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VÝSTAVY:
HLAVNÍ BUDOVA - Velké námìstí 13
2. dubna Historie služební kynologie - psi ve službì
výstava vìnovaná dìjinám využívání a výcviku psù u bezpeènostních
složek, výcvikovým zaøízením a osobnostem služební kynologie

Historie služební kynologie - psi ve službì
V termínu od 2. dubna do 26. kvìtna probìhla v Prachatickém muzeu
výstava Historie služební kynologie - psi ve výslužbì, která dala
návštìvníkovi možnost nahlédnout do vývoje služební kynologie na území
Èeské republiky od jejího vzniku až po souèasné trendy, uplatòované pøi
výcviku psù pùsobících u ozbrojených a bezpeènostních složek státu.
Faktografické údaje byly doplnìny množstvím exponátù, které na výstavu
zapùjèila Policie ÈR, Muzeum Policie ÈR, Muzeum O. Kudrny v Netolicích
a místní kynologové. Mezi nimi i Jana Šmídová, která se se svou fenkou
stala mistryní svìta v záchranném stopování.

Slavnostního zahájení výstavy se úèastnila i fenka belgického ovèáka
Clear se svým psovodem, jako zástupce jednoho z nejvíce využívaných
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plemen ve služební kynologii. Autor
výstavy plk. Ing. Bc. Jiøí Rulc, PhDr.,
v. v. práci v oblasti kynologie zasvìtil
celý svùj dosavadní život. V prùbìhu
kariéry u policie prošel všemi
základními i velitelskými funkcemi od
i n s p e k t o r a p o ø á d k o v é s l u ž b y,
kriminální policií, speciálními
vyšetøovacími týmy na vraždy až po
zástupce øeditele Okresního øeditelství
PÈR. Od roku 1997 pùsobil na Odboru
personální práce
a vzdìlávání
Ministerstva vnitra ÈR, kde se vìnoval
problematice vzdìlávání, služební
pøípravì a výcviku policistù PÈR. Od
roku 2001 byl zástupcem vedoucího
odboru služební kynologie Policejního
prezidia ÈR, poté v roce 2006
nastoupil na Odbor mezinárodní
policejní spolupráce PP ÈR, kde
pùsobil do roku 2008 v pozici
vedoucího Kontaktního centra pro

Interpol, Europol a Sirene. Nyní již služební pomìr opustil a vìnuje se
výzkumu dìjin služební kynologie a její výuce.
Po vernisáži probìhla velmi zajímavá pøednáška na téma Historie
chovatelské stanice a poddùstojnické školy psovodù v Libìjovicích.
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Ktišsko - zaniklá osídlení - I.

Müllerovo mapování Èech z roku 1720 (mapový list è. 22)

Pschislop - Pøíslop
Klein-Zmietsch - Smìdeèek

Scharfberg - Ostrá Hora

Gross-Zmietsch - Smìdeè
Lichteneck - Ktiška

Kschischowitz - Køížovice
Paulus - Miletínky
Dobrusch - Dobroèkov

Althütten - Stará Hu

TISCH - KTIŠ
Neuberg - Tisovka
Mosetstift - Mackova Lhota

Rubenz - Rovence
Oxbrunn - Bøezovík

Zodl - Sádlno
ÈÁSTEÈNÌ ZANIKLÉ

Siebitz - Tøebovice

ZCELA ZANIKLÉ

Vesnice náležející k farnosti Ktiš
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Ktišsko - zaniklé vesnice (Google Earth Pro)

Poèátky osídlení tohoto prostoru jsou spojeny se založením kláštera
Zlatá Koruna v roce 1263 Pøemyslem Otakarem II. Nejstarší písemná
zmínka je spjata se samotnou
Ktiší, o níž se první písemné
Katastr Køížovic
zmínky objevují již v roce 1310,
v roce 1952
jedná se o druhou vlnu
kolonizace za opata Dietricha.
Tøetí vlna zakládání vesnic
ktišskou rychtu minula, ovšem
ètvrtá vlna zde probìhla na
pøelomu 14. a 15. století, za
opata Arnolda a Ernsta. Tehdy
zde pùsobili lokátoøi ze
zlatokorunského kláštera. Mezi
nimi lze vyzdvihnout hlavnì
Pøedvoje ze Lhoty a jeho syna
Vesela. V tomto období vznikly
osady Ktiška a Rovence.
Bìhem husitských
nepokojù nastává doèasné
pøerušení kolonizaèních aktivit
a byly obnoveny až za opata
Rutgera.
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Ktiš s kostelem sv. Bartolomìje (J. Seidl)

V období 1418 – 1444 vznikly v Ktišské rychtì osady Ostrá Hora,
Køížovice, Sádlno, Mackova Lhota, Stará Hu, Miletínky a Tisovka. Majiteli
ktišské rychty byli postupnì cisterciáci ze Zlaté Koruny, Rožmberkové, císaø
Rudolf II., Eggenbergové a Schwarzenbergové.
Po roce 1848 ktišsko
spadalo pod soudní okres
Katastr Køížovic
Chvalšiny v politickém okrese
v roce 2017
K r u m l o v. V o b d o b í p o
Mnichovské dohodì v roce
1938 ktišsko spadlo do
Nìmecké øíše do župy Horní
Rakousko (Oberdonau).
Na konci druhé svìtové války
byla Ktiš osvobozena
3. americkou armádou
gen. Pattona. Pøevažující
nìmecké obyvatelstvo
bylo v roce 1946 odsunuto ze
sbìrného tábora v Èeském
Krumlovì. Toto vysídlení
nejvíce postihlo vesnice
Køížovice, Ktiška, Mackova
Lhota, Ostrá Hora, Rovence,
Sádlno a Stará Hu.
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Ktiš - pohlednice z roku 1918

Pohled na Ktiš od Mackovy Lhoty
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Jarní edukaèní programy
V období masopustu jsme spolecne s Muzeem loutky a cirkusu
usporádali edukacní program Masopust pro deti z MŠ a žáky I. stupne ZŠ.
Deti se v prubehu programu seznámily se zvyky, které se pojí
k masopustnímu období. Dramaticky ztvárnily tradicní masky
v masopustním pruvodu (napr. laufra, nevestu a ženicha, medveda, klimbu)
a vysvetlili jsme si, proc byly tyto masky v pruvodu duležité a jakou tam
hrály roli. Na záver programu se deti rozdelily do dvou skupin, jedna skupina
zastupovala masopust a druhá zastupovala pust. Po vzoru stredovekých
her deti pod lektorským vedením svádely hádku masopustu s pustem, ve
které nakonec zvítezil pust. Tak si deti uvedomily, že každé období v roce
trvá urcitý cas a pak následuje další období, pri kterém se dodržují jiné
zvyky. Následovala výtvarná dílna, kde si deti vyrobily škrabošku, která byla
inspirována masopustní postavou laufra. Další edukacní program
Prachatického muzea Postní nedele a vítání jara byl práve zameren na
zvyky spojené s postní dobou. V tomto programu si deti priblížily šest
postních nedelí, jejich názvy a tradice. Vyrobily si symbol zimy Moranu,
kterou si odnesly a následne tak mohly vynést zimu a privítat jaro.
Pred Velikonocemi deti ze ZŠ navštívily dílny, kde si již tradicne
zdobily kraslice pomocí voskového reliéfu pod vedením lektorky Lenky
Volkové, která je clenkou Asociace malíru a malírek kraslic Ceské republiky.
Na Zelený ctvrtek a Velký pátek si mohli návštevníci Prachatického muzea
pripomenout tradicní velikonocní zvyky - pletení pomlázek s panem
Miroslavem Šefcíkem, zdobení kraslic s paní Lenkou Volkovou a pecení
jiidášu s Ruženkou Vincikovou.
Spolecne s CEV Drípatka usporádalo o jarních prázdninách
Prachatické muzeum v rámci akce Dny ochrany prírody jednodenní výlet
pro deti do Vodnan, kde jsme navštívili Strední rybárskou školu. Prohlédli si
akvária s 60 druhy tropických a subtropických ryb i akvária, kde byly
zastoupeny naše sladkovodní ryby. Prohlídkou rybárského muzea
v podkroví školy jsme si priblížili historii rybníkárství a peripetie rybárského
remesla. V genetickém rybárském centru, které spadá pod Výzkumný ústav
rybárský a hydrobiologický jsme se seznámili s umelým výterem ryb a
poznali život jeseteru. V rámci techto Dnu ochrany prírody pripravilo
Prachatické muzeum edukacní program Jak to bylo s vodou v
Prachaticích a clovek a voda. Tento program predstavil detem význam vody
pro cloveka z pohledu historie. Program byl rozdelen na dve cásti. V první
cásti se deti seznámily s historií zásobování pitnou vodou v Prachaticích.
Dozvedely se, proc je na kašne socha spravedlnosti, jaké obtíže muselo
7

mesto rešit pri zásobování vodou, cím mohla být pitná voda znecištována.
V druhé cásti si deti pripomnely nekteré druhy remesel a využívání vody pri
provozu techto remesel. Na záver si deti vyrobily vodní mlýnek a vysvetlily
jsme si princip fungování vodního kola.

Trináctého dubna jsme spolecne s CEV Drípatka usporádaly
v Prachatickém muzeu Tkalcovskou dílnu. Návštevníci si mohli vyzkoušet
predení vlny na kolovrátku, plstení vlny, tkaní na rámech a kartonu z ruzných
textilních materiálu.
V rámci jarní výstavy Historie služební kynologie - psi ve službe, byl
pro žáky ZŠ pripraven edukacní program, kde se deti seznámily
s využíváním a výcvikem psu. Predstavily si nekterá významná psí plemena
a jejich využití pro cloveka. V druhé cásti programu jim kurátorka výstavy
Mgr. Markéta Voríšková predvedla kynologický výcvik se svým psem rasy
Leonberger. Deti se v rámci této kynologické ukázky mimo jiné dozvedely,
jak se mají chovat k pejskum a zejména pak k cizím psum.
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PUBLIKACE K ZAKOUPENÍ:
ZLATÁ STEZKA - Sborník Prachatického muzea - roèník 14, 2007 (92,-Kè)
- roèník 16, 2009 (140,-Kè)
- roèník 17, 2010 (85,-Kè)
- roèník 18, 2011 (93,-Kè)
- roèník 19, 2012 (117,-Kè)
- roèník 20, 2013 (105,-Kè)
- roèník 21-22, 2014-2015 (117,-Kè)
- roèník 23/1, 2, 2016 (240,-Kè)
- roèník 24, 2017 (220,-Kè)
- roèník 25, 2018 (199,-Kè)
ZLATÁ STEZKA 2. - František Kubù, Petr Zavøel (150,-Kè)
ZLATÁ STEZKA - Paul Praxl (220,-Kè)
POKLADY JIŽNÍCH ÈECH - kolektiv autorù (150,-Kè)
PRACHATICE 1918 - 1923 - Jan Antonín Mager, Pavel Fencl (140,-Kè)
KLOSTERMANNOVÉ NA ŠUMAVÌ - Jan Antonín Mager, Pavel Fencl (30,-Kè)
KAPLE PRACHATICKA POHLEDEM GENEALOGA - Jan Antonín Mager (65,-Kè)
RYTMISTR FRANZ WOLSCHANSKY - Jan Antonín Mager (35,-Kè)
CO S TÍM STRDÍM?, katalog výstavy - Petra Richterová (40,-Kè)
SZEPSOVY DÌTI - Lukáš Smola (85,-Kè)
CHTÌLI ŽÍT - Jan Antonín Mager (40,-Kè)

KONTAKT:
Prachatické muzeum
Velké námìstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
E-mail:muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz
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