PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS V ROCE 2015
Městské muzeum a muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze
Výstavy:
Obrázky z cest po Jižní Americe – Petr Tatar

(2. 2. – 27. 2.)

Genesis of the Nemesis – Silvie Hoblová

(3. 3. – 29. 3.)

Pytlácké historky z Podbrdska

(2. 4. – 3. 5.)

Grafika – malba – Tomáš Hřivnáč

(5. 5. – 31. 5.)

Svět loutek

(5. 6. – 28. 6.)

Grafické listy – Adolf Born

(2. 7. – 6. 9.)

Fotografie Ludviky Záhořové

(11. 9. – 11. 10.)

Sládek nejen dětem v ilustracích Jaroslavy Horázné

(13. 10. – 31. 12.)

Výstavy ve vstupních prostorách muzea:
70. výročí konce II. světové války ve Zbiroze
(duben – červen)
Fotografická výstava věnovaná 70. výročí osvobození Zbiroha Rudou armádou dne 10. 5. 1945.
Potoky a potůčky Zbirožska
(červenec – listopad)
Tematická fotografická výstava šesti autorů zachycující nejen nejznámější Zbirožský potok, ale i méně
významné vodní toky zbirožské krajiny.

Kulturní akce: přednášky, besedy, apod.
Obrázky z cest po Jižní Americe – Petr Tatar
spojená s promítáním

(26. 2.) beseda

Podbrskou krajinou Rokycanska a Zbirožska
knihy regionálního spisovatele Otomara Dvořáka

(26. 3.) křest

IV. ročník setkání badatelů – Strousbergova dráha
tradiční setkání laické i odborné veřejnosti,
prezentace nových objevů a informací

(28. 4.)

Divadelní vystoupení divadla Dráček – Míček Flíček
program k výstavě Svět loutek

(18. 6.) doprovodný

Na prahu ráje – Jiří Hlobil – literární pořad
170. výročí narození J. V. Sládka

(29. 10.) připomínka

Hej mistře: Jakub Jan Ryba – poetické divadlo

(1. 12.)

doprovodný program při návštěvě ZŠ Mlečice (16. 12.) v
knihovně a v muzeu
Ostatní akce:
Zbirožský pedál – cyklistická vyjížďka
(18. 4.)
Příprava tras a tvorba účastnického listu, jenž je zdrojem historických a přírodních zajímavostí, které
účastníci v průběhu akce navštívili.
Zbirožský puchýř – turistický pochod
(12. 9.)
Příprava tras a tvorba účastnického listu, jenž je zdrojem historických a přírodních zajímavostí, které
účastníci v průběhu akce navštívili.

Akce pořádané Sdružením přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze:
Otvírání Sládkovy Lesní studánky
(3. 5.) Zájezd na Český Šternberk po stopách
J. V. Sládka
(27. 8.)
Přednášky:
Bc. Eva Svobodová - Potoky a potůčky Zbirožska (Sdružení invalidů Zbiroh),
(29. 4.) Bc.
Eva Svobodová - Potoky a potůčky Zbirožska (Klub důchodců Cheznovice), (3. 9.)
Média
Český rozhlas Plzeň natáčel pořady Česko země neznámá:
S Mgr. Dagmar Viletovou příspěvek - Skryjská jezírka
Televize Kinosvět odvysílala pořad: Český básník mezi indiány, natáčený s D. Viletovou
Veřejnost:
Výstavy celkem navštívilo platících osob 1076.
Stálou expozici navštívilo za zlevněné vstupné 252 osoby a za plné vstupné 98 osob. Celkový
počet platících návštěvníků muzea činil 1426 osob.
Celkový počet návštěvníků (platících i neplatících) činil 2894.
Badatelská činnost
Pro 23 osob připravovaly obě pracovnice podklady pro seminární práce, pro činnost badatelů a
zájemců o historii města, regionu a vyhledávání informací pro badatele v oblasti rodokmenu.
Publikační činnost
Příspěvky, pozvánky fotografie a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko a
regionálním tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, aj.
Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
Také v roce 2015 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 2015 započala inventarizace sbírkových předmětů, která bude probíhat ještě počátkem
roku 2016.

