
PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ

3/2018



HLAVNÍ BUDOVA - Velké námìstí 13

18. záøí  Rok 1918 na Prachaticku
              výstava uspoøádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem
              Prachatice a Muzeem JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

VÝSTAVY:

Podzim 2018

Prachatické muzeum poøádá pøednášku 

PhDr. František Kubù - v pøednáškovém sále muzea

PRACHATICKÉ
MUZEUM

30. øíjna 2018 od 17 hodin

KONEC 
PROKLETÉHO 

RODU

 
750 let od zániku rodu Štaufù

Prachatické muzeum poøádá pøednášku Mgr. Vojtìcha Šlapáka (Ústav svìtových dìjin FF UK Praha)

v pøednáškovém sále, vstup z Neumannovy ulice
PRACHATICKÉ
MUZEUM

23. øíjna 2018 od 17 hodin

mýty 
a fakta 

prastarého 
fenoménu

BOJOVÁ UMÌNÍ 
ÈÍNY A JAPONSKA
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Rok 1918 na Prachaticku
18. 9. - 30. 12. 2018

          Prachatické muzeum zareagovalo na 100. výrocí konce Velké války 
a vzniku samostatného státu výstavou, která návštevníkum priblížila ríjnové 
dny ve vybraných obcích v okrese Prachatice. Exponáty pro výstavu byly 
zapujceny ze Státního okresního archivu Prachatice a z Muzea 
JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích. Archiv zapujcil obecní i školní kroniky 
ceských i nemeckých obcí, které obsahovaly zápisy o 28. ríjnu 1918. Dále 
byly zapujceny materiály z pozustalosti J. Faláre, ruského legionáre,
pozdejšího kronikáre obce Zdíkov. V netolickém muzeu se podarilo najít 
množství predmetu, listin i fotografií, které priblížily atmosféru prevratných 
dnu. K zajímavostem patrí originální rakouský orel, který zdobil do 29. ríjna 
1918 netolickou radnici. Na dobové fotografii je pak zachyceno jeho snímání.
K dalším zajímavostem patril vojenský kufr Martina Eybla, selského syna 
z Mahouše, který padl na italské fronte. Pochován však je v Netolicích. 
Prevoz tela krátce po Martinove smrti zarídil jeho bratr - polní kurát Jan Ev. 
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Eybl, který se stal predobrazem polního kuráta Katze z Haškova Švejka. 
Rada drobných exponátu pak dokreslovala život na samém konci války. Tato 
výstava byla zajímavá tím, že zde nebyl použit ani jeden exponát z našeho 
muzea. Realizacnímu týmu ve složení M. Voríšková, M. Fidlerová, 
L. Javorka, J. Lišcák, a M. Marek patrí podekování za bezproblémovou a 

          Rok 2018 byl ve znamení oslav 100. výrocí vzniku samostatného 
státu. Obce i osady venovaly mimo jiné aktivity také pozornost pomníkum 
obetí Velké války. Tam, kde pomníky nebyly, vznikly v tomto roce pomníky a 
pametní desky. Stalo se tak v Boranovicích, Nebahovech, Putkove, Spuli, 
Vrbici u Vacova a v Žitné . Vitejovický pomník a hracholuská pametní deska 
se dockaly desek se jmény místních legionáru. I tyto nové artefakty bylo 
potreba do publikace zahrnout. Když byly pomníky témer zpracovány, 
rozhodli jsme se s kolegyní Mgr. Voríškovou, že se pokusíme vytvorit 
seznam obetí Velké války z okresu Prachatice (v soucasných hranicích). 
Využili jsme vetšinu dostupných pramenu, které jsou uvedeny v publikaci a 
podarilo se nám získat necelé ctyri tisíce jmen obetí. Bližší údaje (datum a 
místo narození, datum a místo úmrtí) se podarilo dohledat zhruba u 70% 
jmen. Ostatní jsou jména uvedená na pomnících, k nimž se žádné údaje 
nepodarilo zjistit. Jednalo se vetšinou o vojáky sloužící v jiných jednotkách 
než v peších a streleckých regimentech, kam byli muži z Prachaticka 

Obìti velké války v okrese Prachatice 
a jejich pomníky (3)

        

rychlou instalaci výstavy.
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Putkov Vitìjovice

     
odvádeni (ppl 11, ppl 75, ppl 91, strpl 28,
strpl 29). Vojenské matriky zemrelých 
techto útvaru jsou dostupné a byla 
provedena jejich excerpce. Matriky 
zemrelých jednotek ostatních, predevším 
vozatajských, ženijních železnicních, 
težkého delostrelectva dostupné nejsou. 
Ideálním pramenem se mohly stát tzv. 
válecné kroniky, které meli vést rídící 
ucitelé, na než nacházíme odvolání 
v nekterých školních i  obecních 
kronikách. Bohužel ani jedna válecná
kronika se v okresním archivu nenachází. 
V nekterých obecních kronikách je 
prehled obetí uveden velmi podrobne, 
v jiných je jen krátká zmínka. Farní 

Vrbice
 
kroniky jsou v tomto smeru dobrým pramenem, bohužel ani zde 
nenacházíme údaje o všech obetech z jednotlivých kolatur.  Seznam 
uvedený v publikaci je proto logicky neúplný a vzhledem k dobe, která od 
válecných let 1914 - 1918 uplynula, zrejme nikdy úplný nebude. Soucástí 
publikace je i místní rejstrík, v nemž je možné najít místa úmrtí jednotlivých 
vojáku. 
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          Pro výstavu Rok 1918 na Prachaticku byl pøipraven edukaèní 
program, pøi kterém si dìti pøipomnìly nejen okolnosti vzniku první svìtové 
války, útrapy vojákù a život civilního obyvatelstva v prùbìhu války. 
Seznámily se s významnými osobnostmi, které se podílely na vzniku 
Èeskoslovenska. Dozvìdìly se, jak lidé na Prachaticku prožívali události 
spojené s 28. øíjnem 1918. Edukaèní program byl vždy adekvátnì 
pøizpùsoben vìkové skupinì žákù I. a II. stupnì ZŠ a souèástí programu 

          Prachatické muzeum ve spolupráci s CEV Døípatka uspoøádalo 
22. záøí Jablkobraní pro veøejnost. Ve foyeru muzea se pekl jableèný štrúdl 
a jableèný mošt z ruèního lisu tekl proudem. 11. øíjna se stalo muzeum 
kulisou pro zahajovací akci 20. komplexní dílny estetické výchovy 
Tvorba-tvoøivost-hra 2018 poøádané organizací NIPOS-ARTAMA. Úèastníci 
dílny si tak mohli prohlédnout expozice muzea obohacené o živé obrazy 

          V rámci Dnù otevøených ateliérù Jihoèeského kraje mohli návštìvníci 
muzea zhlédnout ukázku øezbáøského øemesla umìleckého øezbáøe Martina 
Patrase. Podzimní zvyky a tradice si dìti z MŠ a prvního stupnì ZŠ 
pøipomnìly bìhem edukaèních programù  Svatohavelské posvícení a 
Dušièkový èas. Tìchto dvou programù se mohli zúèastnit i návštìvníci 

Podzimní edukaèní programy 
a doprovodné akce pro veøejnost

        
byly pracovní listy.

          
lektorù.

         
muzea v rámci tvùrèích dílen pro veøejnost.



Zpravodaj Prachatického muzea
Text: odborné oddìlení PM
Grafické zpracování, tisk: Zdenka Oberfalcerová
Vydalo: Prachatické muzeum 2018
Propagaèní tiskovina - neprodejné

 ZLATÁ STEZKA - Sborník Prachatického muzea - roèník 14, 2007 (92,-Kè)
                                                                               - roèník 15, 2008 (120,-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
 ZLATÁ STEZKA 1. - František Kubù, Petr Zavøel (130,-Kè)
 ZLATÁ STEZKA 2. - František Kubù, Petr Zavøel (150,-Kè)
 ZLATÁ STEZKA 3. - František Kubù, Petr Zavøel (180,-Kè)
 ZLATÁ STEZKA 4. - František Kubù, Petr Zavøel (495,-Kè)
 ZLATÁ STEZKA - Paul Praxl (220,-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)

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