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ANOTACE / CYKLUS

Přednáškový cyklus „Schwarzenberský rok v Českém Krumlově“

U příležitosti 300. výročí od příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov a znovu-spojení starých
jihočeských  panství  pod  vládou vévody  krumlovského Adama Františka  ze Schwarzenbergu  bude
v rámci  městských  jubilejních  oslav  zahájen  v  pondělí  28.  října  unikátní  přednáškový  cyklus
„Schwarzenberský  rok  v  Českém  Krumlově“.  Dvouletý  cyklus,  který  je  realizován  ve spolupráci
Schwarzenberské granátnické gardy a Studijního centra Český Krumlov, bude v souvislosti s výročím
významného dějinného přelomu, jímž město a celý region vstoupily před 300 lety do nové zlaté éry
rozvoje a stability, věnován společné historii a dědictví města Český Krumlov a knížecího rodu.
Cílem organizátorů je nabídnout široké veřejnosti vůbec první souvislý cyklus odborných přednášek
v Českém Krumlově podobného formátu, jehož prostřednictvím se budou moci účastníci z řad laiků
i odborníků seznámit s výsledky aktuální práce a bádání předních českých vědců a profesionálních
historiků, zaměřujících se ve své výzkumné činnosti na historii města a regionu v 18., 19. a 20. století
ve vztahu ke schwarzenberskému rodu i  na knížecí rod obecně. Společným záměrem pořadatelů
a přednášejících je pak touto cestou aktivně přispět ke zpětnému objevování a poznávání naší vlastní
minulosti, a tím i k upevňování historické paměti místní komunity, jež byla (nejen) v našem městě
a kraji těžce poznamenána v důsledku nacistické okupace a komunistické diktatury.

ANOTACE / PŘEDNÁŠKA

Přednášející / Mgr. Martin Slaba

Vystudoval  obor  historie  a  anglický  jazyk  na  Pedagogické
fakultě v Českých Budějovicích, odkud směřoval na své první
profesní působiště ve státním archivu v rodném Benešově.
Od roku  2005  úspěšně  vedl  po  více  jak  jednu  dekádu
Muzeum lesnictví, myslivosti  a rybářství, sídlící v někdejším
schwarzenberském zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou,
coby jeho ředitel.  V roce 2018 se stal  kastelánem jednoho
z nejvýznamnějších objektů Národního památkového ústavu
v Čechách,  zámku  Hluboká  nad  Vltavou.  Spolu  se  svou
chotí Markétou Slabovou je spolu-autorem knihy Poslední
ráj Adolfa Schwarzenberga, popisující africká dobrodružství tohoto posledního pána na Krumlově
a vznik a rozvoj  slavné knížecí farmy v africké Keni,  kterou manželé Slabovi  publikovali  v  roce
2015 na základě dlouhodobého výzkumu nejen v českých archivech, ale i v daleké Africe.

Přednáška / Adolf Schwarzenberg a černý kontinent

Mezi největší záliby významného českého podnikatele a mecenáše JUDr. Adolfa Schwarzenberga,
posledního pána na Krumlově, patřilo vedle motorismu, filmu a šermu zcela jednoznačně cestování
a lov. Ve 20. a 30. letech 20. století  proto podnikl několik nákladných loveckých expedic na černý
kontinent, přičemž kouzlu Afriky tento vévoda krumlovský propadl natolik, že si na náhorní plošině
v Keni v roce 1933 pronajal na 999 let rozsáhlé pozemky a farmu, jež v následujících letech aktivně
zveleboval – od vlastního sídla, po místní infrastrukturu. Vrcholem jeho stavební činnosti na africké
půdě pak byla výstavba unikátní hydroelektrárny v pseudogotickém slohu, která v srdci divoké Afriky
odkazovala na romantické rodové sídlo Schwarzenberků v Čechách, zámek Hluboká. Ze svých cest
a dobrodružství  JUDr.  Schwarzenberg  přivážel  zpět  do vlasti  nejen  pozoruhodné  lovecké  trofeje,
ale i cenný přírodní a etnografický materiál, jímž byly obohaceny sbírky hned několika českých muzeí.
Druhá přednáška v rámci  cyklu  „S300“  bude věnována výpravám a  aktivitám A.  Schwarzenberga
na černém kontinentě i historii vůbec prvního „dominia“ rodu Schwarzenberků na africké půdě.

„Dýchá-li jednou člověk ten africký vzduch, tak se mu po té vůni vždy stýská.”

A. Schwarzenberg


