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Tisková zprava – Výstava
„Poklady, depoty, obětiny…
Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku“
1. 3. – 22. 5. 2016
Český Krumlov 4. 2. 2016
Od 1. března do 22. května 2016 bude probíhat ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově
výstava „Poklady, depoty, obětiny… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku“. Zahájení muzejní sezóny 2016
v Českém Krumlově je posledním zastavením této putovní výstavy, která byla poprvé instalována v roce 2014 v Městském
muzeu v Bechyni a v Husitském muzeu v Táboře a v roce 2015 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.
Letošní výstavní sezona v Regionálním muzeu v Českém Krumlově bude zahájena dne 1. 3. 2016 vernisáží mimořádné
archeologické výstavy s názvem "Poklady, depoty obětiny… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku". Návštěvníci se
mohou těšit na výběr nejzajímavějších a nejtypičtějších depotů z jednotlivých úseků doby bronzové (např. měděné hřivny a
žebra, bronzové šperky, nástroje i zbraně), doby železné (depoty železných výrobků, keltské kruhové šperky) i depoty
vrcholného středověku a novověku, zastoupené především poklady stříbrných mincí. Na výstavě bude prezentován i
výjimečný soubor keramických plastik z doby halštatské z lokality Burkovák u Nemějic. Jihočeské depoty si návštěvník bude
moci „odnést“ i s sebou v podobě doprovodného katalogu k výstavě, který bude k dostání v muzeu.
Českokrumlovská instalace bude obohacena také o výběr regionálních nálezů a řadu interaktivních prvků včetně haptických
instalací, které ve spolupráci s Tyflokabinetem České Budějovice zpřístupní výstavu i pro návštěvníky s vadami zraku. Součástí
doprovodného programu bude víkendová kovotepecká dílna věnovaná výrobě pravěkého šperku (14. – 15. Května 2016),
autorská komentovaná prohlídka, která se uskuteční 19. 4. 2016 od 18 hodin či tematická interaktivní herna a chodbová
prodejní výstavka bronzových replik pravěkého šperku. Výstava potrvá až do neděle 22. 5. 2016 a celou dobu ji bude
doprovázet tematická soutěž o zajímavé ceny, jejíž vítězové budou vyhlášeni a odměněni během muzejní noci, a to dne 28. 5.
2016. Více informací k programu i soutěži na www.muzeumck.cz nebo na Facebooku.
Regionální muzeum v Českém Krumlově srdečně zve návštěvníky ke zhlédnutí této unikátní výstavy a těší se na společné
zahájení nové sezony 2016.
_________________________________________________________________________________________________________________
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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