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          Jako hlavní sezónní v˝stavu na rok 2018 (8. èervna - 2. záøí) pøipraviloPrachatické muzeum autorskou v˝stavu s názvem “Slované v jiûních Èechách”. Byla pojata jako mal˝ pøíspìvek k velkému v˝roèí 1500 let od pøíchodu prvních Slovanù na naöe území, ke kterému doölo snad jiû nìkdyv druhém èi tøetím desetiletí 6. století naöeho letopoètu. Jiûní Èechy byly            

Slované v jiûních Èechách

        sice osídleny o nìco pozdìji neû úrodné èásti støedních, severozápadnícha v˝chodních Èech, pøesto tvoøí v˝znamné území v rámci èeské kotliny, jehoû ranì støedovìké osídlení bylo detailnìji poznáno a zhodnoceno zejména v posledních tøiceti letech. V˝stava prezentovala souèasn˝ pohledna v˝voj ranì støedovìkého osídlení jiûních Èech v období od 6./7. do 12.století prostøednictvím bohaté kolekce nálezù z nejdùleûitìjöích lokalit, z nichû vìtöina byla vystavena poprvé. Souèástí v˝stavy byla také rekonstrukcekremaèní hranice pro ûárov˝ pohøeb.

Pohled do v˝stavní místnosti s rekonstrukcí kremaèní hranice

          
                     Zároven se zahájením v˝stavy zacala také muzejní noc na téma“Na skok ke star˝m Slovanum”. Návötevníci se mohli seznámit s nekter˝mirane stredovek˝mi remesly, která predvádeli clenové spolku Archeopark   
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Netolice. K vidìní bylo mletí obilí, v˝roba textilu a bot, nebo raûba mincí. 

Zájemci si také mohli pøedvádìná øemesla sami vyzkouöet a ochutnat 

vybrané pokrmy uvaøené na ohni v hlinìn˝ch nádobách, nebo se  mohli

obléci do öatù a zbroje.

          Doprovodnou akcí k v˝stavì byl antropologick˝ semináø Mgr. Marcely

Horákové a pøednáöka proslovená autorem v˝stavy 26. èervna v 

Prachatickém muzeu.

          Muzejní noc byla zahájena vernisáûí v˝stavy Slované v jiûních 
Cechách. Autor v˝stavy archeolog Mgr. Marek Parkman behem 
komentovan˝ch prohlídek priblíûil historii a ûivot Slovanu na naöem území. 
Historik PhDr. Frantiöek Kubu v rámci komentované prohlídky stál˝ch 
expozic muzea seznámil zájemce s historií Prachatic a obchodem na Zlaté 
stezce. Behem muzejní noci se návötevníci prenesli v case a ocitli se na 
návöteve u naöich predku. Pred muzeem si mohli vyzkouöet, jak je 
namáhavé mlít obilí na ûernovu. Upletli si vlastní vlnen˝ náramek a 
dozvedeli se, jak se zpracovával len a vlna a jak se tkalo plátno pomocí 
stavu. Ochutnali hrachovou ci pohankovou kaöi, uvarenou v keramick˝ch 
nádobách prímo na ohniöti. Vyrobili si záuönici, kterou se pak mohli ozdobit 
jako slovanské ûeny. Slovansk˝ övec jim predvedl, jak se zpracovávala kuûe 
a öily se boty. Vyrazili si kopii denáru Zpytihneva II., jehoû originál mohli 
zhlédnout na v˝stave Slované v jiûních Cechách. Prozkoumali a vyzkouöeli  

Muzejní noc - Na skok ke star˝m Slovanùm



3

si obsah muzejního kufríku zapujceného z Jihoceského muzea, kter˝ v sobe obsahoval kopie nástroju, zbraní a odevu z období príchodu Slovanu na 
Jak se døíve èepovalo6. 8. - 2. 9. 2018

          U príleûitosti Festivalu piva Prachatice se uskutecnila v˝stava predmetu spojen˝ch s pivovarnictvím z období první republiky. Na v˝stave byly prezentovány preváûne exponáty zapujcené z Práchenského muzea a Jihoceského muzea.  Krome dobov˝ch dokumentu - seznam delnictva pivovaru Písek, clenské kníûky hostinského druûstva Svépomoc Ceské 

Vaøení kaöe na ohniöti Slovansk˝ övec
naöe území.
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Budejovice a dalöích, byly vystaveny fotografie, nástenné kalendáre a 

reklamní cedule preváûne jihocesk˝ch pivovaru. V˝cepní pult a plnicka 

pivních lahví pro hostince priblíûily s dalöími exponáty zarízení prvorepubliko-

Pochod k v˝roèí vzniku Èeskoslovenska

          Tradicní letní vlastivedné putování, které organizuje Prachatické 

muzeum pro turistickou verejnost, bylo v roce 2018 zamereno na 100. v˝rocí 

vzniku Ceskoslovenska. Konalo se 10. cervence a jeho úcastníci se na peöí 

pouti malebn˝m okolím Zdíkova seznámili s nekolika pomníky padl˝ch z 

1. svetové války, válecného konfliktu, kter˝ sv˝m v˝sledkem zhmotnil sen 

generací Cechu a Slováku o samostatném státe. Trasa vedla ze Zdíkova 

pres Braniöov, Zdíkovec, Hodonín a Jaroökov do Stachu, odkud se poutníci 

po zaslouûilém odpocinku vrátili autobusem zpet do Prachatic. V kaûdé 

z jmenovan˝ch obcí videli úcastníci pochodu jeden pomník padl˝ch. Do 

nedávna zapomenuté a casto málo udrûované památky se v souvislosti 

   

v˝ch hostincu. 
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s uveden˝m v˝rocím dockaly opravy a dnes jsou opet dustojnou pripomínkou 

pohnut˝ch dejin naöí zeme. 

BraniöovZdíkovec
Obìti velké války v okrese Prachatice 

a jejich pomníky (2)

          Prachatické muzeum vydalo v roce 2018 publikaci Obeti první svetové 

války v okrese Prachatice a jejich pomníky. Byla vydána ve velmi nízkém 

nákladu, pouh˝ch 80 v˝tisku. Práce se ujal autorsk˝ t˝m Pavel Fencl, 

Markéta Voríöková. Zpracování prehledu pomníku a pametních desek 

vyûadovalo predevöím jejich fotodokumentaci. Bylo potreba navötívit témer 

vöechny obce a osady v okrese Prachatice a zjistit, zda pomník ci deska 

v dané lokalite existují a kde se nacházejí. Vetöinou je pomník umísten na 

námestí (Ckyne, Dub, Vimperk), na návsi (vetöina prípadu), na hrbitove 

(Lötení, Vacov) ci na jiném nekdy necekaném míste (Jaroökov, Precínské 

Chalupy). Na nekterá místa bylo nutné se vracet vzhledem k nev˝hodn˝m 

sveteln˝m podmínkám pri první návöteve. Dalöí cást práce spocívala ve 
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 Pomník v Bohumilicích byl slavnostne odhalen v roce 1934. V roce 1941 musel b˝t  odstranen v souvislosti se stavbou silnice Bohumilice - Buk. Nove byl instalován na jiném míste v roce 1945.
Ve Ckyni existují pomníky dva. Ten honosn˝ na námestí, druh˝, prost˝ kríû na místním hrbitove. Pomník na námestí není pomníkem v pravém slova smyslu, spíöe se jedná o památník, v jehoû interiéru bylo vytvoreno malé muzeum. Památník byl na streöe doplnen sousoöím legionáru. To muselo b˝t za protektorátu sneseno a bylo tak dobre uschováno, ûe se ho po válce nepodarilo najít. Proto pri slavnosti v roce 1945 stáli na streöe památníku ûiví legionári. K doplnení sousoöí doölo na podzim letoöního roku. Zatímco památník je venován obetem ze Ckyne, pomníkobetem je venován obetem z ckynské farní osady.

V˝ökovice

zjiötení osudu pomníku - kdy byly postaveny, kdo je autor, jaká byla cena pomníku ,  j aké  da lö í  záleûitosti se kolem stavby v y s k y t o v a l y .  T y t o  informace jsou k dispozici predevöím ve Státním o k r e s n í m  a r c h i v u  v  P r a c h a t i c í c h .  P o  prostudování prísluön˝ch materiálu bylo moûné získat alespon základní p r e h l e d  o  o s u d e c h  jednotl iv˝ch pomníku, z nichû nekteré jsou velmi  zajímavé.  Nekolik prípadu:Bohumilice

Ckyne
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Pomník postaven˝ v roce 1936 nebyl po válce znicen, jako tomu bylo v mnoha obcích s nemeck˝m obyvatelstvem, ale byl pouûit nov˝m reûimem k oslave Rudé armády - osvoboditelky. V soucasné dobe je pomník 

Puvodní návrh z roku 1924 zrídit pomník v mestské kaöne po odstranení sochy Spravedlnosti byl zamítnut a aû o 11 let pozdeji byl slavnostne odhalen pomník v mestském parku. V soucasné dobe se tento pomník 

Kvilda 
presunut a má opet jin˝ text.

nachází na mestském hrbitove. 
Prachatice
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Èajová panenka - konzervace a restaurování

          Cajové panenky byly oblíbenou soucástí domácností jiû v 19. století. 

Pouûívaly se k prikrytí konvice a bránily rychlému zchladnutí kávy nebo caje. 

Panenku tvorilo porcelánové telícko a drátená konstrukce, která byla poöita 

i nekolika vrstvami látek. äaty panenek barevne ladily s interiérem 

domácností. Hospodynky je prevlékaly, menily jim paruky, úcesy a ruzné 

Celkov˝ pohled - stav pøed zásahem

         

          Prachatické muzeum má ve sv˝ch sbírkách cajovou panenku 

(P. c. 3463/80), která se nacházela v neuteöeném stavu. Panenka byla 

uöpinená, nemela paruku a chybela jí horní cást loutny. Drátená konstrukce 

je potaûena damaökovou a s vnitrní strany flanelovou spodnicí. Vrchní 

narasené sukne z vlny s hedvábím je zdobena v prední cásti bílou krajkou. 

Textilní materiál byl uöpinen prachem a pokryt hned˝mi skvrnami. Látka 

vrchní sukne byla zterelá a na mnoha místech proderavelá. Flanel byl 

          

doplnky.
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                   poökozen pusobením ökodlivého hmyzu. Panenka byla nejdríve demontována, porcelánové telícko a vrchní sukne byly sejmuty z drátenékonstrukce. Pruhy krajek byly opatrne odpárány. Míra poökození byla znacná, krajka byla potrhaná a puvodní bílá barva byla spíöe hnedá. Po zváûení vöech postupu a s prihlédnutím ke stavu textilií, bylo pristoupeno k ciötení suchou cestou. Pomocí cistících materiálu byly odstraneny prachové sedimenty a cástecne také nahnedlé skvrny. Proderavelá místa byla podloûena krepelínou, zabarvenou do poûadovaného odstínu a zafixována k podkladu. Jediné krajky byly vyciöteny v destilované vode s pridáním ûlucového m˝dla, poté byly trhliny podloûeny chiffonem pribarven˝m v caji a prichyceny hedvábím k puvodní krajce. Po naparení a naûehlení byly priöity zpet na puvodní místa. Chybející horní cást loutny byla 

Detail sukne s krajkami, stav pred zásahem Detail dolního okraje sukne, stav pred zásahem

Porcelánová cást panenky, stav pred a po zásahu
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                   domodelována a dobarvena. Paruka byla zhotovena z vlnitého prírodního mohéru, ten byl tvarován na podklad vytvoren˝ z gázy a disperzního lepidla. Na záver byla panenka uvedena do puvodního stavu. Porcelánové telícko bylo prichyceno zpet k drátené konstrukci a na ni narasena a pripevnena vrchní sukne. Cajovou panenku mohli návötevníci videt na v˝stave  Bytov˝ 

Stav po konzervaci a restaurování

          Prachatické muzeum pripravilo v rámci sousedské slavnosti  porádané 9. cervna v Poötovní ulici tvorivou dílnu, pri které si mohli zájemci 
Edukaèní programy a doprovodné akce - léto 2018

          Pro v˝stavu Slované v jiûních Cechách byl pripraven edukacní program, kter˝ detem priblíûil historii raného stredoveku. Pomocí vystaven˝ch 

                   
textil I. republiky, která probehla zacátkem tohoto roku.

         vytvorit vonnou sul do koupele.
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exponátu a interaktivních prvku se deti seznámily s ûivotem star˝ch Slovanu,
jejich nástroji, zvyky a tradicemi. Vyzkouöely si umlít obilí na ûernovu.  
Priblíûily si práci antropologa a archeologa, hledaly historické keramické 
strepy a zkusily si sloûit lidskou kostru. Na raznici si vyrazily vlastní denár 
          

          14. a 15. cervna probehl Praktick˝ seminár antropologie antropoloûky 
Mgr. Marcely Horákové pro verejnost a ökolní skupiny. Úcastníci tohoto 
semináre se seznámili s pojmem antropologie. Ukázali si, jak se urcuje vek 
a pohlaví na kostre, jak na sebe jednotlivé kosti nasedají a projevy nemocí 
          

           Ve spolupráci s Muzeem ceské loutky a cirkusu jsme pripravili 
prímestsk˝ tábor Objevte tajemství star˝ch Slovanu. Pomocí zábavn˝ch her 
a v˝stavy Slované v jiûních Cechách byl detem priblíûen ûivot naöich predku. 
Napríklad mlely obilí na ûernovu a z namleté mouky si upekly koláce.  Deti 
navötívily slovanské hradiöte Na Jánu v Netolicích, kde získaly informace, 
jak se budovala slovanská hradiöte a jak fungoval ûivot na hradiötích. Na 
základe techto informací, si pak pomocí prírodnin vytvorily vlastní model 
hradiöte. Dalöí v˝let zavedl deti poblíû Vitejovic, kde v lese objevily 
slovanské mohylové pohrebiöte a seznámily se, jak˝m zpusobem Slované 
pohrbívali svoje mrtvé. Dále se zab˝valy slovanskou mytologií a poznávaly 

Dìti si vytvoøily vlastní model hradiötì

          

a dozvedely se, jakou hodnotu mely dríve tyto mince.
          

        
ci zranení na kostre.

          

          
divoká zvírata, které vyhubili naöi predci. 
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            V prubehu prázdnin probehlo nekolik tvurcích dílen pro verejnost nebo prímestské tábory na téma: Vytvor si svého slovanského boha, Vytvor 

Pletení náramkù z vlny

Hra na antropology - vytvoø si svoji kostru z pøírodnin

          
           si svuj historick˝ terc a Stavba slovanského hradiöte. 


