Prosinec 2018
Víte, že…

HRADNÍ PALÁC A KAPITULNÍ SÍŇ
Z důvodu rekonstrukce jsou expozice Muzea středního Pootaví
Strakonice uzavřené do poloviny roku 2021.

ČERNÁ KUCHYNĚ
DOTEKY VÁNOC (vánoční výstava)
Termín:
Místo:
Otevřeno:
Vstupné:

do 26. 12. 2018
černá kuchyně
po - pá 9 – 16 hodin,
so - ne a svátky 13 – 16 hodin
zdarma

Letošní vánoční výstava se z důvodu rekonstrukce strakonického hradu představí v prostorách černé kuchyně. Návštěvníkům
přiblíží vánoční atmosféru, kterou budou moci vnímat hned
několika smysly – zrakem, sluchem, hmatem, u některých exponátů i čichem. Již tradičně výstavu doplní instalace vánočních
stromečků ozdobených dětmi z MŠ a ZŠ ze Strakonic a okolí.
Letošní novinkou bude slaměný betlém v životní velikosti a také
betlém papírový, postupně dotvářený samotnými návštěvníky.

ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM

7. - 9. 12. 2018
22. ročník Adventních trhů pod Rumpálem s bohatým programem, otevřením bran pekelných a tradiční návštěvou sv. Mikuláše
Brány strakonického hradu se slavnostně otevřou v pátek
7. prosince v 15 hodin. Jako každý rok se hradní nádvoří zaplní
řemeslníky a hudebníky ze širokého okolí. Chybět nebudou ani
čerti a Mikuláš s dárky. Těšit se můžete na rukodělné výrobky
z keramiky, drátu, dřeva, sušiny a dalších materiálů. Dále na
šperky, svíčky, perníčky, punč, svařené víno, medovinu, pražené
oříšky, klobásy, nakládané sýry, ovocné špízy nebo trdelník.

Antonín LAGRON
Víte, že v prosinci uplyne 90 let
od úmrtí loutkáře Antonína Lagrona?
Narodil se v Doubravici u Volyně 29.
května 1852. Působil 8 let jako artista u
cirkusu Berousek. Poté pracoval až do
roku 1879 u svého otce v loutkoherecké
společnosti. Následně byl loutkářem a
artistou v kočovné společnosti J. Bocka.
Oženil se s Annou Kludskou a za společné
peníze si koupili loutky u řezbáře z Mirotic. Osamostatnili se a vystupovali
s loutkovým divadlem sami po jižních a
západních Čechách. Antonín zemřel ve
Strakonicích 30. prosince 1928.

František HRBEK
Víte, že v prosinci uplyne 120 let
od narození básníka a překladatele Františka Hrbka? Narodil se v Blatné 7. prosince 1898. Mládí prožil v Tchořovicích. Působil v Praze v Sokole jako člen i jako vedoucí žáků. Současně byl redaktorem
sokolského Skřivánka, Sokolských besed,
Vzkříšení, Sokola a Zpravodaje. Psal přírodní a intimní lyriku, je autorem několika
sbírek, např. Šalvěj, Cestou domů či Zemi
milované. Publikoval od roku 1916 a přispíval i do časopisů. Překládal
z chorvatštiny, slovinštiny, francouzštiny a
němčiny. Zemřel 15. července 1949
v Praze.

Pro letošní rok pořadatel akce Muzeum středního Pootaví Strakonice přichystalo i několik novinek. Vánoční koncert Martiny
Kociánové a Kateřiny Englichové v kostele sv. Prokopa, balónky
s přáním pro Ježíška a mnoho dalšího. V průběhu vánočních
trhů si můžete opět užít České vánoce – kreativní bižuterní dílnu doplněnou ukázkami výroby vánočních ozdob, jablonecké
bižuterie a prodejem. V neděli od 10 hodin se společně s dětmi
přijďte podívat na živý betlém se zvířátky – velbloudem, ovečkami, poníkem, kozou a oslíkem. Na velbloudovi se děti na
hradním nádvoří mohou svézt.
Podrobný program najdete na stránkách muzea –
www.muzeum-st.cz , na facebooku - MSPHoslovice a v letácích
Adventní trhy otevřeny: pá – 15 – 19 hodin
so – 10 – 18 hodin
ne – 10 – 14 hodin
Vstupné:
zdarma

Víte, že …
Marie BŘÍZOVÁ
Víte, že v prosinci uplyne 125
let od narození ochotnické herečky
Marie Břízové? Narodila se 1. prosince
1893 ve Strakonicích. Působila
v ochotnických souborech Sokol Strakonice, Čelakovský Strakonice a v divadelním odboru ZK ROH Fezko Strakonice. Účinkovala v několika hrách, např.
Pražské děti z Podskalí, Strakonický
dudák, Paní Marjánka či Psohlavci.
Zemřela v červenci roku 1978.

Kontakty:
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
+ 420 380 422 608
informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
www.facebook.com/MSPHoslovice
www.twitter.com/MuzeumStrakonic
GPS 49.2583742N, 13.9012308E

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice
+420 731 907 308
mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
www.facebook.com/MSPHoslovice
www.twitter.com/MuzeumStrakonic
GPS 49.1855419N, 13.7705250E

