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dny
otevřených
Ateliérů

2020

Vážení milovníci Dnů otevře-

Vítám vás na dalším, letos již

ných ateliérů, letošní 13. ročník

13. ročníku Dnů otevřených

bychom

považovat

ateliérů, které již neodmyslitelně

svým způsobem za symbolický.

patří k významným kulturním

I přes situaci, která v jarních

akcím jižních Čech. Jsem velice

měsících

výrazně

potěšen, že se opět můžeme

mimo jiné i kulturní sektor,

v rámci této akce společně

jsme se rozhodli v přípravě

vydat na zajímavá a netradiční

mohli

zasáhla

13. ročníku Dnů otevřených ateliérů pokračovat.

místa, na která se v průběhu roku běžný návštěvník

Doufám, že v čase, kdy čtete tento časopis,

většinou jen tak nedostane. 10.–11. října otevřou

pomalu plánujete nebo se již chystáte na cesty za

umělci své ateliéry, předvedou techniky své tvorby,

jihočeským uměním, řemeslem, designem nebo

odprezentují ji a promluví s námi o všem, co nás

architekturou. Opět se vám otevře víc jak stovka

v kontextu jejich práce zajímá.

míst, na kterých vás přivítají lidé, kteří vám rádi

Rád bych vás však letos pozval i do Alšovy jihočeské

představí svou tvorbu a zázemí. Využijte toho

galerie, která v rámci Dnů otevřených ateliérů

a poznejte, jak kreativní jsou jižní Čechy.

připravila zajímavý doprovodný program. V sobotu

Letošním ročníkem volně prochází téma jihočeský

se můžete dozvědět více o expozici Meziprů-

folklor a lidové umění. V současnosti je zajímavé

zkumy | sbírka ajg 1300–2020 na komentované

sledovat, jakým způsobem dokáží mnozí umělci to

prohlídce s jedním z kurátorů a v neděli je pro

„tradiční“ a jak my říkáme „lidové“ transformovat

naše malé návštěvníky připraven ve Wortnerově

do moderních podob. Stejně tak je však důležité

domě zajímavý výtvarný workshop. Pojďme společně

klást důraz na podporu a zachování nemateriálních

prozkoumat skrytá tajemství jihočeských ateliérů

hmotných statků, které se v naší jihočeské kultuře

a užijme si bohatý doprovodný program.

předávají z pokolení na pokolení.
Přijměte tedy pozvání na 13. ročník Dnů otevřených
ateliérů v Jihočeském kraji. Potkejme se společně
na slavnostním zahájení, na některé z cest vedoucích
do ateliérů nebo na nedělním DesignMarketu
a podpořme tak naše jihočeské umělce v této
nelehké době.
Mgr. Patrik Červák
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje

Záštitu převzal Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

Mgr. Aleš Seifert
ředitel Alšovy jihočeské galerie

Kdopak by se

bál!

Dny otevřených ateliérů v jižních Čechách nabízejí již

ilustrujících zájem o lidovost na přelomu 19. a 20. století (jako je

třináctým rokem nahlédnutí do zázemí jihočeských tvůrců.

například známá Máchova vila v Bechyni postavená v letech

Během cest za uměním, řemeslem, designem a architekturou

1902–1903 českým architektem Janem Kotěrou nebo Bílkův

se návštěvníkům opět představí okolo sta míst po celém

dům v Chýnově). Nebude chybět ani možnost prohlédnout

Jihočeském kraji, která o víkendu 10.–11. října 2020 otevřou

si unikátní stavbu lidové architektury, kterou je Krušlovský

své dveře a nabídnou debaty s umělci v jejich ateliérech,

včelín. Na cestách za řemeslem se pak můžete setkat

komentované prohlídky, workshopy i výtvarné dílny. Letošní

s jihočeskými řemeslníky, kteří se stále věnují tradičním

ročník jsme se rozhodly obohatit o téma folkloru, vztahu

technikám (Sedlická krajka nebo výroba dřevěných hraček

k tradici a lidovému umění. Vedlo nás k tomu zamyšlení,

rodiny Drhovských). Ve spolupráci s jihočeskými muzei

jaké jsou podoby folkloru nejen z historického hlediska,

a místními etnografy se zaměříme na „příběhy věcí“

ale i v současnosti.

z muzejních sbírek, které historicky reflektují podoby folkloru

Zájem o „lidovost“ se hluboce odrazil ve výtvarném umění

a lidovosti v umění v Jihočeském kraji.

a uměleckém řemesle především během devatenáctého

V posledních letech se tradiční řemeslo a folklor stávají

a v první polovině dvacátého století. Po druhé světové válce,

jedním z důležitých trendů odrážejících se jak v oděvním

kdy se lidové umění stalo jedním z nástrojů propagandy

designu, tak nábytku či užitém umění. Tyto reminiscence

tehdejšího vládnoucího režimu, získal folklor nové – negativní

folkloru a tradičních řemesel představí doprovodná výstava

konotace, které ovlivnily jeho vnímání i během porevolučních

Domovina ve výstavní síni Tiskárny Karmášek, prezentující

let. Až nyní, v posledním desetiletí, můžeme sledovat

současné

nápadnou tendenci k opětovnému návratu k zájmu o lidové

tradic v dialogu s tradičními jihočeskými řemeslnými tvůrci.

umění odrážející se nejen v tradičním řemesle, ale i v pronikání

Výstavou se snažíme ukázat, že vztah k tradici nepředstavuje

do výtvarného umění a designu. I přes znovuobjevení krásy

jen pouhé přejímání tradičních vzorů, ale může být i aktuální

lidového umění řada tradičních technik postupem let bohužel

a svébytnou výpovědí.

zaniká. Naší snahou je ukázat bohatost folklorní tradice na

Vedle zmíněného tématu se můžete tradičně těšit i na další

jihu Čech a podpořit současné tvůrce, kteří se snaží na tuto

jihočeské výtvarníky, řemeslníky a umělecké školy,

tradici navázat a nově ji rozvíjet.

kteří v rámci Dnů otevřených ateliérů otevřou své zázemí

Během Dnů otevřených ateliérů vám představíme folklor

veřejnosti. Nedělní odpoledne v Českých Budějovicích již

v několika rovinách. V rámci cest za architekturou jsou pro

tradičně ovládne DesignMarket vytvořený ve spolupráci

vás připraveny komentované prohlídky vybraných staveb

s Prostor Pro, který představí výrobky českých tvůrců.

české

designéry

vycházející

z

lidových

Petra Lexová a Monika Zárybnická

Madonka
v lese

Autor plastiky, prachatický rodák a patriot
Josef Chwala (1906–1985), samotář a introvertní podivín, byl obdařen bohatou
obrazotvorností. Inspirací mu byla kromě
silné osobité křesťanské víry rodná krajina
se svými typickými sakrálními stavbami
a symboly, morovými sloupy na návsích či
náměstích, kříži a sochami svatých, kap-

brutálně
křehká
dřevořezba

ličkami, obrazy Panny Marie v místních
kostelích a kaplích, božími muky u polních
cest. Nejintenzivnější vliv na Chwalovu
tvorbu měla však zřejmě jeho „zjevení“;
stavy časové nepřítomnosti, snad změněného
stavu vědomí. Tehdy se mu zjevovali andělé,
svatí, nejčastěji však Panna Maria. Vyčerpanost, fyzická bolest, duševní neklid,
následně přívaly naprostého štěstí, to byly
pocity, se kterými se pustil do vyřezávání
„Madonky v lese“.

Celá dřevořezba je umístěna na kombinovaném podstavci. Spodní část je zhotovena
z dřevěné bedničky – obalu od exotického
ovoce, do níž je zasunuto 27 kusů dřevěných zubatých plátků. Druhá část, na které
je připevněna vlastní plastika, je sestavena
z 15 stylizovaných vyřezávaných smrkových
šišek. Přetvořený typ Panny Marie Svatohorské
je zasazen na vyvýšeném kopci uprostřed
lesa. Les tvoří 14 různě vysokých a silných
kmenů, ke kterým jsou připevněny jednotlivě
vyřezané smrkové větve. K některým stromům
jsou připevněny špejle, ty dělají dojem roští.
Madonka s dítětem stojí na malém podstavci,
za zády jí vykukují přilepené špejle, snad že
byla v lese sbírat chrastí. Povrch roucha tvoří
zvláštní geometricky dekorativní ornament.

Jednotlivé dřevěné části díla jsou k sobě
přilepeny klihem. Plastika je opatřena třemi
ozdobnými cedulkami s textem a dobarvena
hnědou, zelenou a modrou základovou
akvarelovou barvou. Zvláštní robustní
rukopis, jakási chaotičnost, diletantská nešikovnost a naproti tomu dokonalé ztvárnění křehkého duchovního vnitřního světa,
originální technika práce, půvabné, vynalézavé i strhující pojetí, kde krása se prolíná
s ošklivostí – to je charakteristika nevšední
tvorby řezbáře Josefa Chwaly.

Josef Chwala: Madonka v lese
Prachatické muzeum
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
www.prachatickemuzeum.cz
text: Mgr. Zdeňka Oberfalcerová

Eva Volfová,

Igor Holas,

výtvarný workshop, Tiskárna Karmášek, České Budějovice

Rabenštejnská 2020, Panská 4, České Budějovice

Eva Volfová (1979) se narodila v Teplicích. V roce 2006 absolvovala VŠUP ateliér textilní tvorby. Během studia se zúčastnila stáže

Igor Holas (1971) pochází z malířské rodiny, kde se od mala učil v ateliéru svého otce Miroslava a dědečka Oty Holase.

na Univerzitě v Ljubljani, oddelek za tekstilstvo, stáže na AVU v ateliéru grafiky a stáže v ateliéru ilustrace VŠUP u Juraje Horvátha.

Studoval SPŠ grafickou v Praze, obor typografie, grafika a malba. Od roku 1991 pracoval jako grafik pro časopis Mladý svět a v roce 1993 založil

Její diplomová práce knížka Kočička z kávové pěny zahájila dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím Baobab, se kterým pracuje dodnes.

reklamní agenturu SPKT. V tomto čase se začal intenzivně věnovat malbě a podnikal časté studijní malířské cesty do východního Maďarska

V roce 2017 si doplnila výtvarnou pedagogickou kvalifikaci na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mimo umělecké a kulturní aktivity

(Aranyosappáti) za přítelem malířem a básníkem Tiszai Nagy Menyhértem. Účastnil se společných i samostatných výstav v Maďarsku a na

se dlouhodobě zabývá pedagogickou činností v oblasti výtvarné edukace, v níž dále rozvíjí práci s papírem a grafickými technikami.

Slovensku. Vytvořil grafické realizace (Hotel Paříž, Hotel Penta Renesance) a navrhoval loga (pro MMF 2000 Praha – 2. místo). V roce 2000

Dlouhodobě se věnuje projektu Nad nit nic, který rozvíjí tvůrčí práci s nití. Eva Volfová se věnuje převážně kombinovaným technikám,

představil svou tvorbu na první samostatné výstavě v Budapešti – Stephania Palace (jednalo se o 30 obrazů z let 1995–2000) a na samostatné

textilní koláži, kresbě a tištěné grafice. Svojí tvorbou navazuje na tradiční českou ilustraci, kterou však zpracovává ojedinělým způsobem –

výstavě v Bank of Austria v Szolnoku. V tomtéž roce byla v maďarské Csarodě otevřena i stálá expozice jeho obrazů a Igor Holas přesídlil

výšivkou, pro ni tak zcela charakteristickou. Klid a jemnost ilustrací rozvíjí hravým a invenčním přístupem, který vždy nabízí mnoho

natrvalo do jižních Čech, do Zlaté Koruny, kde koupil středověký mlýn. V současné době se věnuje tvorbě exteriérů a interiérů, malovaným

precizních detailů. Za své ilustrace již získala několik ocenění, např. dvě třetí místa v soutěži Nejkrásnější česká kniha (Kočička z kávové

vývěsním štítům a dalším návrhům pro různé historické objekty v Českém Krumlově. Za návrh realizace „Zámecké lékárny“ byl navržen

pěny, autorská kniha, spolupráce s Terezou Horváthovou, Baobab 2006; Šípková Růženka. 12 nejmenších pohádek, Baobab 2011).
Eva Volfová patří k výrazným ilustrátorkám současné generace. Aktuálně žije s rodinou na Táborsku a má čtyři děti. Její poslední kniha,
kterou v roce 2019 vydalo nakladatelství Baobab, se jmenuje Fridolína, Antonína a malá Mína.

na státní památkářské ocenění. Působí také v projektu Moje Lampa, jehož sídlo naleznete v českobudějovické Panské ulici, kde navrhuje
atypická designová svítidla. Jeho malířská díla jsou zastoupena ve vídeňských galeriích – Bast-art, Galerie Augustin a v soukromých
sbírkách v Čechách, Maďarsku, Rakousku, Německu a Slovensku.

DOAkce: Chcete se seznámit s tvorbou Evy Volfové? Dozvědět se, jak vznikají její knihy a ilustrace?

DOAkce: S Igorem Holasem a jeho obrazy se budete moci setkat na výstavě v prostorách nové galerie

Přijďte na nedělní workshop od 14:00 „V knížce ukryté“ a zkuste si,
že i do malé knížečky se vejdou velké věci.

v Rabenštejnské věži v Českých Budějovicích, a to pouze v termínu DOA od 10. do 11. října.

Fotografie: Michal Tůma

Miloslav Nováček,

Alšova jihočeská galerie – Meziprůzkumy,

Wortnerův dům AJG, České Budějovice

Hluboká nad Vltavou

T

A

vůrčí práce grafika a ilustrátora Miloslava Nováčka (1923–1994) byla neodmyslitelně spojená s jihočeskou krajinou a jejím folklorem.
Narodil se ve Včelné u Českých Budějovic, kde celý život pobýval a vytvořil zde podivuhodný soubor grafických listů, kreseb a ilustrací.

lšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou letos na jaře představila již pátou podobu své stálé expozice Meziprůzkumy /
sbírka AJG 1300–2020, kterou vytvořili historici umění a kurátoři Hynek Látal a Martin Vaněk. Expozice prezentující bohatou sbírku

Po soukromém studiu pracoval jako chemigraf v tiskárně a vedle toho se věnoval volné grafice a ilustraci. V jeho nezaměnitelném uměleckém

středověkého umění společně s uměním 20. století se hlásí k odkazu kurátorky a spisovatelky Věry Linhartové a je každý rok doplněná

rukopisu se odráží tradice dřevořezového lidového umění i odkaz české lyrické krajinomalby. Důležitým inspiračním zdrojem Nováčkovy

intervencí současného umělce či umělkyně. Letošní ročník akcentuje umělecké památky středověkého umění a umění 20. století provázaného

tvorby byla hudba a poezie, která dala vzniknout řadě ilustrací. Těmi doplnil Hrubínovu Romanci pro křídlovku, Erbenovu Kytici či Máchův Máj.

s jihočeským regionem. Představuje díla autorů a autorek, kteří se v kraji narodili nebo jejichž dílo se k jižním Čechám tematicky vztahuje.

Na začátku 80. let začala v díle Miloslava Nováčka převažovat kresba perem a uhlem, která oproti strohým liniím dřevořezové techniky

Jak uvádí autoři výstavy: „Prezentovaná budou i ta díla ze sbírky AJG, která byla dlouhou dobu marginalizována a nezapadala do

dovoluje vyniknout poetice jemných kresebných linií a práci se světelnými valéry. Tak je tomu i v cyklu Jihočeská nokturna z roku 1984,

uměleckohistorického kánonu utvořeného v nově nabytých svobodných poměrech po roce 1989. V souvislosti s možností vystavovat

v jehož rámci vznikla i kresba uhlem Večernice nad vysokou trávou (1985). Cyklus zachycuje poetický mikrokosmos luk a strání, na který

po sametové revoluci díla během socialistické éry zakázaných umělců či umělkyň byly práce tzv. regionálních tvůrců rázem odsunuty do

později navázal cyklem Les (1987). Úzké sepětí s krajinou se promítá i do kreseb zachycující prostředí umělcova ateliéru. V kresbě Ateliér

pozadí a to nejčastěji s odkazem na jejich nedostatečný inovativní umělecký přínos. Jejich dílo bylo schematicky onálepkováno jako

s vysokou trávou a souhvězdím (1985) se smývá hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem a krajina se promítá krom otvoru okna i na

„prorežimní“ a na základě dobového morálního soudu automaticky obdrželo záporné znaménko bez zohlednění často nesporné výtvarné
kvality.“ Přesto expozice komplexně ukazuje, že i tato díla přes své označení za „regionální“ má význam studovat a s jejich pomocí si

zdi ateliéru. Tento výjev jakoby přibližovat i výtvarný svět Miloslava Nováčka, který balancuje na tenké hranici mezi snem a skutečností.

DOAkce: Dílo Miloslava Nováčka má ve svých sbírkách i Alšova jihočeská galerie.

V rámci DOA představí část Nováčkových děl ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích
a připraví tematickou dílnu pro děti pod vedením lektorského týmu AJG.
Zúčastnit se můžete v neděli 11. října od 14:00 hodin.

klást otázky vážící se k umělecké kvalitě i co vše má právo patřit do kánonu dějin umění.

DOAkce: Letošní uměleckou intervenci do stálé expozice Meziprůzkumů vytvořil českobudějovický spisovatel

Jiří Hájíček, jehož dílo je úzce spojené s jižními Čechami. Napsal krátkou povídku
Návrat krásné madony, která volně pracuje s tématem jihočeských středověkých soch,
a je možné si ji v expozici přečíst nebo poslechnout.

Jiří Honiss,
Opalice 11, Kamenný Újezd
Obrázky vytvořené technikou podmalby se ve střední Evropě začaly objevovat v souvislosti s návštěvami významných poutních míst.
Ty nejstarší dochované pocházejí z první poloviny 15. století z rakouského poutního místa Mariazell. K největšímu rozkvětu této techniky
na českém území došlo především v druhé polovině 19. století, kdy při sklárnách v pohraničních oblastech vznikaly malířské dílny.
Námětem typických lidových podmaleb byly téměř výhradně náboženské motivy – výjevy ze života Ježíše Krista a Panny Marie nebo
postavy svatých. Obrázky nejprve malovali samotní skláři v hutích jako přivýdělek, s jejich rostoucí oblibou se pak mnohé dílny proměnily
na manufaktury. Obrázky se prodávaly na poutích a staly se neodmyslitelnou součástí interiéru venkovských stavení. Česká lidová malba
na skle je dodnes považována za jednu z nejvýznamnějších v Evropě.
Výtvarník Jiří Honiss, pro kterého se podmalba stala inspirací již v dětství, je původní profesí železničář. Technice podmalby na sklo se
věnuje ve svém volném čase. Témata vycházející z lidové tradice zobrazuje osobitým stylem, přesto jeho autorský rukopis jasně odkazuje
na historické tradice a náboženská témata. Jiří Honiss obdržel v roce 2015 cenu Ministerstva kultury Nositel tradice lidových řemesel
za obor podmalba na skle a v roce 2018 Cenu hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic.

DOAkce: Víte, že při vytváření podmalby je důležité začít tím, co je vpředu a poté až dobarvit další plochy
a nakonec pozadí? Pokud chcete tuto techniku poznat blíže, navštivte Jiřího Honisse
v jeho ateliéru nedaleko Kamenného Újezdu v obci Opalice.

Perníkové formy
V Regionálním muzeu v Českém Krumlově se nachází rozsáhlá sbírka perníkových dřevěných forem. Nejstarší jsou datovány do roku 1645, největší část pochází z 18. a 19. století.
Řemeslo se v českých zemích rozvíjelo již od středověku. Perník byl po dlouhou dobu
kvůli náročnosti výroby a ingrediencím luxusním zbožím určeným pouze pro vyšší vrstvy
společnosti. V lidovém prostředí zdomácněl v 18. století. Složení těsta podléhalo přísnému
utajení. Recept si mistři střežili a předávali jen svým nástupcům. Základ tvořil med, žitná
mouka a koření. Těsto se připravovalo dlouhou dobu dopředu. Několik měsíců a často
i let se nechávalo odležet.

Perníky se tvarovaly v dřevěných vyřezávaných formách z hruškového dřeva, které se před vtlačením těsta vysypávaly hrachovou
moučkou. Mezi nejčastější náměty kolekce muzea patří srdce, husar, nemluvně, dáma a kavalír. Zvláštností jsou podlouhlé
formy ve tvaru ryby. Ty se začaly podle pověsti zhotovovat v souvislosti s legendou o velkém suchu, které v 17. století postihlo
celý kraj. Ukončila je až průtrž mračen, po níž vystoupila voda z břehů, a všude se objevily ryby. Déšť prý vyprosili věřící svými
modlitbami v poutním kostele Kájov. Ukončení sucha bylo spojováno se zázračným působením Panny Marie Kájovské. Toto
významné poutní místo bylo velkým odbytištěm pro výrobky perníkářů. V době největšího rozkvětu zde byla návštěvnost
velmi vysoká a věřící přicházeli i ze vzdálených krajů. Domů přinášeli svým blízkým dárek v podobě perníku.
Perníková forma
Regionální muzeu v Českém Krumlově
Horní 152, 381 01 Český Krumlov
www.muzeumck.cz
text: Mgr. Alice Glaserová

J

iří Drhovský se vyučil jako dřevomodelář a ve volném čase začal pracovat jako řezbář. V roce 1976 se stal domácím zaměstnancem
Ústředí lidové umělecké tvorby Praha, kde navázal na tradici výroby pošumavských lidových hraček především z dílny Václava Kantora

z Vlkonic, kterým se, společně se soustruženými hračkami z Příbramska, věnuje dodnes. Tradiční sortiment lidové hračky postupně
obohatil i svými vlastními návrhy. Patří mezi ně především dřevěná stavebnice vláčku, nábytek pro panenky a nechybí ani jihočeská
štípaná holubička. Za špičkovou úroveň jeho práce mu byl v roce 2001 udělen prestižní titul Ministerstva kultury ČR Nositel tradice
lidových řemesel a v roce 2012 obdržel poprvé udělovanou Cenu hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic regionu.
V jeho stopách úspěšně pokračuje i jeho syn Jiří.

Jiří Drhovský ml.,

Na rodinnou tradici práce se dřevem plynule navázal i jeho syn Jiří Drhovský, který se řemeslu vyučil u svého otce a v současné době
se věnuje především truhlařině a výrobě loutek. Společně s otcem se zúčastnil mnoha výstav a akcí s tématikou tradiční lidové kultury.

DOAkce: S Jiřím Drhovským mladším a jeho loutkami se můžete setkat v sobotu a v neděli 10.–11. října
v Prachatickém muzeu při tvorbě na téma Dřevěný koník ze Šumavy.

která je k prodeji pouze v Hrdějovicích, Praze a Paříži.

Prachatické muzeum, Velké náměstí 13, Prachatice

DOAkce: Zajímavou designovou novinkou současné produkce je spolupráce s francouzským designérem Baptistem Vandaelem,

Jiří Drhovský st.,

Hrdějovická keramika,
Luční 80, Hrdějovice

H

istorie výroby Hrdějovické keramiky sahá až do roku 1901, kdy Josef Štěpánek koupil od místního sedláka již zaběhnutou hrnčírnu.
Hrdějovická keramika se rychle stala velmi oblíbenou a žádanou. Proto byl už v roce 1910 otevřen v Českých Budějovicích první

samoobslužný obchod s hrdějovickým zbožím, které bylo z jižních Čech úspěšně exportováno i do zahraničí. Během 2. světové války
se výroba soustředila především na válečné užitkové zboží. Z důvodu uzavření bechyňské keramické školy našel v Hrdějovicích na čas
azyl i věhlasný výtvarník Bohumil Dobiáš starší, z jehož návrhů čerpala produkce keramiky i v pozdějších 50. letech. V době před
znárodněním používala hrnčírna bratří Štěpánků nejlepší strojové vybavení a moderní technologické postupy, čímž oprávněně patřila
mezi evropskou špičku. Mezi největší úspěchy té doby můžeme zařadit zakázku velkých malovaných váz pro britskou královskou rodinu, které
jsou dodnes ozdobou Buckinghamského paláce. Po roce 1949 zastavily mnohé hrnčírny v jižních Čechách svou činnost. 1. února 1950 vstoupili
Josef a Karel Štěpánkovi do Družstva keramiků v Bechyni a výroba pokračovala pod značkou výrobního družstva Jihotvar až do roku 1999.
Od roku 1962, kdy se v Praze konala Světová výstava keramiky, zájem o keramiku rychle narůstal a pod rukama předních českých výtvarníků
zde vznikala díla s vysokou uměleckou hodnotou. První odbytové problémy způsobil keramickému průmyslu až koncem 80. let import levného
zboží z Asie. V roce 1999 koupila továrnu brněnská firma Mercaton Co., která po 14 letech činnosti zkrachovala. Zchátralý areál odkoupila
následně obec. Provoz se podařilo znovu oživit až v roce 2016 novému majiteli Zdeňkovi Malenovi.

Krušlovský včelín,

Sedlická krajka,

Krušlov 24, Čestice

Náměstí T. G. Masaryka 114, Sedlice

M

achův včelín najdete v malé obci Krušlov nedaleko Čestic na Strakonicku. Tato dřevěná stavba s vyřezávanými a malovanými

Město Sedlice, které se nachází na trase mezi Blatnou a Strakonicemi, je odnepaměti spjato s výrobou paličkovaných krajek.

prvky je jedinečným projevem lidového umění nejen v České republice, ale také ve střední Evropě. Autorem díla je Josef Mach

Dochované zprávy uvádějí, že krajky se zde vyráběly již v 15. století. V 18. století byly šlechtou dokonce tak oblíbené, že sedlické ženy

(23. února 1923 – 4. srpna 2008), řezbářský samouk a velký milovník včel, který žil a tvořil právě v Krušlově. Dvacet pět metrů dlouhý

mohly paličkovat místo roboty na poli. Po jejím zrušení v roce 1848 našly ve výrobě a prodeji paličkovaných krajek obživu dokonce celé

včelín, který se nachází v květné zahradě v nadmořské výšce 740 m. n. m., začal Josef Mach stavět v roce 1948 a postupně jej doplnil

rodiny. Největšího rozkvětu dosáhlo krajkářské řemeslo v 19. a na přelomu 20. století. V roce 1899 zde založila Vlasta Stránecká krajkářskou

o 65 výtvarně zpracovaných a plně funkčních úlů. Tyto úly jsou dnes po restaurátorských zásazích umístěny opět v prostorách včelína

školu, která v Sedlici fungovala rovných 100 let a díky níž se krajkářské řemeslo udrželo v kraji až dodnes.

jako exponáty. Interiér samotného včelína vyzdobil autor řezbami připomínajícími významné osobnosti včelařství, historická místa v okolí

V roce 2000 byl zpracován projekt na znovuobnovení staleté tradice krajkářské výroby. Vznikl nový právní subjekt Sedlická krajka o.p.s.

nebo další známé památky naší vlasti a také zajímavým nábytkem.

a majetek krajkářské školy byl převeden pod správu obce. V roce 2003 byl v Sedlici slavnostně otevřen obchod, kde je prezentován fenomén

Josef Mach se včelínu, který byl hojně navštěvován turisty, věnoval do vysokého věku. Před svou smrtí odkázal celý objekt občanskému

sedlické krajky a prodávají se zde pomůcky určené k paličkování. Krajkářky ze Sedlické krajky o.p.s. pravidelně pořádají výukové kurzy pro děti

sdružení, které si dalo za cíl zachovat tento unikát dalším generacím. Za pomoci včelařských spolků, dobrovolníků a za finanční

a dospělé. Každý sudý rok také organizují vyhlášené Krajkářské slavnosti. Sedlická krajka je od roku 2011 nositelem certifikátu Regionální produkt

podpory z dotace Program rozvoje venkova Jihočeského kraje a jednotlivých dárců se podařilo Krušlovský včelín opravit a řezby,
kterých Josef Mach vytvořil přes dvě stě, restaurovat. V prostorách včelína najdete nyní i malé muzeum, které je věnováno osobě

Prácheňsko a v roce 2017 byla zařazena na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje. Členky Sedlické krajky o.p.s.

autora a včelařskému řemeslu a jeho propagátorům.

paličkovaná krajka je jedinečným uměleckým artefaktem, který propojuje tradiční lidové řemeslo jižních Čech s moderními uměleckými prvky.

DOAkce: Krušlovským včelínem vás osobně provede Daniel Havlík, který je nejen jeho správcem,

DOAkce: Víte, že sedlická krajka zdobila bývalou prezidentskou lóži v Národním divadle v Praze

ale i strážcem pozůstalosti Josefa Macha.

se pravidelně zúčastňují řady samostatných výstav, veletrhů a trhů, na kterých přibližují toto půvabné tradiční řemeslo široké veřejnosti. Současná

nebo ložní prádlo císařovny Sissi, které je stále k vidění na zámku Schönbrunn ve Vídni?

vsobotu

ZA ARCHITEKTUROU |
10:00 PAMÁTNÍK ADOLFA HEYDUKA, Písek | č. 73 |
13:00 BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ, Chýnov | č. 100 |

TÁBORSKO |

15:00 KOTĚROVA VILA, Bechyně | č. 96 |

10:00 KERAMIKA U KOČKŮ, Sviny | č. 103 |

ZA MÓDOU A DESIGNEM |

13:00 MUZEUM A OBRAZÁRNA ŠPEJCHAR
ŽELEČ, Želeč | č. 112 |

9:00 PAPÍR PLOJHAR, České Budějovice | č. 10 |

14:00 PAVEL KLÍMA, Obora | č. 101 |
17:00 DIVADLO OSKARA NEDBALA, Tábor | č. 104 |

Cesty za uměním, řemeslem, designem a architekturou,
které máme vyzkoušené a doporučujeme.

PRACHATICKO |

V závorce vždy uvádíme číslo ateliéru, pod kterým v adresáři naleznete

9:00 ÚCTA KE DŘEVU, Vimperk | č. 85 |

jeho přesnou adresu a další důležité informace.

15:30 MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ, Tábor | č. 108 |

10:30 GALERIE UŽITÉHO DESIGNU A ŠPERKU
NEUMANNKA, Prachatice | č. 83 |
11:30 PRACHATICKÉ MUZEUM, Prachatice | č. 84 |

10:00 ESSE SHOP GALLERY SPACE,
České Budějovice | č. 11 |
11:00 STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE + PROSTOR PRO
České Budějovice | č. 19 |
14:00 POMANDER / ARCHA VŮNÍ, Bedřichov | č. 1 |

ZA UMĚNÍM|

naše tipy na cesty

11:00 KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY,
PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY,

13:30 TOMÁŠ HAVLÍK, Petrův Dvůr | č. 82 |

České Budějovice | č. 4 |

15:00 MONIKA SÁDLOVÁ, Netolice | č. 81 |

14:00 ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE,
Hluboká nad Vltavou | č. 40 |

JINDŘICHOHRADECKO |
10:00 GALERIE BUDDHISTICKÉHO UMĚNÍ, Třeboň | č. 65 |
11:30 SOŠ SOU TŘEBOŇ – OBOR VÝTVARNÉHO
ZPRACOVÁNÍ SKLA, Třeboň | č. 66 |
14:00 DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO, Třeboň | č. 64|
16:00 TKALCOVNA KUBÁK, Strmilov | č. 63 |

vneděli

Tábor

ČESKOKRUMLOVSKO |

Písek

10:00 MAREK DIAS, Besednice | č. 51 |
12:30 ZDENĚK CHMELAŘ, Přísečná | č. 56 |

STRAKONICKO |
9:00 SEDLICKÁ KRAJKA, Sedlice |č. 91 |

Strakonice

14:00 JAN ODVÁRKA, Dolní Třebonín | č. 55 |
15:30 FRANTIŠEK KŘÍŽ, Třísov | č. 57 |

10:30 JITKA KŘIVANCOVÁ, Láz u Radomyšle |č. 90 |
13:00 JOSEF SYNEK, Blatná |č. 87 |
14:30 MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ, Blatná |č. 88 |

ČESKOBUDĚJOVICKO |

ČESKOBUDĚJOVICKO |

Jindřichův
Hradec

9:00 LA DÍLNA, České Budějovice | č. 18 |
10:30 STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE + PROTOR PRO,
České Budějovice | č. 19 |
13:00 PILDOVA HROUDA, České Budějovice | č. 22 |

Prachatice

14:30 KABINET CB, České Budějovice | č. 23 |
16:30 OLI DIVIŠOVÁ, České Budějovice | č. 13 |
18:00 CAVALIER BIKE, České Budějovice | č. 15 |

10:00 RABENŠTEJNSKÁ VĚŽ – IGOR HOLAS,
MARTIN VALNOHA, České Budějovice | č. 7 |
11:30 GALERIE NAHOŘE, České Budějovice | č. 12 |

České
Budějovice

13:00 DESIGNMARKET / TISKÁRNA KARMÁŠEK,
České Budějovice | č. 3|

19:00 JAN SMALTHE, České Budějovice | č. 14 |

PÍSECKO |
9:00 PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU, Písek |č. 72 |
10:00 PAMÁTNÍK ADOLFA HEYDUKA, Písek |č. 73 |

ZA ŘEMESLEM |

Český
Krumlov

14:00 VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA BUDIČOVICE,
Budičovice |č. 68 |

10:00 JANA GUTTEKOVÁ – KNIHVAZAČSTVÍ,
České Budějovice | č. 26 |
13:00 HRDĚJOVICKÁ KERAMIKA, Hrdějovice | č. 45 |
15:00 JIŘÍ HONISS, Opalice | č. 47 |

ZA DESIGNEM A JIHOČESKÝMI
VÝTVARNÍKY |

S DĚTMI |

13:00 – 18:00 DesignMarket, Tiskárna Karmášek,

9:00 LA DÍLNA, České Budějovice | č. 18 |

České Budějovice |č. 3|

11:00 NELLA LARIKOVÁ, České Budějovice | č. 17 |

13:00 Zahájení DesignMarketu

14:00 KREDANCE, České Budějovice | č. 27 |

14:00 Výtvarný workshop s Evou Volfovou pro děti
i dospělé s názvem „V knížce ukryté“

PRO MUŽE |

15:00 Prohlídka Tiskárny Karmášek, prohlídka výstavy

10:00 DANIEL ČERNÝ, Blata |č. 2|

Domovina
16:00 Módní přehlídka – Střihová spolupráce

16:00 CAVALIER BIKE, České Budějovice |č. 15 |
Jihomoravský kraj

26.–27. září

Kraj Vysočina

3.–4. října

Jihočeský kraj

10.–11. října

Dolní Rakousko

17.–18. října

nádvoří Tiskárny Karmášek
K. Weise 2619,České Budějovice

13:00
zahájení

14:00

Výtvarný workshop s Evou Volfovou pro děti
i dospělé s názvem:

V knížce ukryté...
Do malé knížečky se vejdou velké věci.
Zkus si to!

15:00

prohlídka Tiskárny Karmášek
prohlídka výstavy Domovina

17:00

Módní přehlídka
Střihová spolupráce

11
10
20
20
13:0018:00

OLI DIVIŠOVÁ | PETRA ŠEBEŠOVÁ | PILDOVA HROUDA | DREAMHANDMADE –
ANDREA NOVÁK VACHOVÁ | NATURE IN DROP | TKALCOVNA KUBÁK |
KVĚTOMLUVA | FLEMA STUDIO – PETRA FROJDOVÁ | TULULUM |
STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE | VULPES VULPES | HEDVIKA POLEČKOVÁ |
JANA NACHLINGEROVÁ – JOU JOU | KATCHA STORE | MILAN DUTKA –
ÚCTA KE DŘEVU | PAVLÍNA JELENOVÁ | DOBAGU | TANATU | OKRAM |
UMA UMA – PETRA KLVÁČKOVÁ | POMANDER | ESSE SHOP GALLERY SPACE |
HANA LITVANOVÁ | JDEM TAM BISTRO | CATERING BEZ HRANIC |

V případě nepřízně počasí se DesignMarket ruší
a proběhne v 15:00 pouze prohlídka Tiskárny Karmášek a výstavy Domovina.

Opasky
vyšívané
pavím
brkem
Součástí sbírky Regionálního muzea
v Českém Krumlově jsou opasky vyšívané pavím brkem, které byly výrazným
doplňkem mužských krojů tohoto regionu.
Kromě Doudlebska se vyskytují také
v Orlických horách a Podkrkonoší. Na
naše území se rozšířily z Tyrolska, Bavorska
a Rakouska. Technika výšivky je velice
pracná a náročná na čas. Tvořila se pomocí
vláken získaných roztřepením ocasního
pavího brku. Těmi se do koženého pásu
vyšívaly ornamenty. Výrobou se zabývali
většinou sedláři, kteří si tak přivydělávali
na živobytí. Každý opasek je zakončen
mosaznou oválnou sponou. Uvnitř je
umístěn vnitřní otvor. Většina doudlebských
opasků je opatřena vpředu umístěným
bohatě zdobeným terčem čočkovitého
tvaru. Pás byl vizitkou svého nositele.
Náročnost provedení výzdoby ukazovala
na jeho sociální postavení a majetnost.

Opasky byly nošeny především jako ozdoba,
ale měly také svůj nezanedbatelný praktický
význam. Majiteli byli obvykle formani, kteří
pás využívali jako podpůrnou bederní oporu
při zvedání těžkých břemen. Sloužil také
jako izolační ochrana ledvin při cestách
a díky vnitřnímu prostoru také jako bezpečný
úkryt, do kterého si forman ukládal peníze
a důležité dokumenty. Ornamenty měly svou
symboliku. Většinou se jednalo o prastaré
motivy zabezpečující prosperitu, štěstí,
bohatství a ochranu. Nejčastěji se objevují
rostlinné a figurální motivy, nápisy, vlnovky,
linky, jména nebo monogramy. Červené
lemování mělo chránit svého nositele před
neštěstím.
Opasek vyšívaný pavím perem
Regionální muzeu v Českém Krumlově
Horní 152, 381 01 Český Krumlov
www.muzeumck.cz
text: Mgr. Alice Glaserová

Galerie užitého designu a šperku

NEUMANNKA,

Ateliér výtvarného zpracování skla a světelných objektů,

Neumannova 161, Prachatice

Vrchlického 567, Třeboň

G

P

alerii Neumannka naleznete v centru Prachatic, v Neumannově ulici (pojmenována je po sv. Janu Nepomuku Neumannovi, českém
katolickém misionáři a místním rodákovi) v historickém objektu bývalého měšťanského domu. Ten v roce 1993 v dezolátním stavu

zakoupila společnost Selene. Po kompletní rekonstrukci byl dům v roce 1997 uveden do provozu a sloužil především ke komerčním

od vedením sklářského designéra Petra Jánského se na Střední odborné škole v Třeboni snaží udržovat dlouholetou řemeslnou
tradici broušení a malování skla, kterou prosluly dnes již neexistující sklárny v nedalekém Chlumu u Třeboně. Škola zde nabízí obory:

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů se zaměřením na malbu skla, broušení a rytí a dále učňovské obory: Malíř skla a Brusič skla.

aktivitám společnosti. V průběhu času byly komerční aktivity obohaceny i o činnosti s nekomerčním kulturním zaměřením.

Jak uvádí vedoucí ateliéru Petr Jánský: „V obou případech se zaměřujeme na dokonalé zvládnutí tradičního řemesla, kde si uchováváme

Vzniklo zde Centrum architektury a designu NEUMANNKA, které se stalo místem setkávání a spolupráce lidí, pro které je kvalitní architektura

a předáváme tradiční postupy práce jak v broušení, tak malovaní skla a snažíme se ho posouvat, aby splňovalo současné požadavky.“

a design nezbytnou součástí jejich života a kultury. V prostorách domu prezentují umělecká díla tvůrci nejlepšího českého i světového

V Ateliéru se studenti dále seznamují s technikami, jako je tavená plastika, fusing a práce nad kahanem, zároveň si v průběhu studia

designu, konají se zde akce zaměřené na architekturu, design a životní prostředí. Centrum NEUMANNKA je galerií, projekčním ateliérem,

osvojují dovednosti z oblasti návrhářství a designu. Studenti mají zároveň prostor navrhovat a rukodělně zhotovovat své vlastní výrobky

prostorem pro pořádání přednášek, akcí a workshopů, místem pro pořádání kulturních akcí a prodejním místem zaměřeným na kvalitní

a časem získávají možnost podílet se na spolupráci s tuzemskými i zahraničními firmami. Mezi nejvýznamnější partnery školy patří

design. Centrum Neumannka je pokusem spojit vše, co se týká kvalitní architektury a designu, na jediném místě.

sklárna Rückl, italská umělecká škola v Trentu nebo japonská univerzita v Kagawe.

DOAkce: Od 25. září do 26. listopadu 2020 se v Galerii Neumannka můžete seznámit s designovým nábytkem
a doplňky pro děti od české značky Chic by Pig, za které byla již mnohokrát oceněna u nás i ve světě.

DOAkce: Pokud byste si sami rádi chtěli vyzkoušet malování nebo broušení skla, tak v rámci prohlídky školy
budete mít jedinečnou možnost za asistence místních studentů. Hotové výrobky si pak můžete odnést domu.

Střihová spolupráce,

Kabinet CB,

Rudolfovská 38/32, České Budějovice

Nová 14, České Budějovice

Z

R

a projektem Střihová spolupráce od prvopočátku stála oděvní designérka Tereza Váchová a výtvarnice Sára Šímová, které se potkaly
při práci v českobudějovické kavárně Široko a v roce 2017 se rozhodly vytvořit společný projekt. Tereza v té době již šila na zakázku

a Sára se věnovala grafice. V tom čase také začaly vznikat první ucelené oděvní kolekce. Každá vždy zpracovávala jeden či dva hlavní motivy,

ecyklace starého nábytku hýbe v současné době světem. Opětovná recyklace (re-use), kdy starou věc povýšíte na něco nového,
je nejen z ekologického, ale také z kreativního hlediska velmi oblíbené téma posledních několika let. I v Českých Budějovicích naleznete

od roku 2019 takovéto re-use centrum, kde dávají věcem druhou šanci. To místo se jmenuje Kabinet CB a sídlí v centru města v Nové ulici.

jako byla např. výrazná barevnost, záhyby a zapínání v kolekci z roku 2018. Sára Šímová později projekt opustila a Tereza Váchová se zaměřila

Sbírají zde převážně starý nábytek a další vybavení domácností. Jsou to většinou věci, které již jejich majitelé nechtějí a skončily by jinak

na spolupráci s přizvanými výtvarníky, kteří do jejích oděvů vnáší nové prvky. Jak sama komentuje: „Všední věc, jakou je oblečení, se tak

na skládce. A jak jsme již říkali, hlavní motivací je vracet všechno zpátky do oběhu a umět dát věcem druhou šanci. A tak v Kabinetu CB

stává médiem pro jejich tvorbu.“ Jednou z takových spoluprací byla kolekce z roku 2019, kdy se na designu látek podílela českobudějovická

opravují, redesignují, renovují a hledají pro tyto zajímavé kousky nová využití. Pokud byste se to chtěli také naučit, stačí se přihlásit na

umělkyně Kateřina Drahošová. „Obecně se pak věnuji především každodenní módě pro muže a ženy a sama bych řekla, že největší mojí

některý z jejich workshopů nebo si zajít vyrobit něco do jejich veřejné dílny. Kabinet CB je komunitní projekt, který prosazuje spolupráci

vášní jsou vlněné zimní kabáty a bundy. Soustředím se na nadčasovou estetiku a kvalitní řemeslné zpracování,“ komentuje Tereza Váchová

mezi českobudějovickými neziskovými organizacemi a věnuje se kromě re-use i dalším vlastním komunitním aktivitám, mezi něž

svůj přístup k navrhování. Před nedávnem se aktivity Střihové spolupráce rozšířily a spolu s dalšími tvůrčími osobnostmi v Českých Budějovicích

patří např. květinový swap pořádaný ve spolupráci s Human Monstera anebo typický Blešák.

otevřely Prostor Pro, na kterém v současnosti spolupracuje Tereza Váchová s Monikou Toncarovou. Místo se stalo kreativním hubem pro
mladé jihočeské designéry a výtvarníky skýtající jim možnost prezentace i prodeje děl. Prostor Pro pravidelně ve městě organizuje design
markety a pomáhá tak prezentovat současné mladé autory a tvůrce.

DOAkce: V současnosti Tereza Váchová pracuje na nové kolekci inspirované lidovými tradicemi a folklorem, kterou
představí na DesignMarketu v neděli 11. října v Tiskárně Karmášek v Českých Budějovicích.

DOAkce: Ve stejném čase můžete navštívit také dílnu Kabinetu CB.

Nachází se v ulici Vrbenská 2082 v Českých Budějovicích.
Od showroomu v Nové ulici je to cca 15 minut pěšky směrem k viaduktu.

J

ihočeská blata jsou charakteristická nejen svoji architekturou, tzv. selským barokem, ale také velmi zdobným, bohatě vyšívaným blatským
krojem, který se v této oblasti oblékal ještě v 2. polovině 19. století. Blatský lidový kroj je znám především svou barevností, ornamentikou

a technikou zpracování. Užíván byl jako sváteční oděv (do kostela nebo na místní či rodinné slavnosti). Reprezentoval selský stav a odrážel
blahobyt selských rodů, usedlých po staletí na svých barokem proslulých gruntech. Lidové výšivky z blat, které jsou obecně považovány
za vrchol českého vyšívačského umění, jsou mnohdy doplněné také o výšivku pavím brkem (mužské opasky) nebo o jinde nevídanou techniku
výšivky rybími šupinami (především ženský oděv nebo obuv). Blatský kroj byl pro svoji krásu obdivován již na Národopisné výstavě v Praze
v roce 1895. Zájem o lidové umění a tradice nabyl na své intenzitě se vznikem Československa a později vedl k založení národopisných sdružení
a spolků věnujících se zachování lidové kultury. Po reorganizaci spolkové činnosti v roce 1956 se tyto aktivity soustředily ponejvíce kolem
regionálních muzeí a ve spolcích. Mnohé z nich udržují jedinečné lidové kroje, písně, tance a zvyky v jižních Čechách dodnes.
Blaťácký soubor Ševětín

V roce 1975 byl v Ševětíně uspořádán „Staročeský bál“, který byl zahájen v originálních blatských krojích zapůjčených od starousedlíků ze Ševětína a okolí, což místní inspirovalo natolik,
že byl ještě v tomtéž roce na podzim založen Blaťácký soubor. Zřizovatelem souboru je nyní Městys Ševětín a vede jej Marie Švejdová. V současné době má 35–40 členů všech věkových
kategorií. K souboru patří od roku 1979 i soubor Blaťáček, určený dětem od 6 do 14 let, který vychovává nové členy Blaťáckého souboru.

a místního souboru věnuje. Otevřeno bude v sobotu 10. října od 14:00 do 16:00 hodin a provede vás Marie Švejdová.

J. A. Komenského 59, Ševětín

DOAkce: V Ševětíně naleznete v místním kulturním domě malé muzeum, které se historii blatského kroje

Blatský kroj

Vesnická
památková
zóna
Budičovice

Památky selského baroka nalezneme nejen
v oblasti Soběslavských a Zbudovských Blat,
ale i na Písecku, Vodňansku a Třeboňsku.
Cesty za architekturou nás letos zavedou
i do malé obce Budičovice na Písecku,
která se nachází nedaleko obce Skály,
přibližně 6 km severozápadně od Protivína.
Typický je pro ni chráněný soubor vesnické architektury jihočeského selského
baroka, vystavěný převážně v 19. a na
přelomu 20. století. Areály vesnických
statků tvoří spolu s návesní kaplí zasvěcené
sv. Janu Nepomuckému zajímavý, z historického hlediska dosud neporušený
celek. Vesnická památková zóna zde byla
vyhlášena v roce 1995 a památkově chráněné jsou statky s č.p. 67, 109, 110 a 117.
A nejen o architektuře, ale i o tom, jak se
do selského baroka promítá roční cyklus
zemědělských prací, venkovské rituály
a duchovní život tehdejších venkovských
lidí, se dozvíte při komentované prohlídce
od památkáře Jiřího Hladkého. Nezapomeňte, že sraz je v sobotu ve 14:00 hodin
u kapličky sv. Jana Nepomuckého na místní
návsi.

Údolní 133, Chýnov

F

rantišek Bílek (6. listopadu 1872, Chýnov – 13. října 1941, tamtéž) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého secesního symbolismu.
Zobrazoval převážně náboženská témata, která doplňoval mystickými texty. Věnoval se nejen sochařství, řezbářství a keramice, ale také

grafice, kreslení, ilustrování, užitému umění a navrhoval knižní vazby. V neposlední řadě byl také i dobrý architekt.
Chýnovský dům, který František Bílek využíval převážně jako ateliér, si nechal postavit podle svého návrhu v roce 1898 na zahradě statku
svých rodičů. Často se zde scházel s významnými osobnostmi své doby, mimo jiné s Otokarem Březinou, Zdenkou Braunerovou, Karlem
Dostálem-Lutinovem nebo Sigismundem Bouškou. Na sklonku života v roce 1939 se František Bílek přestěhoval z Prahy do Chýnova natrvalo.
Po Bílkově smrti však dům dlouho chátral. V roce 1990 ho vnučka Františka Bílka prodala Galerii hlavního města Prahy. O čtyři roky později
byl objekt renovován architektem Rudolfem Kristianem. Dnes slouží jako místo pro muzeální expozici děl Františka Bílka a nachází se zde
jeho památník. Stejně jako Bílkova pražská vila je i chýnovský ateliér zasazen volně do přírody. Jedná se o patrovou stavbu s obdélným
půdorysem, kde na jižní straně v přízemí a v patře nalezneme obytnou část, v severní části budovy pak rozlehlý sochařský ateliér s úzkým
ochozem na úrovni prvního patra. Celý objekt byl vystavěn z neomítaných režných cihel a dřeva. Fasáda je pokryta nápisy, znaky a figurálními
reliéfy doplněnými mystickými texty (největší reliéf nalezneme na jižním průčelí stavby).

DOAkce: V Chýnově je možné navštívit také místní hřbitov, kde je František Bílek pochován u své monumentální

sochy Modlitba nad hroby, vytvořené v roce 1905. Kromě této plastiky zde naleznete ještě
mnoho dalších náhrobků, realizovaných Františkem Bílkem v letech 1902–1918.

DOAkce: Chcete si Kotěrovu vilu s námi prohlédnout? V sobotu 10. října vás vilou provede historik umění Kryštof Hejný. Sraz je před vilou v 15:00

Bílkův dům,

Kotěrova vila,
Libušina 188, Bechyně

K

otěrova vila v Bechyni je někdy označována jako vila Vlasta nebo vila Vendelína Máchy. Byla vystavěna v roce 1903 podle projektu Jana Kotěry
a jejím objednavatelem byl majitel velké pražské pekárny Vendelín Mácha, známý mecenáš umění a příslušník pražské intelektuální skupiny

U dlouhého stolu. Vila Vlasta vznikla přestavbou původního letního sídla majitele a Jan Kotěra ji navrhl v duchu anglické vilové architektury.
Řadíme ji do jeho rané tvorby, v níž používal prvky rostlinné a geometrické secese. Hlavní část objektu je kryta sedlovou střechou s polovalbami,
východní štít sedlovou stříškou a západní štít je kryt valbovou stříškou. Zachováno je i původní členění fasád, které odpovídá vnitřnímu
uspořádání místností. Dochovala se také řada autentických truhlářských a zámečnických výplňových prvků a také prostorové rozvržení
místností se štukovou výzdobou, včetně krbu v knihovně, a trámový strop ve schodišťové hale. Na jižní straně domu se nachází lodžie vedoucí
do zahrady. O vymoženostech anglického bydlení měl vypovídat především interiér. K pravidelným schůzkám intelektuální společnosti byla
určena velká knihovna v přízemí přístavby – rozlehlý členitý prostor s krbem ve výklenku. Zachované architektonické detaily v interiéru vily se
podobají nejranějším Kotěrovým stavbám v Praze (spodní interiéry Peterkova domu na Václavském náměstí z let 1899–1900 a vile inspektora
Františka Trmala v Praze-Strašnicích z let 1902–1903). Se změnou politických poměrů po roce 1948 začala být vila využívána jako školka. Od
roku 1958 patří mezi kulturní památky. V roce 1994 vilu krátce využívalo Ministerstvo vnitra České republiky. V roce 1996 byla budova rozsáhle
přestavěna pro účely hotelu Jupiter, který zde a také v sousední vile Přemyslovka provozuje lázeňské služby.

Jan E. Koula, Heydukův dům,

Alšův rodný dům,

Tyršova 458, Písek

Rybárna 12, Mirotice

Jan E. Koula (9. února 1855, Český Brod – 18. května 1919, Bubeneč) byl český architekt, muzejník, designér, výtvarník-kreslíř,

V nedalekých Miroticích (cca 20 km severně od Písku) pak nalezneme další zajímavou stavbu J. E. Kouly. Jeho přátelské vazby s

organizátor výstav a etnograf. Působil na pražské Polytechnice, kde se později stal profesorem stavitelského umění („Baukunst“),

Mikolášem Alšem zavdaly vzniku návrhu rekonstrukce malířova rodného domu v Miroticích. Dům, ve kterém se v roce 1852 Mikoláš

architektonického a ornamentálního kreslení a v letech 1902–1903 i jejím rektorem. Na přelomu 19. a 20. století, kdy českou

Aleš narodil, postavil původně Jan Famfule. V roce 1901 však dům vyhořel. Podle návrhu, který pro Mikoláše Alše zpracoval J. E. Koula,

kulturní veřejnost zasáhl zvýšený zájem o národopis a lidové umění, se i J. E. Koula ve svých pracích lidovým uměním inspiroval.

byl však obnoven až mnohem později, a to v roce 1937. Současná podoba tohoto domu je výsledkem úpravy z roku 1952 a najdete zde

Při letošních DOA můžeme nahlédnout do dvou domů, které navrhl a realizoval v jižních Čechách. V roce 1899–1900 si básník

Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého, kde se seznámíte s životy a díly obou těchto významných umělců.

Adolf Heyduk nechal podle Koulova návrhu postavit v Písku patrový dům v neorenesančním stylu (Tyršova 438). Po smrti jeho
ženy (1935) byl z tohoto objektu zřízen památník, který v současné době spravuje Prácheňské muzeum v Písku. Zajímavostí je,
že interiér domu se dochoval v autentickém stavu včetně historických konstrukcí, vnitřního vybavení a nábytku.
V nezměněné podobě se zachovala také básníkova pracovna, jídelna a salon, a to včetně nábytku, knihovny, obrazů
i drobných užitkových předmětů.

DOAkce: V sobotu 10. října v 10:00 máme jedinečnou možnost navštívit Heydukův dům v Písku,
kterým nás provede ředitel Prácheňského muzea PhDr. Jiří Prášek.
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pět rad
pro návštěvníky

DOA2020

Mějte náš časopis DOA2020
na cestách za uměním vždy u sebe, s ním se
v ateliérech, dílnách a galeriích neztratíte.
Než zamíříte do vámi vyhlédnutého ateliéru,
zkontrolujte si na www, zda má v tuto chvíli
skutečně otevřeno. Ne všichni jsou návštěvníkům
k dispozici po celé oba dny konání akce.
Někteří výtvarníci se v neděli přímo z ateliéru
přesouvají na DesignMarket.
Každý zúčastněný ateliér, dílna i galerie jsou v době
otevření viditelně označeny plakátem s logem DOA2020.
Nebojte se zaklepat a vstoupit – jste očekáváni.
Tam, kde je to výslovně uvedeno, je třeba návštěvu
dohodnout telefonicky a rezervovat si místo.
Bonus2020: V době konání akce dbejte prosím
aktuálních platných hygienických nařízení.
Veškeré aktuální informace k programu DOA2020
naleznete na

facebook.DOA 2020
www.DnyOtevrenychAtelieru.cz
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1

POMANDER / ARCHA VŮNÍ
historie vonného šperku |
rekonstrukce dobových receptur |
vonná hra | skladba vonných kompozic |
v sobotu od 11:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Bedřichov 27, 373 35 Horní Stropnice
tel.: 776 663 394, MgA. Kateřina Melenová
e-mail: pomander@pomander.cz
www.pomander.cz
GPS: 48.7581950N, 14.7241931E

2

DANIEL ČERNÝ
ateliér | umělecké kovářství | kujná huť |
v sobotu od 10:00 do 17:00
kontakt:
Kujná huť (bývalý těžební závod stará
rašelina), osada Blata u obce Hranice,
373 33 Nové Hrady
tel.: 607 727 284
e-mail: dancerny@seznam.cz
www.danielcerny.cz
GPS: 48.8372306N, 14.8394631E

‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡

3

TISKÁRNA A GALERIJNÍ SÍŇ KARMÁŠEK
galerie | tiskárna |
slavnostní zahájení DOA2020 a vernisáž
výstavy DOMOVINA| DesignMarket |
v pátek od 17:00 slavnostní zahájení
DOA2020 a vernisáž výstavy DOMOVINA
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
(V případě nepřízně počasí se DesignMarket
ruší a proběhne v 15:00 pouze prohlídka
Tiskárny Karmášek a výstavy Domovina.)
kontakt:
K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice
tel.: 386 360 026
e-mail: info@karmasek.cz
www.karmasek.cz
GPS: 48.9833639N, 14.4753331E

4

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY,
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
JIHOČESKÉ UNIVERZITY
ateliéry katedry | Galerie D9 – výstava
korejské umělkyně Sun Young Kang:
Impossibly Connected | Malá galerie
David Kadlec: Hledání
v sobotu od 11:00 do 13:00
kontakt:
Dukelská 245/9, 397 01 České Budějovice
doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.,
vedoucí katedry
e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
www.pf.jcu.cz/structure/departments/kvv/
GPS: 48.9714181N, 14.4773003E

5

MOJE LAMPA
ateliér | galerie | výroba a prodej
originálních keramických lamp |
v sobotu od 10:00 do 17:00
kontakt:
Panská 12, 370 01 České Budějovice
tel.: 724 981 523, Vladimír Schödelbauer
e-mail: schodelbauer@seznam.cz
www.mojelampa.cz
GPS: 48.9770469N, 14.4716164E

6

VULPES VULPES
ateliér | tvorba autorských
kožených výrobků |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Panská 10, 370 01 České Budějovice
tel.: 734 238 641, Kateřina Lišková
e-mail: k-liskova@email.cz
www.facebook.com/vulpesvulpes.liskova
GPS: 48.9771231N, 14.4716181E

7

8

9

RABENŠTEJNSKÁ 2020
galerie | kreativní centrum |
art design shop | řemeslné ateliéry |
výtvarný ateliér: Igor Holas – malba|
keramický ateliér:
Martin Valnoha – japonské misky |
ateliér s kůží: Duo Konari – kabelky
a opasky | komentované prohlídky
Rabenštejnské věže v 10:00,
12:00 a ve 14:00 |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Panská 4, České Budějovice
tel.: 606 734 017, Alena Doležalová
e-mail: info@umenivemeste.cz
GPS: 48.9776936N,14.4718592E
MARTIN VALNOHA
ateliér | keramická dílna | keramické
kurzy a prezentace keramického
řemesla | malosériová a autorská
tvorba | keramická plastika |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Panská 4, 370 01 České Budějovice
tel.: 607 054 521, Martin Valnoha
e-mail: solob@seznam.cz
GPS: 48.9776936N, 14.4718592E
GALERIE 1
galerie | prodej moderního umění |
výstava: JOSEF RATAJ: Děkuji Ti, Warhole! |
v sobotu od 10:00 do 20:00
(vernisáž výstavy v pátek od 18:00)
v neděli 10:00 do 16:00
kontakt:
Panská 1, 370 01 České Budějovice
tel.: 722 913 120, Miroslav Houška
e-mail: mira@exposures.cz
www.exposures.cz
GPS: 48.9776817N, 14.4724425E

10

11

12

13

PAPÍR PLOJHAR
doprovodný program | dovoz a prodej
designového papírenského zboží |
výtvarný workshop: „Dárkové obálky
na voucher nebo na peníze a jak
je vyrobit z jakéhokoliv papíru“|
v sobotu od 9:00 do 12:00
kontakt:
Široká 14, 370 01 České Budějovice
tel.: 608 219 621, Věra Kroupová
e-mail: vera.kroupova@plojhar.cz
www.plojhar.cz
GPS: 48.9733553N, 14.4741431E
ESSE SHOP GALLERY SPACE
galerie | design | móda | prezentace
nejen českých a slovenských návrhářů |
výstava – Petr Palma: Inzertní servis P. P. |
v sobotu od 9:00 do 14:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Kanovnická 7, 370 01 České Budějovice
tel.: 731 173 050, Martina Mládková
e-mail: mina.mladkova@seznam.cz
www.facebook.com/esse-shop-gallery-space
GALERIE NAHOŘE
galerie | fotografie |
výstava: Petr Lundák, redaktor
a fotograf MF Dnes: "PŘÍBĚHY ULICE" |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Senovážné náměstí 2, 370 01 České
Budějovice
tel.: 607 882 574, Bohuslava Maříková
e-mail: bmarikova@seznam.cz
www.metropol-cb.cz
GPS: 48.9719314N, 14.4781322E
OLI DIVIŠOVÁ
ateliér | porcelánové šperky |
designová keramika |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:

Kněžská 11, 370 01 České Budějovice (2. patro)
tel.: 734 418 590
e-mail: olidivisova@gmail.com
www.olidivisova.com
GPS: 48.9743389N, 14.4762564E

www.nella-larikova.com
GPS: 48.9749753N, 14.4756831E
18
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JAN SMALTHE
ateliér | malba fluorescenčním akrylem |
v sobotu od 18:00 do 23:00
kontakt:
Kněžská 11, 370 01 České Budějovice
tel.: 776 287 486
e-mail: smalthe7@gmail.com
GPS: 48.9743389N, 14.4762564E

15

19
CAVALIER BIKE
ateliér | redesign starých městských kol |
v sobotu od 16:00 do 20:00
kontakt:
Nová 2, 370 01 České Budějovice
tel.: 774 071 964, Lukáš Podlešák
e-mail: cavalier.bike@gmail.com
www.facebook.com/cavalierbike
GPS: 48.9774797N, 14.4780881E

16

JANA A MICHELE ROSELLI
ateliér | malba obrazů |
malovaný porcelán | malovaný textil |
dřevěný šperk |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 14:00
kontakt:
B. Smetany 28, 370 01 České Budějovice
tel.: 739 353 708
e-mail: jana.roselli@gmail.com
www.obrazy-janaroselli.cz, www.janaroselli.cz
www.mrbead.cz/drevene-koralky/
GPS: 48.9800456N, 14.4786136E

17

NELLA LARIKOVÁ
ateliér | intarzie | obrázky z dýhy |
výtvarné kurzy pro děti a dospělé |
workshop |
v sobotu od 10:00 do 14:00
kontakt:
Kanovnická 76/2, 370 01 České Budějovice
tel.: 776 639 148, Mgr. Nella Lariková
e-mail: nella.larikova@gmail.com

20

LA DÍLNA
ateliér | malování na keramiku |
na výběr keramické polotovary různých
tvarů a velikostí | barevné glazury |
v sobotu od 9:00 do 16:00
kontakt:
Krajinská 21, 370 01 České Budějovice
tel.: 607 498 818
e-mail: info@ladilna.eu
www.ladilna.eu
GPS: 48.9765469N, 14.4736194E
STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE + PROSTOR PRO
ateliér | módní značka |
obchod s designem současných
jihočeských autorů |
jihočeský umělecký hub |
v sobotu od 10:00 do 13:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
(Střihová spolupráce)
kontakt:
Rudolfovská 38/32, 370 01 České Budějovice
tel.: 731 469 377, Tereza Váchová
e-mail: strihovaspoluprace@gmail.com |
prostorproinfo@gmail.com
www.strihovaspoluprace.cz
FB: @STRIHOVASPOLUPRACE |
@PROSTORPROCB
JIHOČESKÉ DIVADLO – ATELIÉR 3D
ateliér | lektorské a edukační centrum |
Divadelní kostým – od návrhu k realizaci |
v sobotu od 15:00 do 18:00
kontakt:
Jirsíkova 422/3, 370 01 České Budějovice
tel.: 728 027 371, Vendula Kecová
e-mail: vendula.kecova@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d
GPS: 48.9727283N, 14.4757389E

21

22

23

24

FLEMA STUDIO
ateliér | ruční zpracování vlny |
řemeslné kurzy |
workshopy pro děti i dospělé |
v sobotu od 9:00 do 18:00,
s polední přestávkou 11:00-13:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Nerudova 34, 370 04 České Budějovice
tel.: 607 787 706, Petra Frojdová
e-mail: pfrojdova@flema.net
www.flema.net
GPS: 48.9851772N, 14.4734628E

25

PILDOVA HROUDA
ateliér | ručně vyráběná keramika |
ukázka výroby sádrové formy | odlévání |
workshop |
v sobotu od 13:00 do 16:00
26
v neděli DesignMarket od 13:00
do 18:00 hodin v Tiskárně Karmášek v ČB
kontakt:
Riegrova 25, 370 01 České Budějovice
tel.: 776 275 903, Mgr. Jan Pileček
e-mail: pilecekj@seznam.cz
www.facebook.com/Pildovahrouda-403340599681062/
GPS: 48.9784778N, 14.4772297E
KABINET CB
ateliér | workshopy | re-use |
otevřená dílna |
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Nová 14, 370 01 České Budějovice
dílna: Vrbenská 2082 (sklad č. 5),
370 01 České Budějovice
tel.: 732 352 747, Kristina Modrová
e-mail: k.modrova@seznam.cz
www.kabinetcb.cz
GPS: 48.9774706N, 14.4795203E
MIROSLAV KONRÁD
ateliér | malba | olej | akvarel | akryl |
v sobotu od 14:00 do 18:00
v neděli od 14:00 do 18:00
kontakt:

kontakt:
J. Opletala 842, 370 05 České Budějovice
tel.: 774 310 582, Hedvika Drenčeni
e-mail: drenceni@kredance.cz
www.kredance.cz
GPS: 48.9848886N, 14.4451464E

Jungmannova 18, 370 01 České Budějovice
tel.: 606 154 967
e-mail: konrad@artgalerie.cz
www.artgalerie.cz
GPS: 48.9586933N, 14.4727528E

27

ATELIÉR TVOR
ateliér | volnočasové aktivity pro děti |
pravidelné výtvarné a řemeslné kurzy |
vzdělávací a osvětové projekty |
výtvarné dílny na téma podzimní
dekorace |
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Šumavská 10, 370 01 České Budějovice
tel.: 603 140 201, Marie Ondřichová
e-mail: marie.ondrichova@email.cz
www.ateliertvor.cz
GPS: 48.9595461N, 14.4709725E
JANA GUTTEKOVÁ – KNIHVAZAČSTVÍ
ateliér | umělecká knižní vazba |
grafika | individuální knižní a umělecké
zpracování knih | diáře na míru |
kroniky | rodokmeny | bibliofilie |
v sobotu v 10:00, ve 12:00,
ve 14:00 komentovaná prohlídka
v neděli v 10:00, ve 12:00,
ve 14:00 komentovaná prohlídka
kontakt:
Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice
tel.: 603 830 055
e-mail: info@knihvazacstvi.cz
www.knihvazacstvi.cz
GPS: 48.9774706N, 14.4795203E
KREDANCE
ateliér | nové divadlo | současný tanec |
pohybové divadlo | taneční a pohybové
kurzy a workshopy | nový cirkus |
kreativní prostor Výměník 1 |
v sobotu od 9:00 hodina jógy,
od 10:00 brunch, od 14:00 taneční
pohybová výchova pro děti,
od 15:00 pohádka pro děti (představení),
od 16:00 baletní škola pro děti,
od 17:00 baletní lekce pro dospělé,
od 18:30 současný tanec |

28

GAVEX
fotografický ateliér |
výstava fotografií návštěvníků
fotoateliéru |
v sobotu od 10:00 do 20:00
v neděli od 10:00 do 20:00
kontakt:
Na Zlaté stoce 567/35,
370 05 České Budějovice
tel.: 722 448 451, Ing. Zdeněk Linhart
e-mail: info@gavex.cz
www.gavex.cz
GPS: 48.9796628N,14.4549217E

29

HEDVIKA POLEČKOVÁ
textilní tvorba | patchwork |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 602 251 642
e-mail: heduska.poly75@gmail.com

30

DREAMHANDMADE
šperk | historická technika chainmaille |
kroužkování |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 721 123 999, Bc. Andrea Novák Vachová
e-mail: dreamhandmade@gmail.com
www.dreamhandmade.eu

31

KVĚTOMLUVA
konceptuální floristický projekt |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 723 671 316, Charlotte Kožichová
e-mail: info.kvetomluva@gmail.com
www.instagram.com/kvetomluva

32

TULULUM
design | autorský textil | papírnictví |
navrženo a vyrobeno přednostně
z českých materiálů |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 775 186 775, Madla Němcová
e-mail: ahoj@tululum.cz
www.tululum.cz

33

JDEM TAM BISTRO
vaří samé dobroty |
v neděli DesignMarket od 13:00 do 18:00
v Tiskárně Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 606 245 881, Týna Mokráčková
e-mail: tyna@jdemtam.cz
www.jdemtam.cz

34

JOU JOU
kresba | malba |
ilustrace dětských knížek |
autorské didaktické pomůcky | pexesa |
výroba dřevěných hraček |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 723 924 544, Mgr. Jana Nachlingerová
e-mail: nachjan@centrum.cz
www.fler.cz/jou-jou

35

PAVLÍNA JELENOVÁ
macramé | drhání závěsných květináčů |
dekorace |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 723 993 643
e-mail: paja.jelenova@seznam.cz

36

OKRAM
přírodní kosmetika | mechové obrazy |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 737 603 126, Ing. Olga Králová
e-mail: okram@okram.cz
www.okram.cz

37

TANATU
vyrábím poklady |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 608 662 993, Natalia Tureková
e-mail: natalia@tanatu.cz
www.tanatu.cz

38

39

40

doBAGu
pytlíky pro nákup bez obalu |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 725 125 568, Tereza Vochozková
e-mail: info@dobagu.cz
www.dobagu.cz
KATCHA STORE
originální móda z druhé ruky |
vintage doplňky |
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
tel.: 777 214 914
e-mail: katcha.store@seznam.cz
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
galerie | stálá expozice: Meziprůzkumy |
Sbírka AJG 1300-2019 |
komentovaná prohlídka |
výtvarný workshop |
v sobotu 9:00 do 18:00,
od 14:00 komentovaná prohlídka
s kurátorem Martinem Vaňkem
v neděli 9:00 do 18:00
Ateliér Alšovka: výtvarný workshop na
téma Miloslav Nováček
od 14:00 do 16:00 na adrese: AJG WD

(U Černé věže 22, České Budějovice)
kontakt:
Zámecká jízdárna, 373 41
Hluboká nad Vltavou 144
tel.: 387 967 041
e-mail: office@ajg.cz
www.ajg.cz
GPS: 49.0519256N, 14.4414100E
41

42

43

GALERIE KNÍŽECÍ DVŮR
galerie | výstava – Renata Štolbová:
obrazy, Tomáš Štolba: sochy |
v sobotu od 12:00 do 16:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Čsl. armády 26, 373 41
Hluboká nad Vltavou
tel.: 604 207 826, Marie Hanušová
e-mail: mary.hanusova@seznam.cz
www.knizecidvur.cz
GPS: 49.0504722N, 14.4376728E
ŠÁRKA RUBICKOVÁ – ATELIÉR FANTAZIE
ateliér | workshopy pro děti |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 16:00
kontakt:
Třeboňská 225, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 777 267 313
e-mail: sarka.rubickova@email.cz
www.atelierfantazie.cz
GPS: 49.0519050N,14.4462586E
RICHARD RUDOVSKÝ
ateliér | restaurování kamene | sochař |
ukázka ručního opracování kamene |
možnost vyzkoušet si práci s kamenem |
v sobotu od 10:00 do 20:00
kontakt:
Holašovice 40, 373 84 Jankov
tel.: 606 625 860
e-mail: rudovsky@rudovsky.cz
www.rudovsky.cz
GPS: 48.9707464N, 14.2745453E

44

PETRA HEROTOVÁ
ateliér | ABCDílna v ateliéru Petry
Herotové | dílna: Vejce, motýl, lebka,
anděl – tvorba autorských dárkových
notýsků (vazba V1 pro malé i velké) |
v neděli od 10:00 do 15:00
kontakt:
Hosty 90, 375 01 Hosty
tel.: 776 156 344
e-mail: herotova@email.cz
www.petraherotova.com
GPS: 49.2600481N,14.3940050E

45

HRDĚJOVICKÁ KERAMIKA
řemeslné dílny |
výroba tradiční jihočeské keramiky |
výstava v bechyňské galerii Záliv viz
Táborsko |
v sobotu viz č. 99 Galerie Záliv
v neděli od 9:00 do 16:00
kontakt:
Luční 80, 373 61 Hrdějovice
tel.: 702 161 881, Zdeněk Malena
e-mail: info@hrdejovickakeramika.cz
www.hrdejovickakeramika.cz
GPS: 49.0172764N, 14.4833433E

46

MARKÉTA MAZANCOVÁ
ateliér malby |
v sobotu od 14:00 do 20:00
kontakt:
Olešnice 179, 373 31 Olešnice
tel.: 777 948 606
e-mail: mm-atelier@seznam.cz
GPS: 48.8393600N, 14.7056956E

47

JIŘÍ HONISS
ateliér | podmalba | obrázky
malované na rubovou stranu skla
podle lidových motivů |
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Opalice 11, 370 07 Kamenný Újezd
tel.: 724 219 021
e-mail: honiss@volny.cz
podmalba.wz.cz
GPS: 48.8840428N, 14.4021408E

48

PETRA ŠEBEŠOVÁ
šperky | technika suchého
a mokrého plstění | bižuterie z korálků |
šité šperky | workshopy pro děti a dospělé |
v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin,
(v případě nepřízně počasí proběhne
setkání v obecní knihovně v D. Bukovsku)
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Popovice 12, 373 65 Dolní Bukovsko
tel.: 724 767 420, Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
e-mail: petra.sebesova@gmail.com
www.fler.cz/shop/sepetra
GPS: 49.1596231N, 14.5638817E

49

BLAŤÁCKÝ SOUBOR ŠEVĚTÍN
muzeum | lidové kroje | historie souboru |
v sobotu od 14:00 do 16:00
kontakt:
J. A. Komenského 59, 373 63 Ševětín
(kulturní dům, 1. patro)
tel.: 728 546 766, Marie Švejdová
e-mail: svejmar.blatak@seznam.cz
www.blatak.cz
GPS: 49.0996475N, 14.5710469E

50

MĚSTSKÁ GALERIE TÝN NAD VLTAVOU
galerie | současné umění |
Experiment – výstava SUPŠ
sv. Anežky České v Českém Krumlově
výběr ze studentských prací
z posledních let; za účasti zástupce školy |
v sobotu od 13:00 do 17:00
kontakt:
náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
tel: 385 722 219, MgA. Petra Svoboda Herotová
e-mail: galerie@kultura.tnv.cz
www.kulturatyn.cz
GPS: 49.2236919N, 14.4216658E

Česko
krumlovsko

Besednice, Český
Krumlov Dolní
Třebonín, Přísečná,
Třísov≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈
‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡∆‡

51

MAREK DIAS – STUDIO BESEDNICE
ateliér | sochařská a keramická tvorba |
výtvarné kurzy |
v sobotu od 10:00 do 18:00
kontakt:
Besednice 165, 382 81
tel.: 603 340 601, MgA. Marek Dias
e-mail: atelier.dias@atlas.cz
www.vytvarne-kurzy.eu
www.atelier-dias.com
GPS: 48.7943083N, 14.5645625E

52

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
muzeum | ateliér |
fotografování v jediném dochovaném
plně autentickém fotoateliéru |
v sobotu od 9:00 do 16:00, s polední
přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Linecká 272, 381 01 Český Krumlov
tel.: 736 503 871
e-mail: info@seidel.cz
www.seidel.cz
GPS: 48.8083842N, 14.3164131E

53

SUPŠ SV. ANEŽKY
ČESKÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
umělecká škola | prezentace školních
prací a studijních oborů | tematicky
zaměřené workshopy | prohlídka ateliérů |
v sobotu od 10:00 do 16:00
Galerie chodba – klášter:
výstava maturit
Užitá malba:
Prostory kláštera, výstava vybraných
prací absolventů a žáků oboru Užitá malba
Kamenosochařství:
Galerie ve sklepě – klášter, Stálá expozice
prezentace oboru Kamenosochařská tvorba
Grafický design:
Knihtiskový workshop
Scénická, interiérová a výstavní tvorba:
Ateliér nabídne ukázku osvětlovacích
technologií. Návštěvníci si budou moci
sami zkusit práci se světelným designem.
Užitá fotografie a média: Výstava výběru
maturitních prací z oboru, projekce.

kontakt:
Ateliér: Grafický design, Scénická,
interiérová a výstavní tvorba, Užitá
fotografie a média, Kamenosochařství,
Užitá malba
Latrán 50 a Areál klášterů, Český Krumlov
tel.: 601 588 038, Ing. Martin Busta
e-mail: martin.busta@supsck.cz
tel.: 601 090 614, MgA. Jan Mahr
e-mail: jan.mahr@supsck.cz
www.supsck.cz
54

NATURE IN DROP
ateliér | přírodniny pokovené
metodou galvanoplastiky |
výroba pokoveného šperku | workshop |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Sídliště Plešivec 364, 381 01 Český Krumlov
tel.: 773 953 615, Mgr. Olga Vondráková, Ph.D.
e-mail: nature-in-drop@seznam.cz
www.fler.cz/nature-in-drop
GPS: 48.8003425N, 14.3092508E

55

JAN ODVÁRKA
řemeslná dílna | umělecké kovářství |
design |
v sobotu od 11:00 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
382 01 Dolní Třebonín 1
tel.: 380 743 608, 603 570 079
e-mail: jan.odvarka@metal-design.cz
www.metal-design.cz
GPS: 48.8557856N, 14.4096161E

56

MgA. ZDENĚK CHMELAŘ
ateliér | plastiky | reliéfy |
v sobotu od 12:00 do 18:00
v neděli od 12:00 do 18:00
kontakt:
Přísečná 42, 381 01 Český Krumlov
tel.: 608 468 812
e-mail: chmelarsochar@gmail.com
GPS: 48.8339208N, 14.3447619E

57

FRANTIŠEK KŘÍŽ
ateliér | výtvarné umění | malba |
plastiky | hudební nástroje |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 18:00
kontakt:
Třísov 63, 382 03 Křemže
tel.: 734 478 357
e-mail: rad.krizova@seznam.cz
GPS: 48.8822914N, 14.3477539E

Jindřicho
hradecko

Dačice, Jindřichův
Hradec, Nová
Bystřice, Slavonice, Strmilov, Třeboň,
Vícemil ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
stálé expozice muzea: Historie a národopis
Dačicka, První kostka cukru na světě,
Dačice v dobové fotografii a pohlednicích
a Rodáci Dačicka | galerie: společná
výstava členů Spolku výtvarných umělců
Vysočiny – výběr z díla |
galerijní expozice: výběr z grafické
tvorby Maxe Švabinského,
Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela
Floriana, výtvarná síň Františka
Bílkovského a pamětní síň Vladimíra Fuky
v sobotu od 9:00 do 16:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
v neděli od 9:00 do 16:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Havlíčkovo náměstí 85/I, 380 01 Dačice
tel.: 384 422 493, 722 012 146
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz
GPS: 49.0796014N,15.4316486E
MUZEUM FOTOGRAFIE
A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ
muzeum | fotografie a ostatní
obrazová média | expozice Moc médií
a Jezuité v Jindřichově Hradci |
doprovodný program |
výstavy: Antonín Malý / Czech Pes Photo;
Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa;
Lumír Jisl / Mongolsko; Spolek Fokus Retrospektiva 1963–2020; František II.
Rákóczi – maďarský národní hrdina
v Jindřichově Hradci (dlouhodobá výstava) |
v sobotu od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
v neděli od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459
e-mail: mfmom@mfmom.cz
www.mfmom.cz
GPS: 49.1442917N, 15.0007672E

60

DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC
A ŘEMESEL
muzeum | řemeslo |
restaurátorská dílna |
historie tkalcovství |
technologie ručního tkaní na stavu |
výstava tkaných výrobků a tapiserií
od účastníků kurzů |
v sobotu od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
v neděli od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Dobrovského 202, 377 01 Jindřichův Hradec I
tel.: 384 370 884; 384 370 881
e-mail: info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz
GPS: 49.1428039N, 15.0007719E
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MUZEUM VETERÁNŮ
muzeum | největší expozice
amerických předválečných veteránů |
americké automobily vyrobené do 80. let |
v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin
kontakt:
Vídeňská 136, 378 33 Nová Bystřice
tel.: 777 004 699, Ing. Pavel Janouš
e-mail: janous@muzeumveteranu.cz
www.muzeumveteranu.cz
GPS: 49.0186722N, 15.1058114E
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SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE
architektura|
řemeslné – textilní workshopy|
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
tel.: 602 571 087, Mgr. Olga Žampová
e-mail: olga.zampova@zdrojslavonice.cz
www.spolkovydum.slavonice.cz
GPS: 48.9972881N, 15.3504911E
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TKALCOVNA KUBÁK
řemeslná dílna |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 18:00 DesignMarket
na nádvoří Tiskárny Karmášek v ČB
kontakt:
Kunžatecká 25, 378 53 Strmilov
tel.: 739 028 942
e-mail: filip@tkalcovna.cz
www.tkalcovna.cz
GPS: 49.1572494N, 15.1982164E

64

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
galerie | stálá expozice věnovaná
67
rybníkářství | výstava Vitorazsko mezi
romantickým zájmem a politickým
tématem – 100 let od změny státních hranic |
v sobotu od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00,
komentovaná prohlídka výstavy od 14:00
kontakt:
Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň
tel.: 607 222 045, Pavla Řezníčková
e-mail: dum.stepanka.netolickeho@
mesto-trebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz
GPS: 49.0040544N, 14.7706172E

65

GALERIE BUDDHISTICKÉHO UMĚNÍ
galerie | buddhistické umění |
architektura | vodárenská věž |
v sobotu od 10:00 do 16:00,
prohlídky od 10:00 do 16:00
v každou celou hodinu
kontakt:
Vodárenská věž, Na Kopečku 319, 379 01
Třeboň
tel.: 607 099 220, Mgr. Michaela Kajerová
e-mail: michaela.kajerova@mesto-trebon.cz
www.itrebon.cz/galerie-buddhistickeho-umeni
GPS: 49.0121122N, 14.7867856E
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OA, SOŠ A SOU TŘEBOŇ
OBOR VÝTVARNÉHO ZPRACOVÁNÍ SKLA
A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ
ateliér | klasické broušení skla |
malování skla |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 15:00
kontakt:
Vrchlického 567, 379 01 Třeboň
tel.: 739 313 285, Mgr. Petr Jánský
e-mail: brusirnajansky@gmail.com
www.sostrebon.cz
GPS: 49.0055500N, 14.7638572E
SKLÁŘSKÁ DÍLNA KOŠLER
ateliér | sklářská dílna |
práce na sklářském kahanu |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 18:00
kontakt:
Vícemil 57, 378 21 Vícemil
tel.: 776 550 503, Miroslav Košler
e-mail: m.k.band@seznam.cz
GPS: 49.2631383N,14.8927808E

Písecko

Budičovice, Drhovle,
Milevsko, Mirotice, Písek, Protivín, Putim,
Smrkovice≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ
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VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
BUDIČOVICE
selské baroko | vesnická památková
zóna Budičovice |
komentovaná prohlídka
s památkářem Jiřím Hladkým |
v sobotu sraz ve 14:00 hodin u kapličky
kontakt:
Budičovice, 398 11 Skály
tel.: 733 387 089, Jiří Hladký
e-mail: jirihladky.pi@seznam.cz
GPS: 49.2154681N,14.1562203E
VALENTIN HORBA
ateliér | malba |
„jihočeská zastavení“ - olejomalba|
v sobotu od 10:00 do 15:00
v neděli od 10:00 do 15:00
kontakt:
Drhovle 34 (obecní úřad), 397 01 Písek
tel.: 607 111 945
e-mail: valentinhorba@seznam.cz
www.galeriehorba.webnode.cz
GPS: 49.3342003N, 14.0402539E

kontakt:
Rybárna 119/12, 398 01 Mirotice
tel.: 776 305 139
e-mail: podatelna@mirotice.cz
GPS: 49.4305606N,14.0342569E
72

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
doprovodný program | výstava fotografií
pěti píseckých fotografů |
kurátoři: Karel Pecl, Martina Měřičková |
Intersalon AJV – 24. ročník přehlídky
výtvarného umění |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 17:00
kontakt:
Velké náměstí 114, 397 24 Písek
tel.: 603 741 831, RNDr. Karel Pecl
e-mail: pecl.karel@gmail.com
www.prachenskemuzeum.cz/
GPS: 49.3087817N, 14.1473264E

73

PAMÁTNÍK ADOLFA HEYDUKA
architektura | unikátně zachovalý
dobový interiér | komentovaná
prohlídka s PhDr. Jiřím Práškem |
v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin,
s polední přestávkou 12:00-13:00,
v 10:00 komentovaná prohlídka
kontakt:
Tyršova 438/30, 397 01 Písek
tel.: 382 215 040
e-mail: info@prachenskemuzeum.cz
www.prachenskemuzeum.cz
GPS: 49.3119897N,14.1492631E

MILEVSKÝ KLÁŠTER BRATŘÍ
PREMONSTRÁTŮ
doprovodný program |
nejstarší jihočeský klášter |
komentovaná prohlídka
s archeologem PhDr. Pavlem Břicháčkem |
v sobotu od 14:00 do 16:00
sraz před bazilikou, v případě nepříznivého
počasí přednáška v bazilice
kontakt:
74
U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
tel.: 775 348 346, Bc. Irena Velcová
e-mail: prohlidky@klastermilevsko.cz
www.klastermilevsko.cz
GPS: 49.4563411N, 14.3680847E
PAMÁTNÍK MIKOLÁŠE ALŠE A MATĚJE
KOPECKÉHO
památník | rodný dům Mikoláše Alše
navržený architektem J. E. Koulou |
expozice: Mikoláš Aleš a Matěj Kopecký |
v sobotu od 9:00 do 17:00, s polední
přestávkou 11:30-12:00

ak. mal. DALIBOR ŘÍHÁNEK
ateliér | malba | grafika |
gobelíny | keramika |
v sobotu od 9:00 do 16:00,
s polední přestávkou 11:00-13:00,
možnost navštívit i zahradu
u píseckého jezu
kontakt:
Burketova 48, 397 01 Písek
tel.: 728 667 326
e-mail: Dalibor.Rihanek@seznam.cz
www.dalibor-rihanek.cz
GPS: 49.3100200N, 14.1340814E

75

JAN NOVOTNÝ
ateliér | sochař |
v sobotu od 13:00 do 16:00
v neděli od 13:00 do 16:00
kontakt:
Soukenická 160, 397 01 Písek
tel.: 723 121 373
e-mail: jannov@sendme.cz
GPS: 49.3078319N, 14.1504372E

79

ANNA KOTRLÍKOVÁ
ateliér | vyšívané a quiltované tašky |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Putim 42, 397 01 Putim
tel.: 777 932 371
e-mail: anzuliko@seznam.cz
GPS: 49.2648456N, 14.1177522E
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FOTOATELIÉR ŠŤASTNÉ SVĚTLO
ateliér | portréty |
umělecká a produktová fotografie |
doprovodný program:
ukázka fotografování portrétu |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Hlavní nádraží 308, 397 01 Písek
tel.: 604 870 298, Miloslav Kadoch
e-mail: edvardkelly@seznam.cz
www.stastnesvetlo.eu
GPS: 49.2968308N, 14.1434872E

80

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU
umělecká škola |
restaurování starožitného nábytku,
kovu a historických dopravních
prostředků |
v sobotu 9:00 do 17:00
kontakt:
Restaurátorské ateliéry VOŠR
U Školy 100, Smrkovice, 397 01 Písek
tel.: 602 494 108, MgA. David Blahout, Ph.D.
e-mail: skola@vosr.cz
www.vosr.cz
GPS: 49.2804397N, 14.1565872E

77

ATELIÉR V PÍSKU
ateliér | enkaustika | kresba |
akvarel | workshopy |
v sobotu od 10:00 do 17:00
workshop enkaustiky
v neděli od 10:00 do 15:00
workshop akvarel
kontakt:
Rokycanova 228/11, 379 01 Písek
tel.: 723 906 605, Dáša Švecová
e-mail: dasasvecova@centrum.cz
www.ateliervpisku.cz
GPS: 49.3096131N,14.1555067E
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ak. mal. PETR PFLEGER
ateliér | malba | kresba |
ilustrace | grafika |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 17:00
kontakt:
Mírová 317, 398 11 Protivín
tel.: 382 252 593
e-mail: ppfleger@seznam.cz
GPS: 49.2000433N, 14.2170547E

Prachaticko

Netolice, Petrův Dvůr,
Prachatice, Vimperk, Volary≈ọ≈ọ≈ọ≈
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MONIKA SÁDLOVÁ
ateliér | grafika | ilustrace |
perokresba | suchý pastel |
workshop pro všechny věkové
kategorie aneb kreslit dokáže každý |
v sobotu od 9:00 do 19:00,
s polední přestávkou 11:00-13:00
kontakt:
Gregorova 23, 384 11 Netolice
tel.: 604 917 154
e-mail: sadlova.m@seznam.cz
GPS: 49.0480508N, 14.1936036E
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TOMÁŠ HAVLÍK
ateliér | sochařství | malba | grafika |
restaurování |
v sobotu od 13:00 do 18:00
kontakt:
Petrův Dvůr 93, 384 11 Netolice
tel.: 724 218 108
e-mail: tomu.domu@seznam.cz
havliksochy.cz
GPS: 49.0517039N, 14.1827367E
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GALERIE UŽITÉHO DESIGNU
A ŠPERKU NEUMANNKA
galerie | design | výstava: Chic by Pig
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Neumannova 161, 383 01 Prachatice
tel.: 605 253 792, Zuzana Nepustilová
e-mail: neumannkaprachatice@gmail.com
www.neumannka.com
GPS: 49.0132489N, 13.9970189E

84

PRACHATICKÉ MUZEUM
muzeum | stálá expozice |
regionální historie | ukázka řemeslné
práce Jiřího Drhovského ml.:
Dřevěný koník ze Šumavy |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 15:00
kontakt:
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
e-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz
GPS: 49.0132703N, 13.9982639E
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ÚCTA KE DŘEVU
ateliér | výroba designových
dřevěných umyvadel |
v sobotu od 9:00 do 12:00
v neděli od 13:00 do 18:00
DesignMarket na nádvoří Tiskárny
Karmášek v ČB
kontakt:
U Sloupů 13, 385 01 Vimperk
tel.: 723 950 489, Ing. Milan Dutka
e-mail: milandutka@seznam.cz
www.uctadrevu.cz
GPS: 49.0587036N, 13.7363531E

86

VÍT VAVŘINEC PAVLÍK
ateliér | malba | kresba |
projekční fotografie |
v sobotu od 14:00 do 18:00
kontakt:
5. května 150, 384 51 Volary
tel.: 724 792 799
e-mail: vitpavlik@vitpavlik.cz
www.vitpavlik.cz
GPS: 48.9125869N, 13.8929236E

Strakonicko
Blatná, Krušlov, Láz
u Radomyšle,
Sedlice, Strakonice, Vodňany≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ
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JOSEF SYNEK
ateliér | malba | kovová plastika |
grafika |
v sobotu od 13:00 do 16:00
v neděli od 13:00 do 16:00
kontakt:
Dlouhá 869, 388 01 Blatná
tel.: 383 423 146, 723 017 440
e-mail: synek.jos@seznam.cz
http://www.obrazy-synek.euweb.cz
GPS: 49.4360583N, 13.8815289E
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
muzeum | MUZEUM VŠEMI SMYSLY
stálá expozice od pravěku po současnost |
výstava JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ |
v sobotu od 10:00 do 17:00, od 14:00
komentovaná prohlídka výstavy
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
s fotografem Jiřím Hankem
a dalšími členy jeho rodiny
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Náměstí Míru 212, 388 01 Blatná
tel.: 605 061 161
e-mail: muzeum@ckvb.cz
www.ckvb.cz
GPS: 49.4245453N, 13.8816947E
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KRUŠLOVSKÝ VČELÍN
architektura | lidové řemeslo | včelařství |
v neděli od 9:00 do 16:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Krušlov 24, 387 19 Čestice
tel.: 608 272 268, Daniel Havlík
e-mail: info@kruslovskyvcelin.cz
www.kruslovskyvcelin.cz
GPS: 49.1438311N, 13.8119219E

90

JITKA KŘIVANCOVÁ
ateliér | sochy z pískovce a dřeva |
figurální tématika |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 12:00
kontakt:
hráz Velkolázského rybníku,
Láz u Radomyšle

tel.: 728 977 913
e-mail: krivancova.jitka@seznam.cz
GPS: 49.3475731N, 13.9157978E
91

SEDLICKÁ KRAJKA
ateliér | řemeslo |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 16:00
kontakt:
Náměstí T. G. Masaryka 114, 387 32 Sedlice
tel.: 731 189 730, Martina Srbová
e-mail: info@krajky-sedlice.cz
www.krajky-sedlice.cz
GPS: 49.3773883N, 13.9386417E

92

VĚRA LANDSINGEROVÁ
ateliér | řemeslo | tradiční krajkářství |
v sobotu od 14:00 do 20:00
v neděli od 14:00 do 20:00
kontakt:
Čajovna Pod stolem, Velké náměstí 44,
386 01 Strakonice
tel.: 720 551 587
e-mail: landsingerova@volny.cz
GPS: 49.2605056N, 13.9006594E

93

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VODŇANY
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
muzeum | galerie |
Klub vodňanských výtvarníků |
v neděli od 13:00 do 17:00
od 13:00 do 17:00 hodin
Výtvarné dílny – Klub vodňanských
výtvarníků (dřevořezba, fotografie,
malba akrylem, temperou a na textil,
tvorba z papíru aj.)
od 15:00 do 16:00 hodin
Koncert Kvarteto Flauto Traverso –
Kateřina Weissová, Petra Pěstová,
Kristýna Mašková, Klára Nachlingerová
kontakt:
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
tel.: 383 382 057, Mgr. Jitka Velková
e-mail: mag@vodnany.cz
www.muzeumvodnany.cz
GPS: 49.1480992N, 14.1765403E

Táborsko

Bechyně, Chýnov,
Obora, Planá
nad Lužnicí, Sviny, Tábor,
Želeč≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ≈ọ
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MICHAL BOSÁK – MODELÁŘSKÝ ATELIÉR
ateliér | keramik – modelář |
design svítidel | odlévání forem |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Na Libuši 989, 391 65 Bechyně
tel.: 737 931 391
e-mail: mbosak@atlas.cz
www.modelarsky-atelier.mypage.cz
GPS: 49.3014247N, 14.480362199999945E
SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola | ateliér sochařství |
ateliér kresby a malby |
dílna grafických technik |
točení na kruhu |
v sobotu od 13:00 do 15:30,
komentovaná prohlídka školy od 13:30
kontakt:
Písecká 203, 391 65 Bechyně
tel.: 722 473 482, Mgr. Otakar Novák
e-mail: reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz
GPS: 49.3001189N, 14.4726928E
MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
muzeum | komentovaná prohlídka
Kotěrovy vily s historikem umění
Kryštofem Hejným |
v sobotu od 15:00,
sraz před vilou v ulici Libušina 188
kontakt:
Náměstí T. G. Masaryka 140
391 65 Bechyně
tel.: 721 785 607, Kryštof Hejný
e-mail: muzeum@kulturnidum.cz
www.kulturnidum.cz
GPS: 49.2990456N, 14.4724083E
GALERIE 2+1
galerie |
výstava: Etiene Levi: Nová ticha |
v sobotu od 10:00 do 13:00
kontakt:
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
tel.: 606 911 007, Mgr. Štěpán Ondřich
e-mail: reditel@kulturnidum.cz

www.facebook.
comGalerie-21-467724193290640/
GPS: 49.3004472N, 14.476084000000014E
98

TOMÁŠ PITLÍK
ateliér | stavba uměleckých motocyklů |
malba | sochy |
designové studie uměleckých motocyklů |
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Plechamr 444, 391 65 Bechyně
tel.: 608 245 362
e-mail: tomas.pitlik@seznam.cz
GPS: 49.2968736N, 14.4636708E

99

GALERIE ZÁLIV – LÁZNĚ BECHYNĚ
galerie |
výstava: Krásno z dílny Jihotvaru |
Hrdějovická keramika |
ukázka postupů výroby a zdobení |
o slavné minulosti a rozvíjení tradice
keramické výroby pohovoří
sběratelka a kurátorka Eva Ballová |
v sobotu od 7:00 do 20:00,
komentovaná prohlídka v 10:00,
11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00
v neděli od 7:00 do 20:00
kontakt:
Lázně 202, 391 65 Bechyně
tel.: 723 476 134, Pavel Šmidrkal
e-mail: pavka2@seznam.cz
GPS: 49.2989622N, 14.4748886E
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BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
ateliér | expozice Františka Bílka |
architektura |
v sobotu od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
v neděli od 10:00 do 17:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Údolní 133, 391 55 Chýnov
tel.: 776 592 901
e-mail: pr@ghmp.cz
www.ghmp.cz
GPS: 49.4039933N,14.8066197E
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PAVEL KLÍMA
ateliér | grafika | malba |
v sobotu od 14:00 do 18:00
kontakt:
Obora 22, 391 75 Malšice
tel.: 606 794 978, Mgr. Pavel Klíma
e-mail: klimapavel@seznam.cz
www.klimapavel.com
GPS: 49.3361839N, 14.6392931E

102

JAROSLAVA MATOUŠKOVÁ PÁNKOVÁ
A BOHUSLAV PÁNEK
ateliér | kresba | malba | fotografie |
v sobotu od 14:00 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
Zhořská 237, 391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: 720 174 969
e-mail: bohuslavp@centrum.cz
GPS: 49.3542792N, 14.6956283E

103

104

KERAMIKA U KOČKŮ
řemeslná dílna | výroba ručně
točené a ručně dekorované keramiky |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Sviny 95, 391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: 739 653 846, Mgr. Vanda Pertlová
e-mail: keramikaukocku@seznam.cz
GPS: 49.1833708N, 14.6384247E

105

TEODOR BUZU
ateliér | malba | grafika |
malba na porcelán | malba na hedvábí |
ilustrace | monumentální umění |
v sobotu od 13:00 do 18:00
kontakt:
Kostnická 158, 390 01 Tábor
tel.: 775 199 915
e-mail: teodor.buzu.art@gmail.com
www.teodorbuzu.com
GPS: 49.4135319N, 14.6600778E

106

KAFE KNIHY JEDNOTA TÁBOR
knihkupectví | galerie | čítárna |
dětský výtvarný koutek |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 17:00
kontakt:
Pražská 158, 390 01 Tábor
tel.: 721 909 599, Mgr. Lenka Greň
e-mail: dilna.tabor@gmail.com
www.baobab-books.net/kafe-knihy-jednota-tabor
GPS: 49.4135319N, 14.6600778E
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DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
doprovodný program | výtvarné umění | 108
DON foyer + Evárium: DUŠE JAKO MÚZA /
Fokus Tábor | DON galerie: Stipan Tadič
| Kavárna: Šárka Zadáková | Foyer:
Zdeněk Lhotský, Reliéf
v sobotu od 17:00 do 19:00
vernisáž výstavy Duše jako múza
v neděli od 18:00 do 19:00
kontakt:
Divadelní 218, 390 01 Tábor
tel.: 384 971 643, Ing. Veronika Zemanová
e-mail: zemanova@divadlotabor.cz
www.divadlotabor.cz
GPS: 49.4130967N, 14.6617800E

109

UMA UMA – GALERIE A UMĚLECKÝ
ATELIÉR S RETRO KAVÁRNOU
galerie – malba, kresba, objekty |
ateliér – šperky UMA design, výroba
placek, upcyklace | retrokavárna |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 13:00 do 18:00
DesignMarket na nádvoří Tiskárny
Karmášek v ČB
kontakt:
Žižkova 250/2, 390 01 Tábor
tel.: 602 733 094, Petra Klváčková
e-mail: galerieumauma@gmail.com
www.galerieumauma.cz
https://www.facebook.com/
designcafeumauma/
GPS: 49.4143403N, 14.6609481E
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GALERIE 140
galerie | Tábor–Konstanz–Praha: 600 let
na hoře Tábor. Jak vidí současní umělci
Tábor? | Výtvarný projekt k založení
města |
v sobotu od 10:00 do 16:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Koželužská 140, 390 01 Tábor
tel.: 381 215 401
e-mail: galerie@mutabor.cz
www.galerietabor.cz
GPS: 49.4132292N, 14.6582411E
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GALERIE U RADNICE
galerie | výstava k Festivalu
malých nakladatelů TABOOK |
v sobotu od 10:00 do 16:00,
s polední přestávkou 12:00-13:00
kontakt:
Martínka Húsky 54, 390 01 Tábor
tel.: 381 252 232
e-mail: galerie@mutabor.cz
www.galerietabor.cz
GPS: 49.4137225N, 14.6575964E

BAODÍLNA
ateliér | galerie | dílna | kulturní akce |
grafika | architektura |
sousedská univerzita | výtvarné kurzy |
v sobotu od 13:00 do 18:00
kontakt:
Pražská 157, 390 01 Tábor
www.facebook.com/baodilna
MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
ateliér | grafika | akvarel | historické
fotografie ateliéru Šechtl Voseček |
v sobotu od 10:00 do 18:00
kontakt:
Bezručova 1974, 390 03 Tábor
tel.: 776 303 193
e-mail: sechtlova@seznam.cz
sechtlova.wix.com/home
GPS: 49.4187356N, 14.6574658E

112

MUZEUM A OBRAZÁRNA ŠPEJCHAR ŽELEČ
muzeum | „Živobytí na venkově
za minulých časů“ | galerie |
výstava: Jiří Trnko, mám tě rád |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
budova bývalého špejcharu, 391 14 Želeč
tel.: 723 467 134, Pavel Šmidrkal
e-mail: info@spejcharzelec.cz
www.spejcharzelec.cz
GPS: 49.3211539N, 14.6501192E
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