Výroční zpráva rok 2016 Výstavy
ve výstavní síni:
Charita putuje do Zbiroha
(5. 1. – 31. 1.)
Představení práce klientů Oblastní charity Rokycany. Ukázky tkaní na stavu, v rámci výstavy každou
sobotu odpoledne. Výklad a ukázky pro třídy MŠ, ZŠ a ZUŠ Zbiroh. Návštěva kařezské MŠ a ZŠ.
Prodejní výstava.
Kresby hmyzu aneb živá zahrada – Dan Opatrný
(2. 2. – 28. 2.)
Kresby hmyzu holoubkovského rodáka Dana Opatrného. Návštěva MŠ, ZŠ a ZUŠ Zbiroh, výklad autora.
Obrazy a sklo – Vladimír Míka
(1. 3 – 30. 3.)
Retrospektivní výstava zbirožského rodáka Vladimíra Míky.
Národní park Kruger očima Ondry Hese
(1. 4. – 1. 5.)
Výstava velkoformátových fotografií z Jihoafrického národního parku Kruger. Návštěva ZŠ Zbiroh.
Četnická stanice Zbiroh
(5. 5. – 5. 6.)
Výstava Luboše Valdhanse mapovala historii a působení četnictva na Zbirožsku, se zaměřením na
období let 1918 – 1945. Komentované prohlídky pro ZŠ Zbiroh.
Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka
(9. 6. – 31. 7.)
Putovní výstava Poštovního muzea představila Adolfa Borna jako autora četných poštovních známek.
Chvála píli včel
(27. 9. – 20. 11.)
Výstava k 110. výročí včelařského spolku ve Zbiroze. Komentované prohlídky a promítání pro ZŠ Zbiroh.
Betlémy Zdeňka Manna
(29. 11. 2016 – 6. 1. 2017)
Výstava vyřezávaných dřevěných betlémů. Návštěva zbirožské, kařezské a hudlické základní školy.

Výstavy ve vstupních prostorách:
Lidová architektura na Zbirožsku
(duben – červen)
Výstava představila významné památkově chráněné objekty lidové architektury v regionu.
Stromy a lesy Zbirožska
(červenec – listopad)
Výstava fotografií se zaměřila na přírodní památky, rezervace, památné stromy a lesní porosty
Mikroregionu Zbirožsko.
Besedy:
Přírodní zahrada od jara do jara – Dan Opatrný
Amerika, Andy II. díl – Petr Tatar
25. 2.
bubnování – MVDr. Luděk Uzel
10. 3.
Třikrát do Národního parku Kruger – Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Kolébka císaře a krále Karla IV. – Pavel Hnízdil
S první vločkou – Jiří Hlobil a Andrea Řeháčková
Sváteční rozmazlování aneb kosmetika jako dárek

11. 2. Jižní
Papuánské
12. 4.
3. 6.
4. 12.
13. 12.

Akce pořádané Sdružením přátel Muzea J. V. Sládka
Otvírání Sládkovy lesní studánky
Zájezd na Kuks

Spolupráce
Zbirožský pedál – II. ročník cyklistické vyjížďky
turistického pochodu 10. 9.

7. 5.
25. 8.

21. 5. Zbirožský puchýř – V. ročník

Badatelská činnost
Pro 37 osob připravovaly obě pracovnice podklady pro seminární práce studentů, pro posluchače
Univerzity třetího věku, pro činnost badatelů a zájemců o historii města, regionu a vyhledávání
informací pro badatele v oblasti rodokmenu.
U3V – příprava podkladů pro seminární práce – 25 osob
seminární práce 2x rodokmen 1x
U3V – pomoc s testem – 8 osob
bakalářská práce, příprava materiálů – 8 návštěv

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.)
Veřejnost
Výstavy celkem navštívilo platících osob 1005.
Stálou expozici navštívilo za zlevněné vstupné 385 osob a za plné vstupné 100 osob.
Celkový počet platících návštěvníků muzea činil 1490 osob, celkové vstupné za výstavy a stálou expozici
činilo 20 750 Kč.
Celkový počet návštěvníků (platících i neplatících) činil 3723 osob.
Publikační činnost
Příspěvky, pozvánky fotografie a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko a
regionálním tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, aj.
Přednášky
Bc. Eva Svobodová – Stromy a lesy Zbirožska pro Sdružení invalidů Zbiroh (20. 4.)
Média
S Mgr. Dagmar Viletovou natáčela TV Barrandov – pořad Putování po Česku: Zbiroh, Lesní studánka
J. V. Sládka
(3. 9.)

Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2016 bylo zapsáno 23 přírůstků v knihovním fondu, čísla 9591 - 9613.

Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
Také v roce 2016 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na jeho
náplni.

Uplynulý rok ve zbirožském muzeu
V roce 2016 prošlo zbirožské muzeum výraznou proměnou. V jarních měsících byly vyměněny
prosklené vstupní portály a na přelomu léta a podzimu došlo k výměně oken a realizaci nové fasády.
Navzdory téměř dvouměsíčnímu uzavření muzea a ztíženým podmínkám provozu při rekonstrukci,
uskutečnilo muzeum sedmnáct vlastních akcí a dvě další organizovalo společně s městem Zbiroh. V
průběhu roku se konalo osm tematicky různorodých výstav ve výstavní síni a dvě výstavy ve vstupních
prostorách muzea. Pro příznivce cestování bylo připraveno pokračování vyprávění o Jižní Americe, opět
jsme se vypravili za dobrodružstvím na Papuu Novou Guineu a výstavu o národních parcích Jižní Afriky
rovněž doplnila přednáška s promítáním. V první polovině roku se každý měsíc představila nová
výstava. Nejprve výstava Charita putuje do Zbiroha s ukázkou rukodělných činností, následovaly Kresby
hmyzu Dana Opatrného doplněné o výklad pro školy, poté retrospektivní výstava Obrazů a skla
Vladimíra Míky, výstava velkoformátových fotografií Národní park Kruger očima Ondry Hese a Četnická
stanice Zbiroh. Na jaře nechybělo ani tradiční otvírání Lesní studánky J. V. Sládka, které se koná v režii
Sdružení přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze. Výročí narození krále Karla IV. si zbirožské muzeum
připomnělo přednáškou zaměřenou na genealogii rodu Lucemburků. Letní období patřilo vzpomínce
na významnou osobnost českého výtvarného umění Adolfa Borna v podobě výstavy Adolf Born, aneb
jak vzniká poštovní známka. Uskutečnil se i pravidelný zájezd ve stopách básníka J. V. Sládka, tentokrát
na Kuks a do Poděbrad. V podzimních měsících si 110. výročí založení spolku včelařů připomněli členové
výstavou představující jejich činnost. Svoji práci přiblížili komentovanými prohlídkami s promítáním
žákům zbirožské školy. Závěr roku patřil výstavě betlémů Zdeňka Manna, která byla rovněž hojně
navštěvovaná školními třídami nejen místní školy, ale i žáky z Kařeza nebo z Hudlic. V adventním čase
vystoupilo v muzeu s literárně dramatickým pořadem S první vločkou Poetické divadlo z Plzně. Poslední
akcí roku bylo představení nových trendů v kosmetice s názvem Sváteční rozmazlování aneb kosmetika
jako dárek. Ve vstupních prostorách muzea bylo možné v první polovině roku shlédnout výstavu Lidová
architektura na Zbirožsku, druhá polovina roku patřila výstavě fotografií Stromy a lesy Zbirožska.
Muzeum se také organizačně podílelo na cyklistické vyjížďce Zbirožský pedál a turistickém pochodu
Zbirožský puchýř, pro obě akce připravilo trasy a vyhotovilo účastnické listy obsahující zajímavosti z
našeho regionu. Letní sezónu předčasně ukončila plánovaná rekonstrukce průčelí budovy, která trvala
od konce srpna do začátku listopadu. V této době byly expozice zcela uzavřeny, od konce září byla už
ale opět přístupná výstavní síň. Rekonstrukce spočívala ve výměně oken a úpravě fasády do původní
podoby.
V průběhu celého roku se v muzeu uskutečňovala sbírkotvorná, dokumentační, evidenční a inventární
činnost. Celoročně také probíhala práce s veřejností spočívající v průvodcovské činnosti v expozicích a
výstavách, vyhledávání podkladů pro badatele, pro studentské seminární práce či podávání informací
o historii Zbirožska, místních osobnostech apod. Muzeum rovněž zájemcům umožnilo prezenčně
pracovat s fondem muzejní knihovny.
Pracovnice muzea dále přednášely o historii a zajímavostech regionu pro různé zájmové organizace,
připravovaly příspěvky a fotodokumentaci do regionálního tisku a zejména do Měsíčníku Zbirožsko,
jehož distribuci zajišťují.

Na rok 2017 pro vás budou opět připraveny zajímavé výstavy, přednášky a mnohé další akce.

