosti
Lov, turnaje, hostiny, deskové hry... zábava není vynález
20. století. Chcete zjistit, jak se bavili a jaké hry znali naši předkové ve středověku? Existovaly rozdíly ve způsobu zábavy
v různých společenských vrstvách?
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PŘEDNÁŠKY MGR. MICHALA ČERVENKY

Československé legie v letech 1914–1920
Kde, kdy a jak se zformovala Rota Nazdar? Jak se legionáři oslovovali? Co je to těpluška, ešalon nebo lentočka? Víte?
Jestli ne, pak se vše a mnohem víc o našich legionářích dozvíte na této přednášce.

Meziválečné Československo (politicko-kulturní vývoj)
První republika v exponátech Muzea jižního Plzeňska, stručný
výčet nejdůležitějších historických událostí nevyjímaje.

Historické přednášky ke klíčovým událostem let 1948 a 1968
Ke konci druhé světové války byl pro nadcházející poválečné Československo vytvořen nový politický systém, jednalo se
o Národní frontu Čechů a Slováků. Tato dějinná etapa je
označována jako 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
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.
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Dějiny evropské integrace
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, jež vrcholily po druhé
světové válce.

PŘEDNÁŠKY MGR. MARTINA LOUKOTY

Kdo jsou Keltové ?

N O V IN K A !

V průběhu doby železné se po Evropě šíří vyspělá kultura, jejíž
nositelé jsou Keltové. I přes svou vyspělost ale svět Keltů zaznamenal několik úpadků a vzestupů. Tato přednáška seznámí mladé posluchače se základní problematikou archeologie
halštatské a laténské kultury, mezi které patří například původ
Keltů, jejich každodenní život, válečnictví a samozřejmě i náboženství a pohřební praktiky.

Metody nedestruktivní archeologie
Práce archeologa je často spojována s destruktivními metodami, tzv. „vykopávkami“. Kromě toho ale existuje i tzv. nedestruktivní archeologie. Archeologické lokality tak mohou
být zkoumány, aniž by došlo k porušení jejich celistvosti. Mezi
hlavní metody řadíme leteckou archeologii, geofyzikální průzkumy, povrchový průzkum a sběr a další.
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Skenování krajiny v archeologii
V dnešní krajině můžeme najít na poměrně malém prostoru
velké množství památek, jež byly vybudované v různých časových obdobích. Jednou z metod pro průzkum 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, nebo zaniklé vesnice.
PŘEDNÁŠKY MGR. TEREZY PELCROVÉ

Advent a Vánoce
Přednáška je věnovaná adventním a vánočním zvykům, které
vycházejí z lidových a křesťanských tradic. Dozvíte se zajímavosti o světcích, které si během Adventu a Vánoc připomínáme. Prozradíme vám historii adventního věnce, kalendáře
a vánočního stromku. Naučíme vás, co symbolizují jednotlivé prameny vánočky... prostě přednáška, která voní, chutná
a zlobivé i trochu postraší!
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Vše, co jste chtěli vědět o Velikonocích,
ale báli jste se zeptat
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!
PŘEDNÁŠKA DRAHOMÍRY SYNÁČOVÉ

Postní a symbolické pokrmy velikonočních svátků
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.

MŇAM!
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V. Přednášky partnerských organizací
V rámci letošního roku nabízíme zájemcům také přednášky
spřátelených organizací. Máte-li o přednášku či workshop
zájem, ozvěte se nám, rádi s vámi vše vymyslíme.

Historický park Bärnau Tachov
Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami
z období středověku největším archeoparkem svého druhu na
německy mluvícím území. Ve třech sídelních skupinách můžete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož
i velký příbytek z 9.–13. století n. l. Tímto jedinečným způsobem
ukazuje Historický park dějinný vývoj regionu, který se vyznačuje sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Stefan Wolters, M. A. – Experiment v archeologii
Na základě praktické zkušenosti opírající se o Woltersovo dlouholeté působení ve funkci ředitele největšího středověkého
archeoparku v Německu byla sestavena přednáška, která
široké veřejnosti osvětluje principy vzniku archeologických
rekonstrukcí – se zameřením na velké stavební rekonstrukce
obytných a užitných staveb. Přednáška proběhne v němčině
a bude tlumočena do českého jazyka. Akce je součástí projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko a je finančně podpořena z programu Cíl EÚS.

TIP!

www.archaeocentrum.eu
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Post Bellum
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů
20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří
se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních
akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost
svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Post Bellum
na základě příběhů pamětníků vytvořilo několik zážitkových
workshopů, které jsou určeny školním třídám (účastníkům od
13–20 let) a trvají cca 4 hodiny. V rámci naší spolupráce vám
můžeme zajistit následující workshopy:

Den, kdy se mlčelo
Workshop na tématu proměny české vesnice během kolektivizace nastoluje otázku, zda je v pořádku snažit se odstraňovat
nespravedlnost pomocí toho, že dříve privilegované menšině
sebereme základní práva, majetek, svobodu a případně i život.

Doma a jinde
Účastníci prožijí postupnou proměnu společenské atmosféry
třicátých let v Československu. Jak se jejím vlivem mění život
mladé dívky Evy, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy
se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží. Workshop v dobových reáliích ukáže
principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představuje fenomén
uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.
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Tak tohle neprojde
Workshop se dotýká problematiky cenzury a autocenzury,
a to jak v době normalizace, tak i v současném světě široce
dostupných internetových médií. Účastníci prožijí tři ilegální
schůzky během osmdesátých let minulého století a přípravu
vlastního samizdatu.

Lidi to tak nenechaj
Na workshopu dostanete příležitost vžít se do uvažování jednoho studenta v rychle se měnícím poválečném Československu, který stojí před důležitým rozhodnutím. Co všechno musel
vzít v úvahu? A co bylo v sázce?

Lidská práva – chraňme je
Workshop pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kde se děti
interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv
prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století.

VI. Speciální zážitek – pro ty, kdo se nebojí
Haptický doprovodný program pro školy
a zájmové skupiny:
Haptický doprovodný program Dotýkejte se, prosím! připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určený
především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. I pokud
vidíte bez obtíží, můžete si s páskou na očích vyzkoušet, jaké to
je vnímat své okolí pouze hmatem. Vyzkoušíte si citlivost svých
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prstů při čtení Braillova písma a možná se nám podaří zbavit
Vás předsudků o nevidomých a slabozrakých. Ať už jste nevidomí nebo vidící, v tomto programu se hmatem seznámíte
s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami nebo proutěným zbožím běžné potřeby.
Nyní si můžete zkusit zahrát společenské hry pro nevidomé
a vyzkoušet si různé pomůcky pro každodenní potřebu.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory MKČR.

NOVINK A!
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VII. Byl jednou jeden skřítek...
Vypravěč je dalším z našich edukačních programů, určeným pro děti od 3 do 8 let. Je koncipován tak, aby se malí
návštěvníci muzea hravou formou dozvěděli něco o historii
zámku Hradiště a o tom, jak vypadal život šlechty, měšťanstva
a vesnického lidu v 19. a na počátku 20. století. Děti provází
jednotlivými expozicemi – František Raušar a počátky muzejní
činnosti v Blovicích, Měšťanský interiér, Národopis, Šlechtický
interiér, Stará škola, Ložnice a Velké prádlo – skřítek, který vypráví pohádky, a rád si s dětmi hraje. Prohlídka zámku je proto
zábavná i pro ty nejmenší a díky možnosti osahat si a vyzkoušet
některé z exponátů, zasoutěžit si nebo si v muzeu zazpívat se
stává dlouhotrvajícím zážitkem. V případě zájmu je možné doplnit program tvořivou dílnou.
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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Chtěli byste se na něco zeptat? Ozvěte se nám:
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
Hradiště 1
336 01 Blovice
Telefon: +420 371 522 208
GSM: +420 773 023 840
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz
web: www.muzeum-blovice.cz
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
muzeumblovice

23

24

