Výroční zpráva muzea za rok 2020
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost v roce 2020 - 288 dní
Výkony muzea v průběhu roku 2020
V průběhu roku zajišťovaly obě pracovnice kromě odborné práce průvodcovskou činnost v expozicích a
výstavách a organizovaly další kulturní akce (přednášky, besedy, zájezdy, kino na kolečkách, turistický
pochod, především celkové přípravy, instalace, likvidace apod. vlastních výstav i zapůjčených aj.)
Veřejnost – návštěvníci
Počet návštěvníků
- výstav, expozic, doprovodných programů, přednášek, kulturně výchovných akcí, turistů platících i
neplatících celkem 3175 osob.
Celkový počet platících návštěvníků expozic muzea a výstav činil 974 osob, celkové vstupné za výstavy a
stálou expozici činilo 13 510 Kč.
Výstavy celkem navštívilo platících 723 osob za vstupné 10 Kč. Vstupné za výstavy činilo 7 230 Kč. Stálou
expozici navštívilo 125 osob za zlevněné vstupné 20 Kč. Zlevněné vstupné činilo 2 500 Kč. Stálou expozici
navštívilo 126 osob za plné vstupné 30 Kč. Plné vstupné činilo 3 780 Kč.
Z toho v hromadných školních výpravách, zájezdech seniorů, dětských skupinách letních táborů navštívilo
stálou expozici básníka Sládka 0 osob a výstavy 0 osob.
Zdarma navštívilo komentované prohlídky výstav a expozic muzea v rámci hromadných návštěv MŠ a ZŠ
Zbiroh a ZŠ Kařez - 19 školních tříd s doprovodem. Celkem 418 osob
Zdarma navštívilo muzeum na průkazy AMG ČR, NPÚ a ZTP/P celkem 2 osoby. Na volné vstupenky 2
osoby na volné vstupenky ze soutěže..
Mimo platící návštěvníky si zdarma volně prohlédlo výstavy ve vstupních prostorách muzea během
celého roku 630 osob
Kulturně výchovné akce organizované muzeem (vernisáže, přednášky, program v muzejní zahradě, zájezd,
turistický pochod Zbirožský puchýř) navštívilo 1086
Muzeum je zapojeno také do geocachingu, který je úspěšně navštěvován. Celkem 28 osob.
Publikační činnost
Pracovnice muzea zajišťovaly pozvánky, fotografie, propagace muzejních akcí a propagace města.
Příspěvky, pozvánky, fotografie a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko,
regionálním tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, na Českém rozhlasu Plzeň a webových stránkách
muzea, města a facebooku muzea a města, redakcích Atlas Česka, Místní kultury, Turista, Plzeňského
Rozhledu a Turistů ráj a na webových stránkách města, muzea a facebooku muzea.
Výstavy ve vstupních prostorách - zdarma:
Zbiroh na fotografiích z časů minulých
Zbiroh a Zbirožáci aneb co se do knihy nevešlo ...

leden - březen
květen - prosinec

Výstavy ve výstavní síni:
50 let od Apolla: Člověk na Měsíci
30 let svobodného zbirožského skautingu
(z nařízení Vlády ČR předčasně ukončeno)
150 let Sokola Zbiroh
Fotografie a známky Alfonse Muchy - ke 160. výročí narození
Kařezské rybníky – fotografie, Alois Crk
30 let svobodného zbirožského skautingu
(z nařízení Vlády ČR předčasně ukončeno)

16. 1. – 23. 2.
28. 2. – 12. 3.
12. 5. – 30. 6.
14. 7. – 3. 9.
8. 9. – 4. 10.
3. 12. – 17.12.

Besedy, přednášky, literární pořady:
Oheň na Měsíci
Antarktida – země královny Maud
Tři chlapi na cestách
Komentované prohlídky – výstava 50 let od Apolla

22. 1.
6. 2.
20. 2.
leden - únor

12 tříd ZŠ Zbiroh
Přednáška
Bc. Eva Svobodová - Zbiroh v období třicetileté války Svaz invalidů a postižených Zbiroh

26. 2.

Média
Bc. Eva Svobodová - Reportáž pro ČRO Plzeň - Skalní vyhlídky v Chaloupkách

7. 8.

Ostatní akce:
Kino na kolečkách v muzejní zahradě
Zájezd - Rabštejn, Chyše, Duchcov
Turistický pochod - Zbirožský puchýř, IX. ročník

24. 7., 22. 8.
27. 8.
12. 9.

Sbírky, evidence, dokumentace, odborná činnost
Akvizice, ukládání, evidence a dokumentace sbírek a ochrana sbírkových předmětů se zpracovávala
průběžně. Probíhalo třídění, ukládání a ochrana sbírkových předmětů, evidence a dokumentace sbírek.
Přírůstky knihovního fondu
V průběhu roku 2020 bylo zapsáno 5 přírůstků do fondu, čísla 9684 – 9688.
Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2020 bylo zaevidováno 35 sbírkových předmětů.
Periodická inventarizace
V průběhu roku 2020 bylo inventarizováno 734 sbírkových předmětů.

Elektronické zpracování sbírkového fondu
V programu Demus bylo v roce 2020 provedeno 1016 zápisů, přírůstková čísla 38/1973 – 50/1980.
Přírůstková čísla
38/1973 – 299/1974
300/1974 – 370/1974
1/1975 – 75/1979
1/1980 – 50/1980

Inventární čísla
6195 – 6549
6600 – 6599
7499 – 8036
6550 – 6599

Restaurování
V roce 2020 byl zrestaurován originál obrazu - Návrh opony od Alfonse Muchy pro zbirožskou sokolovnu.
Odborné poradenství
Mgr. Dagmar Viletová - Odborné konzultace a poradenství pro mobilní geolokační hru pro zvídavé děti a
hravé rodiče - Skryté příběhy. Příběhy ze Zbiroha - Trůn krále železnic (Strousberg), Křišťálová
studánka(JVS)
Zpracování podkladů pro kalendář 2020/2021 – Studánky pro společnost Kompakt, spol. s.r.o.
Badatelská činnost
Obě pracovnice připravovaly podklady pro seminární práce studentů, dále posluchačů U3V a pro činnost
badatelů a zájemců o historii města a regionu. Celkem 25 osob.

Počet sbírkových předmětů zapůjčených na zámek Zbiroh
20 ks
Počet sbírkových předmětů zapůjčených od jiných zařízení
41 ks

Stavební práce a jiné
Celoroční údržba zahrady a okrasných keřů pro konání kulturních akcí.
Údržba pamětních desek a pomníků zbirožského rodáka básníka J. V. Sládka.

Distribuce Měsíčníku Zbirožsko
V roce 2020 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na jeho náplni.

