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Tisková zpráva k akci:
Vojáci Velké války v Českém Krumlově
28. 10. 2018
Český Krumlov 10. 10. 2018

Regionální muzeum v Českém Krumlově se připojí k oslavě 100. výročí konce 1. světové války a
vzniku republiky celodenní akcí „Vojáci Velké války v Českém Krumlově“ v neděli 28. 10. 2018
v parku za Městským divadlem v Českém Krumlově. Návštěvníci se mohou těšit na prvoválečné
vojenské ležení s expozicí pod otevřeným nebem, kde budou mít jedinečnou možnost sáhnout si na
vystavené exponáty. K vidění budou členové KVH České Budějovice v dobových uniformách
Centrálních mocností, Dohody i československých legií. Připraven je celodenní program, kde
nebudou chybět přednášky a praktické ukázky. Akce je přístupná zdarma.
Na Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2018 oslavíme 100. výročí vzniku
samostatného Československa a konce první světové války celodenní akcí s názvem „Vojáci Velké války
v Českém Krumlově“, která proběhne nedaleko muzea v prostoru parku za Městským divadlem v Českém
Krumlově od 9:30 do 17:00 hodin. Navážeme tak tematicky na hlavní výstavu sezóny „Od Velké války
k republice“, která je ke zhlédnutí v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Kromě uniforem a výstroje
budou ve vojenském ležení k vidění například chladné zbraně, plynové masky, improvizovaná výbušná
zařízení, předměty denní potřeby, polní kuchyně nebo britský 3 palcový minomet. Po celý den si budou
moci návštěvníci vyzkoušet ve stanu polní pošty materiály a techniky používané v průběhu konfliktu ke
korespondenci. Uniformy vojáků Velké války budou představeny během komentované prezentace formou
přehlídky. K jakému vývoji výstroje docházelo, ukáže příklad britského vojáka. Proběhne také ukázka
pořadového výcviku skotské pěchoty. Samotné umístění akce má návaznost na období první světové
války, kdy byl Český Krumlov určen jako lazaretní město a v budově současného divadla (tehdejší „Nové
hospodě“) byla zřízena záložní nemocnice pro raněné vojáky. Proto bude pro návštěvníky připravena ve
stanu polní ambulance přednáška k vojenskému zdravotnictví s praktickou ukázkou operačního zákroku.
Akce se koná ve spolupráci se členy a přáteli Klubu vojenské historie České Budějovice
a Městským divadlem Český Krumlov. Vstup na akci i do Regionálního muzea v Českém Krumlově
bude 28. 10. 2018 zdarma.
____________________________________________________________________________________________________
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia.
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie,
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého
druhu na světě.
_____________________________________________________________________________________________________
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