
Základním smyslem tohoto 
řemeslného festivalu Plzeň-
ského kraje je představit ře-
meslnou, lidově řemeslnou 
a podomáckou výrobu, jež se 
zachovala nebo byla revitali-
zována v  prostoru Plzeňské-
ho kraje. Přehlídku doplňují 
svojí prezentací i  řemeslníci 
z  území celé České republi-
ky, jimž byl ministrem kul-
tury České republiky udělen 
titul Nositel tradice lidových 
řemesel. Chanovickou řeme-
slnou slavnost ozdobí svojí 
účastí kolem patnácti až dva-
ceti těchto Nositelů tradice.
Základním cílem popisované přehlídky je, aby řemeslník 
aktivně a  tvůrčím způsobem představil své dovednosti, 
aby prezentoval, pochopitelně i prodal své výrobky, aby 
návštěvníkům vysvětloval své výrobní postupy, popř. 
vyzval návštěvníky, aby si zkusili některé základní do-
vednosti.

Řečeno jinými slovy: nejde o pouťový jarmark, ale o zachycení za-
chovaných řemesel v jejich původní technologické čistotě. Organi-
zátorům jde také o předvedení co největšího počtu druhů řemesel.
Přehlídka si získala v kraji svou oblíbenost, o čemž svědčí narůs-
tající počet návštěvníků. Ten každoročně přesáhne hranici čtyř ti-
síc. Jen v roce 2015 byla účast menší z důvodu extrémně horkého 
počasí. Přehlídku řemeslných dovedností doplňuje řemeslný trh, 
bohatý celodenní kulturní program, možnost občerstvení v duchu 
staročeské kuchyně, významná je i nabídka výstav a expozic v are-
álu zámku a Expozice lidové architektury v Chanovicích. Akce na-
bízí kvalitní celodenní program pro jednotlivce i rodiny. 
Vedle návštěvníků z řad místních obyvatel a okolí navštíví v tento 
den Chanovice i zájemci z okresu Klatovy, Plzeň-jih a Strakonice. 
Výrazné zastoupení zde také mají chataři a chalupáři z Pošumaví 
a Brd. Den řemesel se stal i příležitostí pro rodinná a společenská 
setkání, navazování nových přátelství, kontaktů, nebo i osobní jed-
nání. To by mohlo být novým impulzem pro alespoň částečné oži-
vení tradičního společenského a kulturního venkovského života.
Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje je podpořena 
z rozpočtu Plzeňského kraje a účelovou dotací Ministerstva kultury 
ČR a stala se výraznou podporou účinnější péče o tradiční lidovou 
kulturu v České republice.

Vytištěno za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu
Tradiční lidová kultura, 2016.

Den řemesel 
2016

přehlídka řemeslných dovedností 
Plzeňského kraje

Chanovice, 2. července 2016

Program v roce 2016:

řemeslné dílny Nositelů tradice lidových řemesel, 
dílny řemeslníků z Plzeňského kraje, prodejci tradičních 

rukodělných výrobků, vystoupení šermířů a tanečnic, 
loutkové divadlo, dvě hudební uskupení, stálé a dočasné 

výstavy v zámeckém areálu, skanzen, prezentace šumavského 
minipivovaru, tvořivé a hravé dílny pro děti, 

lanové centrum v zámeckém parku. 



Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech, p. o., dlouhodobě 
pracuje na projektu Galerie nositelů 
tradice lidových řemesel.

Jedná se o stálou výstavu z výroby a tvorby vynikajících českých 
lidových řemeslníků v  areálu zámku v  Chanovicích. Cílem je 
veřejně prezentovat nejlepší domácí výrobce z oboru tradičních 
lidových řemesel. Jde o představení titulem oceněných řemesl-
níků, prezentaci jejich umu a výroby, jimiž navazují na původní 
a  tradiční technologie výroby, ale také o  formu společenského 
ocenění.

Otevírací doba:

Galerie nositelů tradice:

květen a září * sobota a neděle
červen – srpen * pondělí – neděle

10.00 – 16.00 hodin
mimo uvedené měsíce a otevírací dobu lze domluvit prohlídku 

pro skupiny na obecním úřadě

info: www.chanovice.cz
kontakty: obec.chanovice@email.cz

telefon: 376 514 353, 376 514 164, 606 745 795

Kalendář akcí tradiční lidové 
kultury v Chanovicích:

Sobota 2. července 2016
10.00 – 18.00 hodin 

Den řemesel 2016
14. ročník přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje

4. – 8. července 2016
8.00 – 17.00 hodin

Kreativní týden
Relaxačně tvořivý cyklus pracovních seminářů s tématy 

z oblastí tradičních řemesel i rukodělné výroby

Sobota 1. října 2016
10.00 – 17.00 hodin

Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví
Tradiční podzimní den potravin

Neděle 25. prosince, pondělí 26. prosince 2016, 
neděle 1. ledna 2017
13.00 – 17.00 hodin

Chanovický betlém
Představení betlému řezaného v životní velikosti

Sobota 8. července 2017
10.00 – 18.00 hodin

Den řemesel 2017
15. ročník přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje

Titul NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL může 
být udělen ročně nejvýše pěti výrobcům, tvůrcům nebo řeme-
slníkům, které doporučí komise odborníků jmenovaná mini-
strem kultury. Při výběru se bere v úvahu výjimečnost doved-
ností kandidátů, hrozba zániku některých technologií, estetická 
hodnota práce a taktéž předpoklady nominovaného pro výuku 
svých následovníků. Návrhy kandidátů mohou předkládat vě-
decké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, fyzické 
osoby působící v daném oboru i orgány státní správy a samo-
správy atd. Návrhy se zasílají na adresu Národního ústavu lidové 
kultury ve Strážnici vždy do konce předchozího kalendářního 
roku. Do současné doby bylo oceněno šedesát dva vynikajících 
řemeslníků, kteří mají zásluhy na udržování, rozvíjení a předá-
vání znalostí řemeslných technologií.
Plzeňský kraj se může pyšnit třemi oceněnými. V roce 2001 zís-
kal titul Nositel tradice lidových řemesel Rudolf Volf z Kolovče 
v oboru lidová hrnčina. O rok později, v roce 2002, se mohl 
z titulu radovat kovář Miloslav Trefanec z Čínova u Klatov. Na 
další titul jsme si počkali až do roku 2012, kdy ocenění získal 
bednář plzeňského pivovaru Josef Hrůza z Kyšic. Zpřístupně-
ní expozice a její každoroční doplňování o výrobky nově jme-
novaných Nositelů tradice lidových řemesel přispívá k plnění 
úkolů vládního usnesení ke „Koncepci účinnější péče o tradič-
ní lidovou kulturu“, ale i k propagaci mezinárodního projektu 
UNESCO „Žijící lidské poklady“.

Ocenění Nositelé tradice lidových řemesel prezentují své umění 
každoročně na DNU ŘEMESEL, PŘEHLÍDCE ŘEMESL-
NÝCH DOVEDNOSTÍ PLzEňSkéHO kRAjE V  CHA-
NOVICÍCH. Ten probíhá od roku 2003 vždy první sobotu v čer-
venci. V roce 2016 půjde již o 14. ročník této akce, která byla 
zařazena do významných kulturních programů Plzeňského kraje. 


