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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
zahajuje dne 20. 2. 2020
V. ročník

Muzejní akademie 2020
na téma

„9 nej české archeologie“
V. ročník bude věnovám tradičním i novým objevům české archeologie. Archeologové se nám snaží
objasnit, jak lidé v nejhlubší minulosti žili, pracovali, odpočívali, jak mohl vypadat jejich duchovní
svět a jak se to všechno v průběhu času měnilo. Pokud dojde ke zničení lokality bez archeologického
výzkumu, je to jako bychom našli starou knihu plnou informací, kterou bez přečtení okamžitě
spálíme. Archeologie poskytuje odpovědi na otázky, které jsou zásadní i pro pochopení dnešního
světa. Často se říká, že bez znalosti minulosti totiž jen těžko porozumíme současnosti.
Průvodci na této cestě do tajů archeologie nám také v tomto roce budou zkušení odborníci.

20. 2.

Pražský hrad - 95 let archeologického výzkumu

PhDr. Jan Frolík, CSc.

Pražský hrad patří k našim nejvýznamnějším památkám a archeologický výzkum
má od roku 1925 důležitou úlohu při poznávání jeho minulosti.

19. 3.

Hrobka Karla IV.
PhDr. Milena Bravermanová
Zatímco o průběhu pohřebního průvodu císaře a krále Karla IV. se zachovalo
dostatek písemných pramenů, o místě uložení Karlova těla v katedrále se dlouho
nevědělo a moderní historici o poloze hrobu jen spekulovali.

16. 4.

Nejstarší období Vyšehradu z pohledu archeologie (950–1050)
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
Pražský Vyšehrad je místem spjatým s počátky českého státu. V obecném
povědomí je ale spojovaný spíš s mýty a pověstmi než s historicky
doloženými skutečnostmi.

28. 5.

Most

Prof. PhDr. Jan Klápště, Csc.

Uplynulo téměř šedesát let od vládního rozhodnutí zbourat starý Most kvůli
těžbě uhlí. Osud severočeského města se stal jedním z evropsky extrémních
příkladů krajinné devastace. Zánik někdejšího královského města vyvolal
rozsáhlou archeologickou akci.

25. 6.

Pompeje českého středověku

Jan Vizner

V noci po masopustním úterý roku 1420 husité dobyli a zapálili Sezimovo Ústí.
Obyvatelé stihli odnést pouze to nejnutnější. Díky náhlému opuštění a zániku
města, zde byla zakonzervována situace, kterou bez nadsázky lze přirovnat
k antickýcm Pompejím.

17. 9.

Kolínský hrob

PhDr. Michal Lutovský

V roce 1864 byl v cihelně za hradbami Kolína náhodně objeven a vzápětí zničen
bohatě vybavený hrob muže a ženy. Bez větších pochybností tak jde o hrob
jednoho z knížat, který v době před vystoupením historických Přemyslovců ovládal
českou kotlinu.

15. 10.

Rotunda sv. Václava

PhDr. Jarmila Čiháková

Před 16 lety byl při záchranném archeologickém výzkumu v budově Matematickofyzikální fakulty UK učiněn mimořádný objev. Archeologům se podařilo odkrýt
pozůstatky legendární rotundy sv. Václava, která byla více než 300 let považována
za ztracenou.

26. 11.

Býčí skála – tajemství jeskynní svatyně

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

Jeskyně v srdci Moravského krasu patří k nejproslulejším archeologickým
lokalitám na našem území. Zdejší druhý nejdelší jeskynní systém v ČR k sobě
odedávna lákal lidskou pozornost. Dnes však díky dlouholetému bádání víme, že
využití jeskyně prehistorickými lidmi bylo mnohem bohatší a pestřejší, než si
původní objevitelé představovali.

10. 12.

Římané za humny

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

V posledních desetiletích se archeologům podařilo odhalit celou řadu dokladů
masivní římské přítomnosti na území ČR, na jejichž základě mohou odborníci řešit
řadu klíčových otázek evropských dějin. Například jak daleko se dostal proces
romanizace celého zadunajského území, nebo proč nebyl ve finále úspěšně
dokončen?

Na závěr této přednášky proběhne slavnostní předání certifikátů absolventům akademie.
Přednášky začínají v 17:30.
Podmínkami pro účast na Muzejní akademii 2019 je:
1. Zájem o historii a její příbuzné obory
2. Věk 10 – 99 let
3. Chuť dozvídat se o naší minulosti nejen to, co stojí v učebnicích
4. Radost z toho vyzkoušet si nejen úlohou studenta archeologie, ale i zažít doprovodné
programy, exkurze na historické lokality, které ovšem nejsou podmínkou k získání titulu
absolventa akademie, a mnoho dalšího, co Vám hodláme v naší Muzejní akademii
nabídnout
Přihlášení účastníci obdrží „index“ se stručnými anotacemi jednotlivých přednášek, kam za
každou účast na jednotlivých večerech obdrží od přednášejícího zápočet. Studenti, kteří
navštíví minimálně 7 z 9 přednášek, získají na závěr absolventský diplom Muzejní akademie.
Prvním krokem pro vstup do programu Muzejní akademie je vyplnění přihlášky, kterou
naleznete na stránkách Regionálního muzea v Jílovém, anebo zde na pokladně a její další
odevzdání tamtéž či elektronické zaslání na mail reditelka@muzeumjilove.cz. Muzejní
akademie stojí 150 Kč na celý akademický rok, účastníci navíc obdrží při přednáškách drobné
občerstvení.
Uvítáme ale i ty, kteří by chtěli vyslechnout jen jednotlivé přednášky jako zájemci o daná
témata. Pro ně je vstupné 30 Kč na jednu přednášku a odměnou za ně nevšední zážitek a nové
vědomosti.

Těšíme se na Vás,
vaše
Regonální muzeum v Jílovém u Prahy
PhDr. Šárka Juřinová
ředitelka muzea

