VÝROČNÍ ZPRÁVA
Městského muzea a muzea J. V. Sládka ve Zbiroze za rok 2014
Výstavy:
Hory světa – Petr Němec
(20. 2. – 21. 3.)
Výstava souboru fotografií Hory světa od autora a zbirožského cestovatele Petra Němce.
Výšivky Boženy Nepeřené
(25. 3. – 18. 4.)
Výšivky domečků doplněné dobovými fotografiemi z rodinného archivu Boženy Nepeřené.
Obrazy a plastiky – Jaroslav „Vosák“ Vozka
(28. 4. – 18. 5.)
Výstava mladého rokycanského tvůrce Jaroslava Vozky – výběr z tvorby od roku 1997, kterou připravil
ke svým 33. narozeninám. V jeho tvorbě se promítají styly kubismu, PopArtu, kombinované i
perforované malby.
Hrdinové a oběti I. světové války
(22. 5. – 22. 6.)
Prostřednictvím dobové fotografie a korespondence byl přiblížen život českých vojáků v I. světové válce
včetně střípků příběhů občanů Zbiroha, Rokycanska a dalších míst.
Litografické listy Emmy Srncové
(27. 6. – 14. 9. )
Výstava originálních litografií z umělecké dílny známé výtvarnice Emmy Srncové.
Jednou v roce na Vánoce – Jiří Winter Neprakta
(2. 12. 2014 – 4. 1. 2015)
Výstava obrázků a karikatur s vánoční tématikou Jiřího Wintera - Neprakty, která byla takto souborně
představena na výstavě zcela poprvé.
Výstavy ve vstupních prostorách muzea:
Václav Vačkář – 60. výročí úmrtí
(duben – červen)
Výstava k výročí úmrtí významného hudebního skladatele.
Po stopách pověstí na Zbirožsku
(červenec – říjen)
Fotografická výstava zbirožských fotografů provázela po místech našeho regionu spojených s místními
pověstmi.
Kočky a lidé kolem nich
(listopad)
Výstava fotografií koček a lidí ze Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat v Plzni z ateliéru R. Muchky.
Kulturní akce: přednášky, besedy, apod.
Zdraví a nemoc z pohledu celostní medicíny – beseda Drahomíra Srdečná (14. 1. 2014)
Himálaje – Petr Tatar – přednáška (27. 2. 2014)
Ze světa hudby – beseda Aleš Březina (13. 3. 2014)
Setkání badatelů: Strousbergova železnice – III. ročník (29. 4. 2014) Setkání
laické i odborné veřejnosti nad tématem Strousbergovy železnice.
II. Zbirožská muzejní noc u Sládků (6. 6. 2014)

Muzejní noc zahájila beseda Pavla Hnízdila o 88. pěším berounském regimentu. Na dvoře muzea se pak
konalo hudební vystoupení kvarteta Slávy Tauše a zpěvačky Evy Melicharové. Šansony a jazz doplnila
recitace francouzských básní Jiřího Hlobila a Andrey Řeháčkové.
Zbirožský puchýř – III. ročník Krajem pamětních křížků a pomníků (13. 9. 2014)
Turistický pochod byl tematicky zaměřen na pamětní křížky a pomníky padlým ve světových válkách.
Přednášky:
Bc. Eva Svobodová - Po stopách pověstí na Zbirožsku (Svaz invalidů Zbiroh), duben
Bc. Eva Svobodová - Po stopách pověstí na Zbirožsku (Klub důchodců Cheznovice), září
Akce pořádané Sdružením přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze:
Zájezd na Slovanskou epopej (10. 4. 2014)
Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka (10. 5. 2014)
Zájezd na výstavu Alfons Mucha v zrcadle doby – Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
(28. 8. 2014)
Média
Český rozhlas Plzeň natáčel pořady Česko země neznámá:
S D. Viletovou příspěvek - „Znáte křišťálovou studánku od Josefa Václava Sládka?“ S
E. Svobodovou příspěvky - „Načerpejte energii na magickém vrchu Radeč“
„Co mají společného Hlavatice, Baba a Studentka?“
„Precizně postavený kamenný most u Zbiroha na Plzeňsku vede odnikud
nikam už 140 let“
Český rozhlas Plzeň natáčel pořad Náš příběh s D. Viletovou – „Lesní studánka J. V. Sládka“
Český rozhlas 2 se Stanislavem Motlem natáčel s D. Viletovou pořad: Stopy, fakta, tajemství
„Než se dostal do čítanek… aneb Český básník mezi Indiány“ Český
rozhlas Plzeň natáčel pořad s D. Viletovou „Básník J. V. Sládek“
Český rozhlas Plzeň natáčel vánoční pozvánku s E. Svobodovou – „Jednou v roce na Vánoce Jiří Winter Neprakta“ - výstava
Televize Kinosvět natáčela s D. Viletovou pořad „Český básník mezi Indiány“ o J. V. Sládkovi
Veřejnost:
Výstavy celkem navštívilo platící osob – 961.
Stálou expozici navštívilo za zlevněné vstupné 475 osob a za plné vstupné 110 osob. Celkový
počet platících návštěvníků muzea činil 1546 osob.
Celkový počet návštěvníků (platících i neplatících) činil 2560.

Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2014 bylo zapsáno 65 přírůstků v knihovním fondu, čísla 9523 – 9587.
Badatelská činnost
21 osob
Publikační činnost
Příspěvky, pozvánky a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko a regionálním
tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, týdeník 5+2 dny.
Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
Také v roce 2014 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na jeho
náplni.

Příprava na sezónu a její průběh
V průběhu sezóny zajišťovaly obě pracovnice průvodcovskou činnost v expozicích a výstavách a
organizovaly další kulturní akce (přednášky, besedy, turistický pochod, přípravy vlastních výstav aj.)
Inventarizace sbírkových předmětů
V listopadu 2014 započala inventarizace sbírkových předmětů, která skončila 31. prosince 2014. Počet
zinventarizovaných sbírkových předmětů činí 712.

