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občanské sdružení Propolis se už třetím
rokem snaží proměnit chátrající budovu Chříčského
pivovaru v místo setkávání a kulturních akcí. V roce 2010 jsme,
jako součást hudebního festivalu Křič fest, uspořádali první výstavu se starými
fotografiemi Chříče a okolí a v letošním roce jsme navázali výstavou cihel se značkami.
Postupně tak v bývalé sladovně pivovaru vytváříme malé regionální muzeum. Rádi bychom tento
prostor věnovali historii místního každodenního života a řemesel a uchovali tak v živé paměti dovednosti
a um našich rodičů a prarodičů. Chceme proto požádat i Vás o pomoc s oživením příběhů, výrobních postupů
a dávno nepoužívaných věcí.

Jaké máme plány a co je muzeum každodennosti?
Tento i další rok budeme pokračovat v rekonstrukci bývalé sladovny. Ve spolupráci s žáky a studenty základních
a středních škol z regionu vytvoříme expozice věnované tomu, jak lidé před lety žili svůj každodenní život,
jak obstarávali svou domácnost a jaká řemesla provozovali. Chceme znovu připomenout to, jak se dříve pralo
a žehlilo, jak ženy hospodařily v kuchyni, jak zpracovávaly a uchovávaly potraviny, jaké postupy a nástroje
k tomu používaly, jaké nářadí používali muži ve stájích a stodolách pro chod hospodářství. Jaká řemesla byla
v kraji běžnou součástí života a co všechno a jakým způsobem se zde vyrábělo.

Jak můžete pomoci vy?
Rádi bychom v muzeu vystavili autentické předměty a příběhy lidí ze severního Plzeňska. Prosíme vás proto
o spolupráci při shromažďování exponátů a s nimi spojenou historií. Pokud můžete:
• zapůjčte nám staré náčiní, nářadí, oblečení, fotografie
související s chodem domácnosti hospodářství vašich
rodičů či prarodičů – tj. z období před rokem 1945
(žehličky, valchy, krouhač zelí, ručně vyráběné knoflíky,
máselnice, sádelňák, cepy, atd.). Veškeré zapůjčené
předměty budou vráceny majitelům. Drobné předměty
můžeme po dohodě odkoupit.

• podělte se s námi o váš příběh, vyprávění,
recept, výrobní postup (zavařování, nakládání
potravin, praní, košíkářství, kovářství…).
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