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Program zima 2010
Stálé expozice:
Zlatá stezka
Renesance - zlatý věk města
Karel Klostermann a pošumavské zámky
Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých terčů
Muzeum za císaře pána

Výstavy:
HLAVNÍ BUDOVA - Velké náměstí 13
4. 6. Zlatá stezka - slavnostní otevření nové stálé expozice
4. 6. Sůl nad zlato - výstava slánek
21. 9. Věci první a poslední (do 30. 12.)
18. 11. - 30. 12. Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Centra STROOM DUB
ZÁMEČEK - Zlatá stezka 255
od 1. 10. zavřeno

Přednášky:
9. 12. Sámova říše (Mgr. Ing. Marek Parkman)

Ostatní akce:
28.12. 2010 - 1.1. 2011 Vánoční akce na hradě Kašperk

Výroční zpráva Prachatického muzea
Výroční zpráva Prachatického muzea byla poprvé v novodobé historii muzea
vydána jako samostatná publikace. Čtenáře seznámí s prací jednotlivých zaměstnanců,
s přírůstky sbírkových předmětů, s ediční činností, přehledem výstav, přednášek i
exkurzí. Uvedeny jsou zde i výsledky hospodaření. Zájemci o tuto publikaci si ji mohou
vyzvednout v pokladně muzea.

Sbírkotvorná činnost v roce 2009
Stejně jako v letech předcházejících, tak i v roce letošním, proběhlo jednání
Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Prachatického muzea. Toto jednání mělo za
úkol posoudit úplatné a bezúplatné nabytí níže uvedených věcí movitých do sbírek
z hlediska jejich významu pro sbírku ve smyslu zřizovací listiny muzea.Komise pracovala
ve složení: Pavel Fencl-Prachatické muzeum, Nora Jelínková-Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, Ivan Slavík-Regionální muzeum v Českém Krumlově, Jiří
Prášek-Prácheňské muzeum v Písku, Daniela Liščáková-Muzeum JUDr. Kudrny
v Netolicích, Věra Toncarová a Jaromíra Zýková-Prachatické muzeum. Předměty nabyté
bezúplatně během
roku byly posuzovány
dle zápisů v přírůstkové knize za období
25. 11. 2009 - 16. 11.
2010. Nákup sbírkových předmětů byl
přednostně zaměřen
na rozšíření podsbírky
výtvarného umění.

Nově získaný sbírkový
předmět - obraz
Josef Krejsa: Kytice
(olej/plátno)
30. léta 20. století
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Výstava Věci první a poslední
Autorská výstava Šárky Ladýřové je věnována tématu narození a smrti v dobách
minulých, kdy se k němu vázalo množství rituálů a magických úkonů. Věci první a poslední
- byť se časem i místem liší, jedno mají společné: lidskou potřebu vyrovnat se
s nahodilostí a pomíjivostí života, s nezvratností smrti, se zdánlivou krutostí přírodních
zákonů. S oním mysteriózním tajemstvím života a smrti, které člověka stále fascinuje. Ani
my, obyvatelé západní civilizace v 21. století, jej neumíme přemoci. Vytěsnili jsme sice
zrození a smrt za prahy našich domovů, do bezpečí nemocnic, porodnic a hospiců, i tak se
nás stále dotýká, i tak nás stále dojímá narození nového človíčka a ztráta milované osoby.
V dnešní době se ve společnosti hodně diskutuje o možnostech porodů doma, méně již o
možnostech umírání. Postmoderní dynamické společnosti stáří a smrt nesluší. Když se
věc rozbije, odveze se do opravny, když se věc opotřebí, vyhodí se. A když se rozbije a
opotřebí člověk?

Věci poslední - náhled do expozice

Žádná doba nebyla idylická, porod i smrt se často odehrávaly v krutých bolestech.
V období novověku se začíná rozvíjet lékařská péče, mění se přístup k dětem a k pojetí
rodiny. Ve městech se rodí moderní průmyslová společnost se všemi svými vymoženostmi
i nástrahami. Venkov se oproti městu mění pomalu, až do poloviny 20. století ženy rodí
doma s pomocí porodních babiček, někdy jen zkušené sousedky, vzácně je přítomen lékař.
Zápal plic, úraz na poli či v lese jsou stále častými příčinami odchodu ze světa. Staří lidé
dožívají na vejminku u svých dětí, dokud to jde, účastní se pracovních aktivit rodiny, starají
se o nejmenší děti. Tam, kde mladí z domova odcházejí za lepším, zůstávají sami,
odkázáni na sociální sítě vesnice. Život na venkově je stále ještě protkán úkony symbolické
magie, pověrami a přechodovými rituály. Některé z nich si sebou lidé odnášejí do města,
jiné zůstanou zapomenuty, jiné se během času mění a ačkoli je jejich původní smysl
zapomenut, žijí v představách lidí dál.
Jaké byly věci první a poslední v minulosti, představuje názorně výstava do 30. 12. 2010.
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Věci první a poslední - náhled do expozice

Prachatické muzeum v roce 2011
Rok 2011 je ve znamení dvou výročí - uplyne 400 let od smrti posledního
Rožmberka, pana Petra Voka a vzpomeneme 200. výročí narození sv. Jana Neumanna.
Prachatické muzeum na obě výročí zareaguje: Výstavou, která připomene státnický čin
pana Petra Voka, vyplacení pasovských žoldnéřů, které zabránilo dalšímu drancování
jižních Čech, a otevřením nové expozice, věnované nejznámějšímu prachatickému
rodáku.
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Projekt věnovaný miléniu Zlaté stezky na bavorské straně oficiálně skončil,
Prachatické muzeum však bude v jeho realizaci pokračovat ve spolupráci s městem
Kašperské Hory. Další projekty přecházejí z roku 2010 do dalších let. Jedná se o dva
projekty realizované s pasovskou univerzitou (výzkum Zlaté stezky na bavorském území a
místní jména v okrese Prachatice). Zcela nový projekt, kterého se Prachatické muzeum
účastní, má název Krajina spojuje “Zámek Wolfstein - Synagoga ve Čkyni”. Výstupy ze
.všech projektů budou publikovány po jejich skončení.
Rovněž publikační činnost Prachatického muzea bude pestrá. Kromě sborníku Zlatá
stezka bude vydán sborník z konference o starých cestách, publikace věnovaná kaplím
a kapličkám na Prachaticku, dále budou vydány propagační materiály k nové expozici a
rožmberské výstavě. Přednášková činnost bude rovněž reagovat na zmíněná výročí.
O všech uvedených i ostatních aktivitách Prachatického muzea budeme podrobněji
informovat v dalších číslech našeho čtvrtletníku.

Sbírkové předměty určené k vystavení v nové expozici J.N.Neumanna procházejí pečlivou
kontrolou kurátora a konzervátora (fotodokumentace z průběhu základního očištění a
ošetření v konzervátorské dílně).
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Otevírací doba výstav a expozic:
1. červen - 30. září - pondělí: 10 - 17, úterý - neděle: 9 - 17
1. říjen - 30. prosinec - středa - neděle: 10 - 16
pondělí, úterý - zavřeno
otevřeno o státních svátcích: 28. 9., 28. 10.
volné vstupné: 18. a 19. 9., 28. 9.. 28. 10.
vstupné:

jednotlivé
snížené
rodinné
výstavy
snížené výstavy
školy mimo KPPM

25,- Kč
10,- Kč
60,- Kč
15,- Kč
10,-Kč
5,-Kč

Publikace k zakoupení v Prachatickém muzeu:
ZLATÁ STEZKA - Sborník Prachatického muzea - ročník 12-13, 2006 (97,-Kč)
- ročník 14, 2007 (92,-Kč)
- ročník 15, 2008 (120,-Kč)
- ročník 16, 2009 (140,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 1. Prachatice - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (280,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 2. Vimperk - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (290,-Kč)
ZLATÁ STEZKA 3 Kašperské Hory - státní hranice - František Kubů, Petr Zavřel (350,-Kč)
PŘÍBĚHY Z PLÁNÍ - Pavel Fencl, Jan Antonín Mager (40,-Kč)
KLOSTERMANNOVÉ NA ŠUMAVĚ - Jan Antonín Mager, Pavel Fencl (60,-Kč)

Kontakt:
Prachatické muzeum
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419, fax: 388 316 652
E-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz

PRACHATICKÉ
M U Z E U M

Zámeček
Zlatá stezka 255, 383 01 Prachatice
tel.: 725 713 397

Zpravodaj Prachatického muzea
Text, grafické zpracování, tisk: Zdenka Oberfalcerová
Vydalo: Prachatické muzeum v roce 2010
Propagační tiskovina - neprodejné
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