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          V˝stavní sezónu 2018 zahájilo Prachatické muzeum ponìkud 

netradièním pøipomenutím stého v˝roèí Èeskoslovenska. Neölo nám o 

zhodnocení velk˝ch dìjinn˝ch událostí, ale spíöe o vhled do bìûného ûivota. 

O to, jak se podepsal styl 1. republiky na promì  intimního prostoru 

kaûdého èlovìka, promìnu domova. Bytové textilie se podílejí na celkovém 

v˝razu bytu neb˝valou mìrou. Ten sam˝ interiér se zásluhou jinak zvoleného 

bytového textilu mùûe promìnit k nepoznání. Kdyû známe umírnìné linie 

funkcionalistického nábytku 1. republiky, oèekáváme spíöe strohé vyznìní

interiéru. A mùûeme b˝t  pøekvapeni, s jak˝mi bytov˝mi textiliemi se v nìm

setkáváme. Ano, oproti pøedchozímu období dochází díky oblibì jin˝ch

materiálù bytov˝ch textilií k velkému odlehèení a provzduönìní interiéru. Na

druhou stranu nadbyteèná zdobnost pouûit˝ch motivù dlouhou dobu zùstává.

V souvislosti s návratem krinolínové módy ve 20. letech 20. století lze

dokonce mluvit o motivech na hranici k˝èe. Pøesto se motivika èásteènì

promìòuje, hledá svùj vlastní v˝raz, kterému podøizuje i v˝bìr nìkter˝ch

technik na úkor jin˝ch.

          V˝stava se snaûí pøevést charakteristick˝ bytov˝ textil 1. republiky -

charakteristick˝ v˝bìrem materiálu, techniky, nebo motivu. Zámìrnì byl pøi

v˝bìru potlaèen továrnì vyrábìn˝ bytov˝ textil, kter˝ nepatøil ve své dobì 

k bìûnì finanènì dostupn˝m poloûkám. V˝stava tak pøedvádí na 150 ruèních

prací. Valná vìtöina vystaven˝ch textilií pochází ze sbírek Prachatického 

muzea a odkazu  na sbírkotvornou èinnost pøedevöím posledních dvaceti

let.

          Ruènì vyöívané kuchaøky, deèky do polièek èi ubrusy dominují èásti 

v˝stavy  vìnované kuchyni. Typické motivy ovoce èi potøeb do kuchynì

støídají neménì typické holandské motivy, nebo krinolínové motivy ve stylu

rokoka èi druhého rokoka. Uplatòuje se bìûná kuchyòská barevnost: 

èervená a modrá. V souvislosti s oblibou krinolínov˝ch motivù se ale novì

prosazuje i èerná. Kromì v˝öivky se na kuchyòsk˝ch bytov˝ch textiliích

setkáváme také s textilní aplikací nebo motivy malovan˝mi pøes öablonu.

I ty jsou na v˝stavì zastoupeny.

          Nejintimnìjöí a zároveò nejkonzervativnìjöí prostøedí nabízí náhled do

dobové loûnice. Loûnice pøímo záøí bìlostí jemn˝ch materiálù, rozbitou jen

barevn˝mi v˝plnìmi polötáøù èi proöívan˝ch dek. Právì proöívané deky

patøily za 1. republiky k nejrozöíøenìjöím typùm pokr˝vek, a to jednak pro 

svou relativní láci, jednak pro svoji praktiènost. Protoûe se s oblibou öily z 

leskl˝ch látek s vytkávan˝mi vzory, bylo i povleèení voleno tak, aby tuto

krásu zcela nezakrylo. Tak vznikly bìlostné kapny uprostøed s otvory 

rùzného tvaru, kter˝mi právì pronikal na povrch luxus proöívané pøikr˝vky.

samotnou kapitolou prvorepublikov˝ch loûnic jsou luxusní pøehozy pøes

postel. Pro jejich v˝robu se uplatnily snad vöechny dostupné techniky, vèetnì

strojové v˝öivky. Kvùli znaèn˝m rozmìrùm tìchto textilií bylo bohuûel pro

v˝stavu bytového textilu nutno omezit jejich v˝bìr na pøedvedení pouze

nejzákladnìjöích technik - v˝öivky na síti a v˝öivky richelieu.

          Nábytek ob˝vacího pokoje a jídelny dává koneènì dostateènì 

vyniknout typick˝m a nezbytn˝m deèkám, aù jiû bìlostn˝m èi barevnì 

vyöívan˝m, háèkovan˝m èi pleten˝m. Právì ty pletené se za 1. republiky

doèkaly velké obliby, která od té doby pøetrvala aû do dob nedávno minul˝ch.

Prostøedí ob˝vacího pokoje nám ale nechává i prostor pro pøipomenutí

charakteristick˝ch témat, která svou dobu nepøeûila. Na jedné stranì je to

orientalismus - japonské èi èínské motivy na bytov˝ch textiliích i bytov˝ch

doplòcích. Na druhé stranì je to samostatná kapitola èajov˝ch panenek. 

Díky zápùjèkám z ostatních jihoèesk˝ch muzeí a pøedevöím díky zápùjèce

od sbìratelky Mileny Drtinové pøedvádí v˝stava bohatou a ucelenou kolekci 

èajov˝ch panenek. Na téma Èajová panenka byl k v˝stavì uspoøádán i 

workshop.
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                   Samotnou kapitolou prvorepublikov˝ch loûnic jsou luxusní pøehozy pøes postel. Pro jejich v˝robu se uplatnily snad vöechny dostupné techniky, vèetnì strojové v˝öivky. Kvùli znaèn˝m rozmìrùm tìchto textilií bylo bohuûel pro v˝stavu bytového textilu nutno omezit jejich v˝bìr na pøedvedení pouze             
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                                       Nábytek ob˝vacího pokoje a jídelny dává koneènì dostateènì vyniknout typick˝m a nezbytn˝m deèkám, aù jiû bìlostn˝m èi barevnì         

                          i workshop.        

                   nejzákladnìjöích technik - v˝öivky na síti a v˝öivky richelieu.             
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Èkynì

Z edièní èinnosti Prachatického muzea
Obìti Velké války v okrese Prachatice a jejich pomníky

          U pøíleûitosti 100. v˝roèí konce Velké války pøipravuje Prachatické 

muzeum publikaci, ve které budou uvedeny:

- vöechny dosud zjiötìné obìti 1. svìtové války z jednotliv˝ch obcí a osad 

na území stávajícího okresu Prachatice

- jména vöech dosud zjiötìn˝ch obìtí v abecedním poøádku

- rejstøík míst, kde doölo k úmrtí vojákù

- pøehled pomníkù obìtem Velké války v obcích a osadách

          

          Ke zjiöùování jmen obìtí Velké války byly vyuûity dostupné prameny,

pøedevöím obecní a ökolní kroniky, matriky zemøel˝ch vybran˝ch pìöích a

støeleck˝ch plukù, databáze VHA, kartotéka zemøel˝ch a také, zejména v 

pøípadì obcí s nìmeck˝m obyvatelstvem, údaje z vlastivìdn˝ch publikací

nìmeck˝ch autorù. Tyto údaje byly konfrontovány se jmény uveden˝mi na 

pomnících. Po ukonèení práce autoøi zjistili, ûe i kdyû se podaøilo shromáûdit
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témìø tøi tisíce jmen obìtí, v desítkách pøípadù nejsou tato jména na 
pomnících uvedena. V mnoha pøípadech také doölo k opaèné situaci 
- jména uvedená na pomnících se v pramenech nepodaøilo objevit. 
Dùvodù je hned nìkolik a v publikaci budou uvedeny, Vyhledání a 
zdokumentování pomníkù obìtí války probíhalo na podzim roku 2017 a na 
jaøe letoöního roku. Nìkteré pomníky bylo tøeba fotografovat opìtovnì aù
z dùvodù öpatn˝ch svìteln˝ch podmínek, nebo kvùli zaparkovan˝m 
vozidlùm.

Obora Horosedly

          Autoøi si jsou vìdomi, ûe kompletní pøehled obìtí Velké války z
prachatického okresu se zøejmì nikdy nepodaøí sestavit. Pøedevöím proto,
ûe by bylo nutné navötívit Kriegsarchiv ve Vídni, coû je záleûitost èasovì
i finanènì nákladná. Pøesto lze konstatovat, ûe pøedloûen˝ seznam 
nalezen˝ch obìtí pøedstavuje cca 90% vöech padl˝ch a zemøel˝ch vojákù,
kteøí pocházeli z naöeho okresu, èi v nìm dlouho pob˝vali.
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Prachatice 1918 - 1923         Na 100. v˝roèí vzniku Èeskoslovenské republiky reaguje Prachatickémuzeum vydáním drobné publikace, která ètenáøe seznámí nejen s prùbìhem konce roku 1918 v Prachaticích, ale nabízí také pøehled dìní ve mìstì v prvních pìti letech existence ÈSR. Pøehled dùleûit˝ch událostí jedoplnìn informacemi o úøadech, vojsku, ökolách, spolcích a politick˝ch stranách. V˝znamn˝m osobnostem jsou vìnovány malé medailonky. Publikace obsahuje také øadu dobov˝ch fotografií.

V˝ökovice - tak to skuteènì bylo          S neb˝val˝m zájmem se setkala publikace, jejímû autorem je pan Josef Nuska z Vnarov. Desítky star˝ch fotografií s podrobn˝mi popiskami pøedstavují ûivot obyvatel nìkdejöí obce V˝ökovice, dnes           Edièní práce se zhostilo Prachatické muzeum, které také knihu vydalo. Mal˝ náklad 150 v˝tiskù byl rozebrán bìhem dvou t˝dnù. K vydání se pøipravuje druhá èást, která je vìnována pøedevöím zmizel˝m øemeslùm.

         vimperské osady.         
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          Víte co byla èajová panenka? Pøíjemné zpestøení domácností 1. republiky. Panenka s bohatou textilní sukní zakr˝vala obvykle èajovou konvici, aby èaj nevychladl. Mohla se ale uplatnit i jinak. Napøíklad jako dóza,nebo tøeba jehleníèek. Panenky se vyrábìly jiû od 19. století, vlna krinolínovérokokové a druhorokokové módy ve 20. a 30. letech 20. století jejich popularitu oûivila a zv˝öila. K dostání byly v nìkolika velikostech a nepøeberném mnoûství dezénù, nahé i obleèené, s bohat˝mi úèesy i holohlavé, které mohly støídat rùzné typy paruk. Porcelánová tìlíèkatvoøila bìûnou nabídku obchodù s galanterií, proto nebyl problém zhotovit sidoma èajovou panenku pøesnì podle vlastních pøedstav, dovedností èi 

Workshop Èajová panenka

         finanèních moûností.
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se doèkala veliké odezvy veøejnosti. Bohuûel, v˝stava trvala jen krátce, proto mohl workshop probìhnout bìhem v˝stavy pouze tøikrát. Úèastnice se nejprve seznámily s historií èajov˝ch panenek, mohly si je pro inspiraci pøipomenout na v˝stavì nebo alespoò na fotografiích. Pøipravena mìly tìlíèka vyrobená z keramické hmoty, která si mohly podle libosti domalovat èi dozdobit. Tìlíèka byla k dispozici ve více velikostech, aby bylo moûnévyrobit buï klasickou èajovou panenku na drátìné konstrukci, nebo panenku v podobì dózy. Na v˝robu textilní suknì si dámy pøinesly své vlastní m a t e r i á l y,  a b y  k o n e è n ˝  v˝sledek dopadl pøesnì podle 

          Tuto moûnost letos dostaly i návötìvnice Prachatického muzea v podobì doprovodného workshopu k v˝stavì “Bytov˝ textil 1. republiky”. Akce
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 jejich pøedstav. A v˝sledky byly opravdu inspirativní!
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          V období masopustu jsme pro Mä a I. stupen Zä pripravili edukacní 

program Masopust drûíme - Masopustní a faöankové zvyky v Cechách a na Morave. Deti se behem tohoto programu seznámily s lidov˝mi zvyky, 

které se váûou k období od Trí králu do Popelecní stredy. Pripomnely si 

typické pokrmy spojené s masopustním obdobím. Dozvedely se, co 

znamená masopustní obchuzka, kdo öel v cele masopustního pruvodu, co 

symbolizují jednotlivé masky v pruvodu a jejich role pri obchuzce. Zatancily 

Jarní edukaèní programy

          Predjarní a jarní zvyky si mohly deti pripomenout v programu Postní nedele a vítání jara. Deti z Mä a I. stupne Zä si priblíûily lidové zvyky a 

tradice spojené s predvelikonocním obdobím a vyrobily si líto a Moranu. 

          O jarních prázdninách usporádalo Prachatické muzeum v˝let vlakem 

do písecké Sladovny pro cca 30 úcastníku. Deti si zahrály v predstavení 

Deti lví srdce, vyzkouöely si techniku papírmaö ve v˝tvarné laboratori a svet 

          

          Pro ökolní skupiny byla pripravena ve dnech 26. - 28. 3. velikonocní 

dílna, kde si deti zdobily kraslice voskov˝m reliéfem pod vedením lektorky 

Lenky Volkové, která je clenkou Asociace malíru a malírek kraslic Ceské 

republiky. Návötevníci Prachatického muzea si mohli prohlédnout a 

vyzkouöet 29. a 30. brezna tradicní velikonocní remesla a techniky. Lenka 

          

si „mecov˝ tanec” a vytvorily si masku ctyrnohé klibny.

         

mravencu prozkoumaly v expozici Mraveniöte. 
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kaûdého èlovìka, promìnu domova. Bytové textilie se podílejí na celkovém 

v˝razu bytu neb˝valou mìrou. Ten sam˝ interiér se zásluhou jinak zvoleného 

bytového textilu mùûe promìnit k nepoznání. Kdyû známe umírnìné linie 

funkcionalistického nábytku 1. republiky, oèekáváme spíöe strohé vyznìní

interiéru. A mùûeme b˝t  pøekvapeni, s jak˝mi bytov˝mi textiliemi se v nìm

setkáváme. Ano, oproti pøedchozímu období dochází díky oblibì jin˝ch

materiálù bytov˝ch textilií k velkému odlehèení a provzduönìní interiéru. Na

druhou stranu nadbyteèná zdobnost pouûit˝ch motivù dlouhou dobu zùstává.

V souvislosti s návratem krinolínové módy ve 20. letech 20. století lze

dokonce mluvit o motivech na hranici k˝èe. Pøesto se motivika èásteènì

promìòuje, hledá svùj vlastní v˝raz, kterému podøizuje i v˝bìr nìkter˝ch

technik na úkor jin˝ch.

          V˝stava se snaûí pøevést charakteristick˝ bytov˝ textil 1. republiky -

charakteristick˝ v˝bìrem materiálu, techniky, nebo motivu. Zámìrnì byl pøi

v˝bìru potlaèen továrnì vyrábìn˝ bytov˝ textil, kter˝ nepatøil ve své dobì 

k bìûnì finanènì dostupn˝m poloûkám. V˝stava tak pøedvádí na 150 ruèních

prací. Valná vìtöina vystaven˝ch textilií pochází ze sbírek Prachatického 

muzea a odkazu  na sbírkotvornou èinnost pøedevöím posledních dvaceti

let.

          Ruènì vyöívané kuchaøky, deèky do polièek èi ubrusy dominují èásti 

v˝stavy  vìnované kuchyni. Typické motivy ovoce èi potøeb do kuchynì

støídají neménì typické holandské motivy, nebo krinolínové motivy ve stylu

rokoka èi druhého rokoka. Uplatòuje se bìûná kuchyòská barevnost: 

èervená a modrá. V souvislosti s oblibou krinolínov˝ch motivù se ale novì

prosazuje i èerná. Kromì v˝öivky se na kuchyòsk˝ch bytov˝ch textiliích

setkáváme také s textilní aplikací nebo motivy malovan˝mi pøes öablonu.

I ty jsou na v˝stavì zastoupeny.

          Nejintimnìjöí a zároveò nejkonzervativnìjöí prostøedí nabízí náhled do

dobové loûnice. Loûnice pøímo záøí bìlostí jemn˝ch materiálù, rozbitou jen

barevn˝mi v˝plnìmi polötáøù èi proöívan˝ch dek. Právì proöívané deky

patøily za 1. republiky k nejrozöíøenìjöím typùm pokr˝vek, a to jednak pro 

svou relativní láci, jednak pro svoji praktiènost. Protoûe se s oblibou öily z 

leskl˝ch látek s vytkávan˝mi vzory, bylo i povleèení voleno tak, aby tuto

krásu zcela nezakrylo. Tak vznikly bìlostné kapny uprostøed s otvory 

rùzného tvaru, kter˝mi právì pronikal na povrch luxus proöívané pøikr˝vky.

samotnou kapitolou prvorepublikov˝ch loûnic jsou luxusní pøehozy pøes

postel. Pro jejich v˝robu se uplatnily snad vöechny dostupné techniky, vèetnì

strojové v˝öivky. Kvùli znaèn˝m rozmìrùm tìchto textilií bylo bohuûel pro

v˝stavu bytového textilu nutno omezit jejich v˝bìr na pøedvedení pouze

nejzákladnìjöích technik - v˝öivky na síti a v˝öivky richelieu.

          Nábytek ob˝vacího pokoje a jídelny dává koneènì dostateènì 

vyniknout typick˝m a nezbytn˝m deèkám, aù jiû bìlostn˝m èi barevnì 

vyöívan˝m, háèkovan˝m èi pleten˝m. Právì ty pletené se za 1. republiky

doèkaly velké obliby, která od té doby pøetrvala aû do dob nedávno minul˝ch.

Prostøedí ob˝vacího pokoje nám ale nechává i prostor pro pøipomenutí

charakteristick˝ch témat, která svou dobu nepøeûila. Na jedné stranì je to

orientalismus - japonské èi èínské motivy na bytov˝ch textiliích i bytov˝ch

doplòcích. Na druhé stranì je to samostatná kapitola èajov˝ch panenek. 

Díky zápùjèkám z ostatních jihoèesk˝ch muzeí a pøedevöím díky zápùjèce

od sbìratelky Mileny Drtinové pøedvádí v˝stava bohatou a ucelenou kolekci 

èajov˝ch panenek. Na téma Èajová panenka byl k v˝stavì uspoøádán i 

workshop.
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Volková zdobila kraslice pomocí voskového reliéfu a s Miroslavem äefcíkem si mohli návötevníci uplést vlastní pomlázku.    

          
           Pro aktuální jarní v˝stavu Bytov˝ textil 1. republiky byl ve spolupráci s kurátorkou v˝stavy pripraven edukacní program pro Mä, I. a II. stupen Zä. Pomocí vystaven˝ch exponátu a interaktivních prvku se deti dozvedely, jak vypadala typická prvorepubliková domácnost. Co vöechno musela umet a obstarat ûena, aby zajistila ötastn˝ chod rodiny. Na základe získan˝ch  informací porovnaly, jak fungovala rodina dríve a jak funguje dnes. Program pro II. stupen základních ökol byl doplnen informacemi o fungování ökolství pred vznikem 1. republiky a behem ní. Jak˝ byl rozdíl mezi vzdeláním dívek a chlapcu. Jaká nová práva ûeny získaly se vznikem první republiky. Na záver si deti vyzkouöely öít na ölapacím öicím stroji a pomocí techniky    

          
           stírání voskovek pres öablony si ozdobily vlastní látkov˝ pytlícek.   


