
TRADIČNÍ  ZVYKY  

Z PODHORÁCKA 
ve výstavě Národního muzea v Praze  

konané v USA 

Prezentace spolupráce 

Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč  

a Muzejního spolku Velkobítešska  

s Národním muzeem v Praze 



Když v září roku 2013 etnografky 

Národního muzea přivezly zpět  

do Velké Bíteše krojové součástky 

zapůjčené na úspěšnou výstavu  

v Praze „Dětský svět za císaře 

pána“, zaujala je v místnosti, kde 

se převzetí konalo, panelová foto 

výstava „Obrázky obyčejového 

roku na Podhorácku“ . 

O půl roku později  

přišla pro naše Regionální 

pracoviště tradiční lidové kultury 

při Muzeu Vysočiny Třebíč  

a Muzejní spolek Velkobítešska 

další nabídka ke spolupráci - 

tentokráte na realizaci výstavy 

konané v USA. 



Mezinárodní výstava 



Spojené státy americké – stát Iowa 



Cedar Rapids 

Stát Iowa, město Cedar Rapids 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_Iowa.svg


Národní české a slovenské muzeum v městě Cedar Rapids 



V roce 2008 se řeka Cedar rozvodnila,  

zatopila muzeum, kde způsobila škodu za 11 milionů $ 



Muzeum po rekonstrukci – přemístěné na vyvýšené místo   

nově otevřeno v červenci 2012 

http://www.ncsml.org/Content/About-Us/Museum-History/A-Monumental-Move.aspx 



V roce 2013 muzeum získalo mezi dalšími 

30 institucemi v USA Národní medaili,  

nejvyšší ocenění pro muzea a knihovny, 

kterou představitelé převzali na slavnosti 

ve Washingtonu, D. C.  

http://www.ncsml.org/News/20130214/273/NCSML-Named-as-National-Medal-Finalist.aspx 



Česká vesnice 

část města Cedar Rapids 







výstava 

Tradiční zvyky v České republice 
autorky  Mgr. Petra Červinková a Mgr. Monika Tauberová 

kurátorka výstavy Stefanie Kohn 
 



http://www.ncsml.org/ 

VERNISÁŽ 
 

13. února 2014 
 
 

Program 

 

17:30   Začátek 

17:45   Přivítání, přestřižení pásky 

19:00   Uvedení výstavy s přednáškou  

            Mgr. Petry Červinkové  

            z Národního muzea v Praze 
 



provedli představitelé  

obou muzejních institucí 

 

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. 

generální ředitel  

Národního muzea v Praze 

 

Gail Naughton,  

chief executive officer NCSML 

(výkonná ředitelka muzea)   

ZAHÁJENÍ 



Úvod zpestřila přehlídka postav oblečených do masek, které se nosí  

o tradičních obyčejích v České republice – sv. Lucie, anděl, sv. Mikuláš a čert  



Mgr. Petra Červinková, PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., Gail Naughton, Stefanie Kohn 



http://www.ncsml.org/Content/Exhibitions.aspx 



Slavnosti,  

rituály a radovánky života  
 

strhující přehlídka masek, kostýmů  

a náboženských artefaktů, přímo  

z Národního muzea České republiky v Praze.  

 

Výstava obsahuje přes 200 unikátních položek 

představujících lidové zvyky a slavnosti  

v průběhu celého obyčejového roku;  

zbožnost i rozmarnost v lidové tradici;  

mnohé velikonoční zvyky až po mikulášskou 

nadílku, advent a Vánoce. Vystaveny jsou vzácné 

historické betlémy, lidové kroje, slavnostní oděvní 

součástky, tapiserie, historické fotografie i snímky 

ze současných živých tradic. Návštěvníci se 

mohou seznámit rovněž s některými méně 

známými obyčeji tradiční lidové kultury  

jak prostřednictvím zajímavých výstavních 

artefaktů, tak poutavých příběhů. 



Regionální pracoviště tradiční lidové kultury nabídlo ze své databáze 

kolekci dvaceti tematických foto souborů, z nichž autorky výstavy 

vybraly přes třicet snímků vystihujících charakteristické okamžiky  

z některých obyčejových tradic.   
 

Návštěvníci výstavy mohou spatřit:  

1.  Ostatky v Nových Sadech a ve Skleném nad Oslavou 

2.  Smrtelnošky v Dědicích  

3.  Velikonoční hrkání v Jasenici a v Rudě  

4.  Pálení čarodějnic v Jestřabí a ve Velké Bíteši  

5.  Královničky, svatodušní obchůzka v Jestřabí  

6.  Královničky, svatodušní obchůzka Březském 

7.  Posejpky v Menharticích 

8.  Boží Tělo v Heřmanově  

9.  Pěší pouť ke cti P. Marie Karmelské z Vidonína do Heřmanova 

10.  Svatovavřinecká pouť ve Vlkově 

11.  Tradiční bítešské hody   

12.  Živý betlém ve Velké Bíteši 
 

Autoři fotografií 

Silva Smutná, Mgr. Eva Tomášová, Jiří Zacha, Mgr. Ivo Kříž 

 



OSTATKY 
Sklené nad Oslavou 

 Nové Sady 

1 



POUŤ 
Pěší pouť  

ke cti P. Marie Karmelské 

z Vidonína do Heřmanova 

2 



 na sv. Vavřince ve Vlkově 

POUŤ 

3 



 Velká Bíteš 

ŽIVÝ BETLÉM 

4 



SMRTELNOŠKY 

Dědice 

5 



HRKÁNÍ 

Jasenice 

Ruda 

6 



ČARODĚJNICE 

Jestřabí Velká Bíteš 

7 



KRÁLOVNIČKY 

Jestřabí 

8 



KRÁLOVNIČKY 

Březské 

9 



POSEJPKY 

Menhartice 

10 



BOŽÍ TĚLO 

Heřmanov 

11 



HODY 
Velká Bíteš 

12 



13 

Fotografie z Velkobítešska uvádí samostatný 

panel se stručnou charakteristikou města. 

Představeny jsou hlavní folklorní aktivity 

•  Mladé Bítešsko, dětská přehlídka 

•  Setkání na Podhorácku, folklorní festival 

•  Na bítešském jarmarku, scénický pořad 

•  Královničky, oživený venkovský obyčej 

Zmíněna je předchozí úspěšná spolupráce  

MSV a  MVT s Národním muzeem v Praze 

 



http://www.ncsml.org/Events/20140419/308/Curator-Guided-Tour-of-Celebration-

Rituals-and-Revelry-of-Life.aspx 

Prohlídka výstavy 17.05.2014 s výkladem kurátora 



DOPROVODNÝ PROGRAM 
 

•  Audio smyčka z králenských písní v průběhu prohlídky výstavy 

•  Projekce muzejních filmů vybavených anglickými titulky  

   v přilehlém  kinosále 

                       "Bábina pouť„ (17 min.)  

                       "Františka„ (18 min.)  

                       "Královničky„ (2 min.) 
 

AUDIO                                      VIDEO 



Záznam několika písní 

pořízený  Karlem Velebou 

v prostorách Městského muzea  

ve Velké Bíteši v roce 2013  

před svatodušní obchůzkou 

královniček při příležitosti 

natáčení cyklického pořadu  

České televize „Naše tradice“  

 

CD 6 min. 

KRÁLENSKÉ  

PÍSNĚ 



o pouti v Heřmanově založené  

ke cti Panny Marie Karmelské  

v roce 1918 na základě živého 

snu.  

 

Obrázek lidové zbožnosti - 

příprava květinové výzdoby 

v rodině zakladatelky poutě, 

procesí se sochou P. Marie 

z Vidonína přes Radňoves  

a Novou Ves do farního chrámu 

v Heřmanově. 

 

 

 

DVD 17 min.  

BÁBINA POUŤ 



o sběratelce lidových písní 

Františce Kyselkové (1865-1951),  

jež množstvím zapsaných písní 

náleží ke sběratelům vůbec 

nejúspěšnějším. Použity jsou 

retrospektivní hrané scénky 

navozující atmosféru doby  

z počátku její sběratelské činnosti 

na Moravě, prolínající se se 

vzpomínkami vnuka a vnučky. 

Archivované zápisy písní z její 

záslužné činnosti po sto letech 

znovu zaznívají nejen při různých 

zpěvních příležitostech, ale ožívají 

též v obřadech výročního cyklu. 

 

DVD 18 min. 

 

FRANTIŠKA 



Krátký záznam ze svatodušní 

obchůzky královniček -  obřadního 

obyčeje oživeného v Březském  

na Velkobítešsku 

 

DVD 2 min.  

KRÁLOVNIČKY 



Mgr. Monika Tauberová, jedena z autorek výstavy,   

po návratu z USA sdělila, že veřejnost o výstavu projevila velký zájem, 

slavnostního otevření se zúčastnilo více než 250 osob -  krajané, 

donátoři muzea, odborná veřejnost aj. 

 

V 19 hodin se konala v přednáškovém sále muzea prezentace  

k výstavě doplněná dalším fotografickým materiálem,  

kterou v anglickém jazyce přednesla Mgr. Petra Červinková.  

 

Při té příležitosti rovněž poděkovala Muzeu Vysočiny Třebíč  

a Muzejnímu spolku Velkobítešska za spolupráci.  

Zmínka o spolupráci zazněla rovněž při propagaci výstavy  

v místních médiích - několika novinách a regionální televizi.  



VÝSTAVA POTRVÁ  
do 11. ledna 2015 



Fotografie z průběhu výstavy v USA  

Mgr. Monika Tauberová 
 

 

http://www.ncsml.org 

https://www.google.com/maps 



Fotografie  použité na výstavě  

 

Silva Smutná 

Eva Tomášová 

Jiří Zacha  

Ivo Kříž 



z podkladů poskytnutých jednou z autorek výstavy  

Mgr. Moniky Tauberové 

 zpracovala  

 

Silva Smutná  
 

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

 

2014 




