Výroční zpráva Městského muzea a muzea J. V. Sládka ve Zbiroze
za rok 2012
Výstavy:
Jiří Winter – Neprakta
5. 1. – 3. 2. 2012
Výstava kreseb a ilustrací zahájila rok J. V. Sládka, ve kterém jsme si připomínali 100. výročí úmrtí
nejvýznamnějšího zbirožského rodáka. Z archivu krále humoru byly vybrány karikatury, které se
tématicky vázaly k našemu kraji i dílu J. V. Sládka. Nechyběla populární báseň Lesní studánka,
Shakespearovská témata či lesní náměty. Výstava vznikla ve spolupráci s umělcovou manželkou
Danielou Pavlatovou.
Nefosin
10. 2.- 9. 3. 2012
Občanské sdružení výtvarníků na volné noze pod názvem Nefosin v rámci autorské výstavy
představilo díla svých členů v oborech sochařství, keramiky, malířství, grafiky, fotografování,
dekorativní tvorby, šperkařství a designu. Podobně jako u výstavy Jiřího Wintera - Neprakty, se pro
díla některých výtvarníků staly inspirací básně J. V. Sládka.
Sládkovým krajem s paletou a perem – obrazy Václava Šestáka 13. 3. – 6. 4. 2012
Sládkovým krajem prostřednictvím obrazů provedl návštěvníky výstavy malíř Václav Šesták. Výstavu
doplnily verše J. V. Sládka a dále i autorské básně RNDr. Martina Langa, ředitele Muzea Středních Brd
ve Strašicích.
Já KOČKA
12. 4. – 12. 5. 2012
Výstava zachytila zajímavosti ze života, vývoje a historie kočky domácí a přiblížila její význam od
starobylých kultur až po současný vztah člověka a kočky jako domácího mazlíčka.
Také tuto výstavu doplnily básně J. V. Sládka, které věnoval tradičním obyvatelům venkovských sídel.
Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník a dalšími institucemi, které zapůjčili cenné
exponáty.
S fotoaparátem ve stopách J. V. Sládka
15. 5. – 7. 6. 2012
Ve spolupráci muzea s Fotoklubem Zbiroh vznikla originální výstava, jež konfrontovala fotografie J. V.
Sládka se současností nebo inspirovala členy fotoklubu k pořízení obdobných snímků našeho města a
okolní krajiny.
Z rodinného alba J. V. Sládka
9. 6. – 31. 7. 2012
Výstava uskutečněná k 100. výročí úmrtí nejvýznamnějšího zbirožského rodáka J. V. Sládka
představila unikátní fotografie rodinných příslušníků a přátel básníka ze sbírkového fondu Muzea J. V.
Sládka ve Zbiroze. Byla doplněna o dobové snímky, které zaujmou pohotovostí, přirozeností a
smyslem pro kompozici.O unikátní a dosud nezveřejněné snímky projevila laická i odborná veřejnost
mimořádný zájem.
Ilustrace Jaroslavy Horázné
2. 8. – 9. 9. 2012
Originální pojetí ilustrací k dětským veršům J. V. Sládka představila zbirožská autorka Jaroslava
Horázná. Již v roce 2011 na sebe upozornila ztvárněním loga pro turistický pochod Zbirožský puchýř.
Jednoduše propracovaná kresba upoutá svou barevností, nápaditým a laskavým humorem. Úspěch
výstavy vedl i k vydání dětských básní J. V. Sládka s ilustracemi Jaroslavy Horázné.
Putování za předky
13. 9. - 31. 10. 2012
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze představila putovní výstavu, jež srozumitelnou a
přitažlivou formou seznámila širokou veřejnost pomocnými vědami historickými – genealogií a
heraldikou. Výstavu zahájila beseda Heleny Voldánové o rodopisném pátrání.

100 let Skautingu
1. 10. – 7. 11. 2012
Ve vstupních prostorách muzea byla k 100. výročí založení českého skautingu nainstalována výstava
zbirožského skautského střediska. Představila četné historické dokumenty a fotografie od počátku
zbirožského skautingu od roku 1945 po současnou činnost. Tuto zajímavou výstavu připravili vedoucí
Junáka – svazu skautů a skautek ČR ze střediska Čertovka Zbiroh Ivana Nováková a Dušan Kunc.

Připomínka 100. výročí úmrtí J. V. Sládka:
Muzejní noc u Sládků
9. 6. 2012
Program zahájil slavnostní vzpomínkový večer k poctě J. V. Sládka. Recitační a hudební pásmo v
podání uskupení Musica Dolce Vita uvedl vzpomínkou na J. V. Sládka Mgr. Jiří Hlobil, kulturní
pracovník Západočeské galerie v Plzni.
Následovala první zbirožská muzejní noc, která proběhla v duchu básníkovy literární tvorby. Prvním
bodem byla vernisáž výstavy „Z rodinného alba J. V. Sládka“. O hudební doprovod se postarali žáci a
učitelé místní ZUŠ. Následně se uskutečnil literární maratón - čtení Sládkovy poezie, prózy, překladů a
článků v podání zbirožských občanů s hudebními vstupy. Netradiční komentovaná prohlídka expozic
započala ve 23.00 hodin.
Na konání akce se podílely výstavou svých výtvarných prací děti a žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ Zbiroh, které byly
ke shlédnutí ve vstupních prostorách muzea do konce léta.
Odhalení pamětního kamene u vily J. V. Sládka
28. 6. 2012
Návštěva Vyšehradského hřbitova
Jedinečná příležitost navštívit v den výročí úmrtí místo posledního odpočinku J. V. Sládka si
nenechalo ujít více než 90 převážně zbirožských občanů. První zastávka se uskutečnila již u Čápu ve
Zbiroze, u básníkovy vilky. Starosta města Jiří Pražský slavnostně odhalil kámen s pamětní deskou,
připomínající básníkův pozdní pobyt a místo, kde právě před 100 lety J. V. Sládek zemřel.
Na vyšehradském Slavíně zbirožské občany uvítal jednatel spolku Svatobor a správce Slavína Mgr.
Václav Potoček. Básníkův život a tvorbu přiblížila známá plzeňská osobnost Prof. PhDr. Viktor Viktora,
Csc. Zazněla i Vačkářova „Vzpomínka na Zbiroh“ a básníkovy verše. Po položení věnce na Slavíně,
věnovaného městem a kytice věnované Sdružením přátel Muzea J. V. Sládka Zbiroh, následovala
prohlídka krypty s ostatky nejvýznamnějších představitelů českého kulturního života a prohlídka
hřbitova se zasvěceným výkladem prof. Viktory.
Odhalení pamětní desky u studánky J. V. Sládka
20. 7. 2012
Kulturní akci pořádanou Sdružením přátel Muzea J. V. Sládka při Městském muzeu ve Zbiroze na
poněkud neobvyklém místě v lese zvaném „V Království“ nad Sýkorovým mlýnem si nenechalo ujít na
šest desítek zájemců. Za Sdružení přátel Muzea J. V. Sládka promluvila Mgr. Dagmar Viletová, která
myšlenku umístění pamětní desky u této konkrétní studánky více přiblížila. Během podvečera byly
předneseny i Sládkovy verše v podání Mgr. Jiřího Hlobila. O hudební vystoupení se zasloužily
„Terešovské ženy“ za houslového doprovodu hudebního skladatele Aleše Březiny.
Turistický pochod – Krajem J. V. Sládka hlubokými lesy kolem studánek
8. 9. 2012
Po úspěšném nultém ročníku s názvem „Krajem buližníkových skal“ se letos ve spolupráci s Městskou
knihovnou Dr. Palivce ve Zbiroze uskutečnil I. ročník turistického pochodu, který se nesl v duchu
básníka J. V. Sládka. Účastníci pochodu měli na výběr ze tří tras v délce 7, 15 a 27 km. Všichni, kteří se
této akce zúčastnili, měli možnost navštívit místa spojená s nejvýznamnějším zbirožským rodákem a
dozvědět se mnohé informace nejen o básníkovi, ale i o historicky zajímavých místech, kterými trasy
procházely.
Odhalení busty J. V. Sládka u Základní školy Zbiroh
14. 9. 2012
Slavnostního okamžiku se zúčastnili vzácní hosté Mons. František Radovský, biskup plzeňský a P.
Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší zbirožský duchovní správce, kteří se společně se starostou města
panem Jiřím Pražským a vedoucí Muzea J. V. Sládka Mgr. Dagmar Viletovou ujali odhalení

restaurované busty nejvýznamnějšího zbirožského rodáka. Sládkova dětská poezie i zhudebněné
verše zazněly v podání dětí zdejší Mateřské školy a Základní umělecké školy Václava Vačkáře ve
Zbiroze.
Přednáška – J. V. Sládek a rod ze vsi Třenice a Drozdov
23. 10. 2012
Rodokmen básníka J. V. Sládka nově zpracoval a během přednášky podrobně představil Pavel Hnízdil,
člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze.
Křest knihy „Zakukala žežulička“ - J. V. Sládek
14. 12. 2012
Výběr z dětských veršů J. V. Sládka s názvem „Zakukala žežulička“ ilustrovala zbirožská autorka
Jaroslava Horázná. Slavnostní akt se uskutečnil v sále Základní umělecké školy Václava Vačkáře ve
Zbiroze. Hudební vystoupení Big bandu ZUŠ Rokycany proložily Sládkovy dětské básničky v podání
dětí z Mateřské školy ve Zbiroze.
Originálně pojatá kniha vznikla ve spolupráci Ministerstva kultury České republiky a Města Zbiroh.
Proto se také kmotry stali ti nejpovolanější. Za rodné město básníka Sládka starosta pan Jiří Pražský,
za MK ČR paní Ivana Vozková a krajský zastupitel za ODS Bc. Jan Šašek. Všichni popřáli novému vydání
Sládkovy poesie hodně úspěchů a mnoho spokojených čtenářů.

Ostatní akce:
Přednáška – Papua Nová Guinea – MVDr. Luděk Uzel
16. 2. 2012
Další dobrodružné putování známého rokycanského veterináře za původními obyvateli Papui Nové
Guiney.
II. ročník setkání badatelů Stroussbergovy železnice
30. 4. 2012
Setkání laické i odborné veřejnosti u příležitosti pokusu prohlásit části zaniklé Stroussberovy dráhy,
zejména železničního mostu na trati Praha – Plzeň, za kulturní památku.

Veřejnost:
Výstavy celkem navštívilo 745 platících návštěvníků.
Zlevněné vstupné využilo 380 návštěvníků expozic a za plné vstupné navštívilo muzeum 83 osob.
Celkový počet neplatících návštěvníků byl 981. Z toho počet návštěvníků s průkazem AMG a ZTP – 8,
ZŠ a MŠ Zbiroh – 267, návštěvníci vernisáží – 420, muzejní noc – 98, besedy – 63, návštěvníků výstav
ve vstupních prostorách – 125.
Celkový počet všech návštěvníků muzea v roce 2012 činil 2189 osob.
Různé
Přírůstky sbírkového fondu
V průběhu roku 2012 bylo zapsáno 55 přírůstků v knihovním fondu, čísla 9467 – 9517.
Badatelská činnost
Zpracování knihovny z pozůstalosti Josefa Václava Sládka jako téma diplomové práce Bc. Veroniky
Ježkové, Osobní knihovna Josefa Václava Sládka, 2012.
Zpracování rodokmenu J. V. Sládka – Pavel Hnízdil, Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na
panství J.M.C. Točnickém, Genealogické a heraldické listy 4/2011 a 1/2012.
Obě práce jsou k dispozici k nahlédnutí v návštěvní době muzea.
Propagační předměty
V roce připomínky 100. výročí úmrtí J. V. Sládka se muzeum podílelo i na zajišťování propagačních
materiálů k celé akci. V roce 2012 byly vydány:
Výroční turistická známka J. V. Sládka, leporelo, pamětní listy, hrnečky a poháry, pamětní razítko,
dopisnice s přítiskem a poštovní známky, vstupenky do muzea, pohlednice a pamětní mince. Dále

byly vytvořeny podrobné účastnické listy pro turistický pochod Zbirožský puchýř s popisy tras i
historickými zajímavostmi vztahujícími se k básníkovi J. V. Sládkovi.
Média
V únoru natáčela televize ČT1 pro pořad Barvy života s Mgr. Dagmar Viletovou komentovaný vstup
z expozice J. V. Sládka.
Dne 8. 6. 2012 byla Mgr. Dagmar Viletová hostem v živém vysílání Plzeňského rozhlasu.

Přednášky pracovnic muzea
Mgr. Dagmar Viletová
Václav Vačkář - přednáška pro klub důchodců v Cheznovicích - únor
J. V. Sládek - přednáška pro Svaz invalidů Zbiroh - květen
J. V. Sládek - přednáška pro knihovnu v Rokycanech - červen
Bc. Eva Svobodová
Historie Městského muzea a muzea J. V. Sládka ve Zbiroze – přednáška pro klub důchodců
v Cheznovicích - červen

Publikační činnost
V letošním roce byla publikační činnost zaměřena především na připomínku života a díla J. V. Sládka.
Příspěvky, pozvánky a tiskové zprávy byly uveřejňovány zejména v Měsíčníku Zbirožsko a regionálním
tisku Rokycanský deník, Podbrdské noviny, MF Dnes.
Měsíčník Zbirožsko
Pozvánka na výstavu Jiřího Wintera – Neprakty do muzea – D. V. 1/2012
Výstava volného sdružení výtvarníků NEFOSIN – D. V. 2/2012
Rok Josefa Václava Sládka – D. V. 2/2012
Pozvánka na výstavu – Sládkovým krajem s paletou a perem – D. V. 3/2012
Výstava Já KOČKA – E. S. 4/2012
Pozvánka na výstavu S fotoaparátem ve stopách J. V. Sládka – D. V. 5/2012
Vernisáž výstavy Já KOČKA – E. S. 5/2012
Muzejní noc u Sládků – D. V. 6/2012
Železniční stanice Zbiroh se stává minulostí – E. S. 6/2012, Podbrdské noviny
100 let od narození Jeronyma Colloreda Mannsfelda – D. V. 6/2012
Výstava Z rodinného alba J. V. Sládka – D. V. 7/2012
Zbirožští občané uctili památku J. V. Sládka na vyšehradském Slavíně – D.V. a E.S. 8/2012
Turistický pochod – Zbirožský puchýř – E. S. 8/2012, 9/2012
Slavnostní odhalení pamětní desky u studánky J. V. Sládka – E. S. 9/2012
Výstava v muzeu – Ilustrace
Jaroslavy Horázné – D. V. 9/2012
Výstava Putování za předky – D. V. 9/2012
Zbirožský puchýř – I. ročník turistického pochodu – E. S. 10/2012
Putování za předky – E. S. 10/2012
Slavnostní odhalení busty J. V. Sládka – E. S. 10/2012
60 let muzea J. V. Sládka ve Zbiroze – D. V. 11/2012
Lesní studánka– D. V. 12/2012
Básník J. V. Sládek byl připomenut v časopisech
Vítaný host č. 3/2012
Strom barvy života č. 3/2012.
Příspěvek o JVS – MF Dnes, květen

Vzdělání
V rámci zvyšování kvalifikace pracovnice muzea Bc. Eva Svobodová absolvovala roční základní kurz
Školy muzejní propedeutiky při Asociaci muzeí a galerií v Praze. Úspěšně obhájila závěrečnou práci
s názvem Průřez historií a současnou činností Městského muzea ve Zbiroze.
Distribuce Zbirožska
Také v roce 2012 zajišťovaly pracovnice muzea distribuci Měsíčníku Zbirožsko a podílely se na úpravě
a proměnách tohoto periodika od roku 2013.
Rekonstrukce a opravy budovy
V únoru a březnu 2012 se uskutečnila oprava omítky expozice městského muzea, vstupních prostor a
schodiště. Opravena byla i část venkovní fasády do náměstí.
Od 7. 11. 2012 je muzeum pro veřejnost uzavřeno z důvodu plánovaných stavebních prací na rozvodu
topení po budově. Následovat bude zavedení nové elektroinstalace v celém objektu, dílčí stavební
úprava ve výstavní síni a opětovné zprovoznění sociálního zařízení v přízemí.
Každoroční příprava na sezónu
V březnu a dubnu 2012 průběžně probíhala příprava na letní sezónu, vystavené sbírkové předměty
byly ošetřeny a nakonzervovány.

