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Rok 2017 byl pro strakonické muzeum 
ve znamení plnění dvou velkých dlou-
hodobých úkolů. Jedním bylo podání 
žádosti do 52. výzvy Revitalizace vy-
braných památek IROP na rekonstruk-
ci části strakonického hradu, která je ve 
vlastnictví Jihočeského kraje a druhým 
přípravy další nezbytné části, technické 
dokumentace pro stavební rekonstrukci 
a restaurování nástěnných maleb a ka-
menných prvků. 
Dlouhodobým problémem muzea bylo 
umístění depozitářů. Podařilo se jej do-
časně vyřešit v  září roku 2015 nájmem 
třípatrové budovy bývalého sídla okresní 
vojenské správy v Komenského ulici od 
města Strakonice. Po nezbytných tech-
nických úpravách začaly probíhat práce 
k  přemístění cca 30  000 ks sbírkových 
předmětů. Jejich umístění a  následné 
inventarizace dle zákona 122/2000 Sb. 
pokračovaly i v roce 2017. 
Málokdo si uvědomuje, že základním 
úkolem muzea, daným mu zákonem, 
je péče o  sbírky a  jejich evidence. Mu-
zea zřizovaná Jihočeským krajem evi-
dují své sbírky v  evidenčním systému 
MUSEION. 
Za loňský rok se sbírky muzea rozrost-
ly o  dalších 199 předmětů. Celkem je 
v  CES (centrální evidenci sbírkových 
předmětů na MK ČR) k 31. 12. 2017 za-
psáno 29 897 předmětů. Nejzajímavěj-
ším přínosem z oblasti archeologie bylo 
objevení žárového hrobu na katastru 
města Strakonice (2 ks bronzových ná-
ramků + jehlice). V historické sbírce se 

vyjímá krásný, funkční gramofon a des-
ky od pana Frka. Velikonoční a vánoční 
výstavy tradičně přispěly k získání no-
vých předmětů, v loňském roce to byly 
celé kolekce kraslic a betlémů.
Sbírkové předměty také nakupujeme, 
v loňském roce za 150 000 Kč + 500 EU. 
Rozrostly se sbírky výtvarného umě-
ní o  díla Jiřího Rejška, Aloise Hanče, 
Václava Polívky, J. Dvořáka Šumavské-
ho, Jaroslava Peška a  Josefa Krejsy, et-
nografická sbírka se obohatila o  dva 
kusy nádherně zachovaného malované-
ho nábytku z 19. století (truhla, skříň), 
kroj Josefa Režného, dvoje české dmý-
chací dudy a historický hudební nástroj 
– kornamusu (píšťalu). Od pana Fibicha 
zakoupilo muzeum soubor militensií 
k  historii maltézského řádu. V  souvis-
losti s  novou expozicí ČZ jsme získali 
několik motocyklových přileb. A  tak 
bychom mohli pokračovat ve výčtu za-
jímavých darů. 
Smyslem a  povinností muzejní práce 
však není jen sbírky hromadit, ale také 
o ně pečovat. Proto každoročně je věno-
vána část finančních prostředků na je-
jich konzervování a restaurování.
Mezi prací v  depozitářích a  pracemi 
spojenými s  IROPem probíhala také 
další muzejní sezóna, kterou většina 
našich návštěvníků vnímá prostřed-
nictvím výstav, akcí a  expozic. Při je-
jich pořádání jsme v  roce 2017 kladli 
důraz především na regionální témata 
ve spojení s  650. výročím získání zá-
kladních městských práv pro Strakoni-

1) ÚVOD 

Ohlédnutí za muzejním rokem 2017
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka 
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ce. V letních měsících jsme se zaměřili 
na akce pro celou rodinu. Připomenu 
výstavy známého a  oblíbeného malíře 
Strakonic Jarky Dvořáka Šumavského, 
Josefa Bosáčka či Jana Samce st., vý-
stavu Strakonické retro, na které jsme 
si připomněli významné události kul-
turního, společenského a  sportovní-
ho života ve městě od II. světové války 
do roku 1989. K tomu jsme připojili ve 
spolupráci s  Jaroslavem Landsingerem 
ještě 3 filmové dokumenty. Vyprávěly 
o  řece Otavě a  její důležité úloze v  ži-
votě města, dále proměně části města 
zvané Ohrada a nakonec jsme si přiblí-
žili, jak naši otcové slavili výročí města 
před 50 lety, v roce 1967. Jako výborný 
nápad se ukázala realizace letní výstavy 
Svět kostiček. Stavět si své sny a fanta-
zie z tisíců kostiček Lego přišlo více než 
13  000 malých i  velkých návštěvníků. 
Bylo krásné vidět rodiče s  dětmi, kteří 
přicházeli i  několikrát, protože jejich 
ratolest prostě ještě neměla dostavěno. 
Děti se vrhaly k  hracím stolům a  bed-
nám s kostkami lega a jejich rodiče klid-
ně usedali na koberec kolem stěn Jelen-
ky, rozevřeli si noviny či četli knížky. 
Když byl čas svačiny, tak ji prostě vyba-
lili, najedli se spolu s dětmi a ty potom 
ve hře pokračovaly dál. Někteří rodiče 
určitě byli v muzeu poprvé.
Při práci s dětmi se opět osvědčila práce 
edukačního pracovníka, který připravu-
je speciální doplňkové programy k  vý-
stavám pro děti a mládež. Radost a po-
učení přinesly více než třem tisícům 
dětem. Do výčtu programů jistě patří 
i  akce pro Spolek přátel muzea, který 
má již 30 členů. A tak bychom mohli ve 
výčtu programů pokračovat. Zabralo by 
nám to ještě mnoho místa.
V  muzejní činnosti tvoří důležitou ka-
pitolu i výzkumná a publikační činnost. 

V oblasti archeologie pokračoval v loň-
ském roce výzkum ve spolupráci se Zá-
padočeskou univerzitou Plzeň, kated-
rou archeologie, na hradišti Kněží hora 
u  Katovic, kde došlo k  odkrytí spálené 
konstrukce hradby (raný středověk). 
Tento výzkum bude pokračovat i v roce 
2018. Výsledkem I. etapy výzkumu je 
publikace, která je současně i  první 
z nové edice Muzejní kaleidoskop. 
V oblasti marketingu a propagace jsme 
se opět zaměřovali na zlepšení služeb 
pro návštěvníky a  na aktivity směřují-
cí k podpoře návštěvnosti. V roce 2017 
dosáhla 64 037 návštěvníků.
Vysokým procentem se na návštěvnos-
ti podílí i nadále vodní mlýn Hoslovice 
(13  684 návštěvníků), který má muze-
um ve své správě a kde se každý měsíc 
konají speciální programy připomína-
jící život na venkově (oslava Velikonoc, 
stavění máje, dožínky, výlov rybníka či 
posvícení).
Díky pomoci a podpoře našeho zřizova-
tele Jihočeského kraje a odboru kultury 
a památkové péče KÚ se nám podařilo 
splnit téměř vše, co jsme si pro rok 2017 
stanovili. Poděkování patří samozřejmě 
všem našim návštěvníkům, spolupra-
covníkům a sponzorům. Díky nim patří 
strakonické muzeum i hoslovický mlýn 
mezi stále navštěvovaná a vyhledávaná 
místa jihočeského regionu.

PhDr. Ivana Říhová – ředitelka muzea
Václav Pokorný – správce informačních 
technologií, od 1. 2. 2017

Oddělení marketingu a propagace
Zuzana Pekárková – vedoucí oddělení, 
programový a marketingový pracovník 
Mgr. Jana Ďurčová – grafik, výtvarník
Mgr. Kateřina Prokopcová – edukační 
pracovník
Ilona Hraničková – propagační pracovník 
Petr Záleský – výstavní technik

Oddělení ekonomické
Věra Trojanová – vedoucí oddělní, 
ekonom
Miroslava Francová – účetní, referent 
správy majetku
Radka Soukupová – administrativní 
a spisový pracovník
Bc. Jan Kuneš – průvodce, podkladní
Mgr. Eva Hromířová – průvodce, po-
kladní (3. 4. – 31. 10. 2017)

Oddělení odborných pracovníků
Mgr. Marie Kotlíková – vedoucí oddě-
lení, etnograf 
František Lukeš – kurátor sbírkového 
fondu
Mgr. Vlastimil Král – archeolog 
Ludmila Vilánková – knihovnice, pod-
sbírka fotografií, pohlednic a starých 
tisků 
Václav Zahrádka – fotograf, výstavní 
technik
Bc. Kateřina Šmídová – správce depozi-
táře, konzervátorka, asistent pedagoga
Mgr. Michaela Mikešová – historik 
Mgr. Irena Novotná – etnograf, 
od 1. 8. 2017

Provozní oddělení 
Ing. Jiří Král – správce památkového 
objektu, vedoucí oddělení
Zdeněk Peterka – technický pracovník
František Vávra – technický pracovník

Mlýn Hoslovice
Jaroslav Janout – správce areálu Hoslo-
vice
Miroslav Němec – průvodce, pokladní

Na zajištění provozu mlýna v Hoslo-
vicích a expozic hradu, kapitulní síně 
bylo v sezóně 2017 využito i služeb bri-
gádníků, kteří byli v muzeu zaměstnáni 
na dohody o pracovní činnosti.

Personální obsazení muzea v roce 2017
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Příprava projektu do IROP
PhDr. Ivana Říhová

Rok 2017 byl ve znamení vypracovávání 
všech podkladů nutných pro podání žá-
dosti do 52. výzvy IROP na rekonstrukci 
části NKP strakonický hrad patřící Jiho-
českému kraji. Předcházela jí náročná spo-
lupráce na studii proveditelnosti a veške-
ré technické dokumentaci ke stavebnímu 
povolení a  ohlášení, restaurátorské prů-
zkumy a  dílčí stavebně historický prů-
zkum v části hradu. Po podání žádosti 23. 
března pokračovaly práce na prováděcí 
dokumentaci ke stavbě s arch. Miroslavem 
Tupým a  bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na výtvarné řešení expozic. Již koncem 
roku se pod dohledem architektů Fetter-
leho, Čejky a Vavřiny rodila zajímavá stu-
die nových expozic. Budou představovat 
5 hlavních oblastí, které jsou pro naše měs-
to charakteristické: textilní výroba, výroba 
motocyklů, zbraní a dalších průmyslových 
výrobků ČZ, dudácká a loutkářská tradice.
Práce na libretech a  scénářích se ujali 
pracovníci muzea: PhDr. Ivana Říhová, 
Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Blanka Ma-
dová, Mgr. Vlastimil Král, Mgr. Michaela 
Mikešová a Mgr. Irena Novotná.
Nad knihovnou a badatelnou bdí Ludmi-
la Vilánková a nad edukačními prostory 
Mgr. Kateřina Prokopcová a její kolegyně 
z oddělení programu a propagace.
Koupí bývalé komendy maltézského řádu 
v prosinci 2015 se opět po mnoha letech 
otevřela možnost využít tyto prostory 
pro specializovanou a  výjimečnou expo-
zici z historie maltézského řádu. Tým od-
borníků pracoval pod vedením dr. Bubna 
z pražské teologické fakulty. Výsledkem je 
zajímavý scénář a memorandum o spolu-
práci na jeho realizaci s Velkopřevorstvím 
maltézského řádu v Praze a ambasadorem 

Malty v ČR prof. Godfrey Pirottou.
Úpravy by měly probíhat v  tzv. Bavor-
ském paláci, kde je umístěno muzeum, 
v budově bývalého děkanství s kapitulní 
síní a  ambitem (dříve komenda maltéz-
ského řádu) a ve spojovacím krčku mezi 
I. a II. nádvořím. 
Předmětem stavební rekonstrukce budou 
rozsáhlé úpravy. Na hraně životnosti jsou 
totiž v této části hradu elektřina, rozvo-
dy vody i kanalizace. Expozice a sály jsou 
nyní bez vytápění, takže jejich provoz bě-
hem roku je omezen pouze na letní sezó-
nu. Během rekonstrukce zde bude insta-
lováno podlahové topení, takže vytápěné 
sály mohou být v  provozu po celý rok. 
Bude tak rozšířena nabídka akcí a  tím 
podpořen i  rozvoj cestovního ruchu ve 
městě. Rekonstrukcí skladových prostor 
získá muzeum nové sály pro přednáško-
vou, výstavní a edukační činnost. V plá-
nu je i nové sociální zařízení a prostor pro 
odpočinek malých i velkých návštěvníků. 
Jistě potěšující je, že výstavní sály i stálá 
expozice budou alespoň částečně zbave-
ny bariér, a to výstavbou výtahu ve spojo-
vacím krčku mezi I. a II. nádvořím. 
Předmětem žádosti o  dotaci je také re-
staurování nástěnných maleb a  kamen-
ných prvků v celém objektu.
Samozřejmě tato veliká stavební činnost 
si vyžádá i jistě oběti. Snad nám tedy ná-
vštěvníci strakonického hradu i sami Stra-
koničtí prominou, že daní za vše nové 
bude téměř tříletá uzavírka expozic po 
dobu rekonstrukce. Stavební a  následně 
expoziční úpravy nelze bohužel rozdělit.
Expozice muzea budou v  případě úspě-
chu naší žádosti uzavřeny od 30. 6. 2018 
do poloviny roku 2021. 
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Hospodářský výsledek

V  roce 2017 organizace hospodařila 
s příspěvkem na provoz od zřizovatele 
ve výši 14 088 000 Kč. V této částce jsou 
zahrnuty i příspěvky na zvýšení plato-
vých tarifů, ke kterým v průběhu roku 
2017 došlo dvakrát, dle nařízení vlády. 
Celkový nárůst příspěvku od zřizovate-
le v roce 2017 činí částku 2 288 000 Kč. 
Zřizovatel rovněž poskytl investiční pří-
spěvek ve výši 1 mil. Kč na projekt expo-
zic z  plánované realizace projektu Ob-
novy NKP Strakonice, 52. výzva IROP 
– Revitalizace vybraných památek.
S přihlédnutím k plánovanému projek-
tu Obnovy NKP Strakonice nebyly re-
alizovány některé zásadní opravy (ha-
varijní stav elektroinstalace v  objektu 
hradu, oprava praskliny hradu) a na zá-
kladě výpovědi nájemní smlouvy v ob-
jektu Husova – depozitáře a  Zámecká 
galerie došlo ve velké míře i  k  úspo-
rám energie (elektřina, teplo) a poklesu 
objemu služeb spojených s  těmito ob-
jekty. Do určité míry ovlivňuje celko-
vě enormně vysoký HV i  skutečnost, 

že nebylo v  očekávání výsledku přijetí 
naší žádosti realizováno pořízení větši-
ny drobného hmotného majetku, který 
by nahradil zastaralý a nevyhovující in-
ventář.
Prostředky z  kladného hospodářského 
výsledku navrhla organizace přidělit 
následovně do fondů organizace:

Se souhlasem zřizovatele tyto pro-
středky budou použity ve výši 1000 tis. 
Kč na pokrytí nákladů na projekt (ex-
pozice), případně na úhradu dalších 
mimořádných nákladů získaného pro-
jektu Obnova vybraných objektů NKP 
hrad Strakonice z 52. výzvy IROP – Re-
vitalizace vybraných památek II. 
300 tis. Kč – posílení fondu odměn. Re-
zerva na případné posílení výše OON, 
opět v  souvislosti s  projektem. Nelze 
odhadnout objem prací při vyklízení 
objektu a  počet externích odborných 
zaměstnanců na krátkodobé pracovní 
úvazky při realizaci projektu.
494 374,687 Kč ro rezervního fondu pro 
případné pokrytí případných nesoula-
dů nákladů vyplývajích z realizace pro-
jektu.

2) ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

Výsledek hospodaření za rok 2017

Věra Trojanová

HV dle schváleného rozpočtu  
na rok 2017 0

Skutečně dosažený HV  
k 31. 12. 2017 1 793 668,94

Rozdíl – zisk 1 793 668,94

Rezervní fond (413) 494 374,68

Fond investic 1 000 000,00 

Fond odměn 300 000,00
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Průměrný plat rozpočtovaný: 
před úpravou a navýšení limitu na platy: 
20 524 Kč 
Průměrný plat skutečnost 2017: 
23 208 Kč
S přihlédnutím k ukončení pracovních 
poměrů na dobu určitou, čerpání ma-
teřských a  rodičovských dovolených 
a  nově obsazených pracovních míst 
v průběhu rok činil v roce 2017 průměr-
ný evidenční počet zaměstnanců ve fy-
zických osobách 24. 
V průběhu roku bylo evidováno 29 pra-
covních smluv (trvajících, ukončených, 
nově uzavřených) pro zaměstnance 
v základním a platném personálním ob-
sazení. Bylo uzavřeno 52 dohod o prove-
dení práce, 18 dohod o pracovní činnosti 
a 5 zaměstnanců již pracovalo na zákla-
dě dohod na přípravných pracích k pro-
jektu Obnovy NKP Strakonice – IROP.

Účelové dotace

FKSP
Tvorba fondu byla zajištěna pouze zá-
kladním přídělem ve výši 2 % objemu 
hrubých platů, tj. ve výši 133 683,44 Kč, 
jiné příjmy fondu nebyly.
Podle platné směrnice bylo použi-
to 149  798  Kč (příspěvek na stravová-
ní zaměstnanců ve výši 129 105  Kč, 
16 933 Kč k rekreaci, kulturnímu a  tě-
lovýchovnému užití a 3700 Kč jako dary 
k životním a pracovním výročí).

Rezervní fond
 Z rezervního fondu byla provedeno vy-
rovnání schváleného zhoršeného HV 
z roku 2016 ve výši 83 382,03 Kč.
 Další příjmy činily dva účelové peněžní 
dary ve výši 8 000 – (programy pro děti 
– mlýn Hoslovice). Z této položky bylo 
vyčerpáno účelově dle smluv s poskyto-
vateli celkem 7 000 Kč

Investiční fond
Z  investičního fondu byly již financo-
vány některé plánované položky k pro-
jektu Obnova NKP Strakonice IROP, 
zejména část projektové dokumentace 
na stavbu ve výši 568 700  Kč, 3D  sca-
ner a  PC ve výši 271 743  Kč. Mimo 
projekt bylo z  investičního fondu fi-
nancováno počítačové vybavení ve výši 
43 891,59 Kč. 

Fond odměn
Fond odměn v roce 2017 nebyl čerpán, 
veškeré platové a  mzdové nároky byly 
pokryty z prostředků běžného roku.

Stav pohledávek a závazků
K 31. 12. 2017 organizace evidovala dvě 
pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 
12 106 Kč. 
Závazky z  dodavatelských vztahů jsou 
všechny rovněž do doby splatnosti. Jed-
ná se zejména o platby s UZP k 31. 12., 
především dodávky služeb běžného 
typu (telefony, úklid, vyrovnání před-
platného) ve výši 14 808 Kč.

Výsledky inventarizace majetku
Inventarizace majetku, závazků a  po-
hledávek proběhla v souladu s plánem. 
Nebyly zjištěny žádné závažné chyby. 
Veškeré nedostatky v  evidenci majet-
ku byly řádně dohledány a odstraněny. 
Stav majetku souhlasí s  účetním sta-
vem. Fyzický stav nakoupeného a vlast-
ního zboží nevykazuje rozdíly oproti 
stavu účetnímu.

Významné položky nákladů 
a výnosů 
Porovnáme-li jednotlivé položky výno-
sů a nákladů, udržují se v rovině loňské-
ho roku a jsou v souladu se schváleným 
rozpočtem, vyjma položek uvedených 
v  úvodu. Pro porovnání slouží tabul-
ka vybraných ukazatelů zpracovaná 
s ohledem na původní (schválený) roz-
počet, rozpočet po platových úpravách 
a skutečnost roku 2017.
 

ukazatel Limit schválený Po změnách (Nařízení vlády  
+ schváleno zřizovatelem)

Čerpáno 
k 31. 12. 2017

rozdíl
(nedočerpáno)

Prostředky na platy 6 400 000 6 700 000 6 684 172 15 828

OON 600 000 680 000  676 824 – 3 176

Z toho OON – 
IROP obnova NKP × ×  204 940

Zaměstnanci, osobní náklady a průměrný plat. (v Kč) Tvorba a užití peněžních fondů

Název Poskytnuto Kč/zdroj Celkové ná-
klady v Kč

Podíl hrazený 
z provoz.prostř.

Vyúčtováno do  
31. 12. 2017

Investiční dotace  
(1 000 000) KÚ České Budějovice 0 0 Převod do roku 

2018 (1000 tis. Kč)

Život mlynáře 
z Podlesí KÚ České Budějovice 53 747 28 747 ano
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Kontrolní činnost
V souladu s plánem kontrolní činnosti 
zřizovatele proběhla v roce 2017 v orga-
nizaci kontrola se zaměřením na hos-
podaření naší příspěvkové organizace. 
Kontrolní šetření probíhalo v  oblasti 
platů a odměňování, majetku, veřejných 
zakázkách, vedení účetnictví a  cestov-
ních náhrad.
Rovněž byla prověřena náprava zjiš-
těných nedostatků i  ostatních zjiště-
ní z  minulé kontroly provedené v  roce 
2015. Kontrolní skupina zjistila tři nové 
nedostatky. Nesoulad platového zařaze-
ní zaměstnance s  platnou systemizací 
pracovních míst, nedostatky ve vnitř-
ním kontrolním systému a  nedostatek 
v přiznaném nároku na stravné. 
Další vnější kontrolou ze strany zřizo-
vatele byla kontrola zaměřená na hlav-
ní předmět činnosti a soulad s přísluš-
nými zákony a  zřizovací listinou. Bylo 
konstatováno, že naše organizace plní 
funkce uložené zákonem a zřizovací lis-
tinou. K zajištění kulturní nabídky vyu-
žívá spolupráce s organizacemi zřizova-
nými Jihočeským krajem. 
Z  výsledků kontrol nebylo zjištěno 
žádné vážné pochybení a  nebyla přija-
ta konkrétní nápravná opatření, vyjma 
odstranění výše uvedených nedostatků.

	Příloha	č.	4a	

řádek Ukazatel Schválený rozpočet
rok 2017            

1 15 637,00
2 Spotřeba materiálu (účet 501) 800,00
3 Spotřeba energie (účet 502) 1 100,00
4 Prodané zboží (účet 504) 350,00
5 Opravy a udržování (účet 511) 600,00
6 Cestovné (účet 512) 80,00
7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 20,00
8 Ostatní služby (účet 518) 1 817,00

9 Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní 
neschopnost (účet 521) 7 000,00

v tom: 
10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 6 400,00
11 OON  (AÚ k účtu 521) 600,00
12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 2 380,00
13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 20,00
14 Zákonné sociální náklady účet 527) 280,00
15 Jiné sociální náklady (účet 528) 20,00
16 Daně a poplatky (sk. 53) 0,00
17 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 850,00
18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 300,00
19 Daň z příjmů (sk. 59) 0,00
20 Ostatní náklady jinde neuvedené 10,00
21 15 637,00
22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 0,00
23 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 1 250,00
24 Výnosy z pronájmu (účet 603) 12,00
25 Výnosy z prodaného zboží (účet 604) 400,00
26 Čerpání fondů (účet 648) 0,00
27 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 2,00

28 13 973,00

v tom: 

29 příspěvek na provoz od zřizovatele  (AÚ k účtu 672) 13 500,00

30 dotace ze státního rozpočtu a státních fondů                (AÚ 
k účtu 672) 252,00

31
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého  majetku 
pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k 
účtu 672)

221,00

ROK 2017

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI                                                                    PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE                                 

N Á K L A D Y  C E L K E M

V Ý N O S Y  C E L K E M

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
(účet 672)

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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Péče o spravovaný majetek, 
údržba a opravy
V  areálu hradu vzhledem k  plánované 
rekonstrukci probíhaly pouze běžné 
udržovací práce. 
V  černé kuchyni došlo ke zhotovení 
dřevěného přístřešku, který bude slou-
žit jako výstavní prostor během rekon-
strukce hradu. V  depozitářích v  ulici 
Komenského došlo v dubnu k plynování 
místností a během roku byly provedeny 
drobné udržovací a stavební práce.

Přehled investiční činnosti
V  roce 2017 byl pořízen počítač pro 
práci dokumentátora za 43  891,59  Kč 
a  na základě výběrového řízení došlo 
k nákupu 3D scaneru (145 339 Kč) a PC 
(126 404 Kč). Dále byl dokončen a pře-
dán projekt na stavební část obnovy 
hradu ve výši 1 815 000 Kč. 
Z  majetku byl vyřazen osobní auto-
mobil Toyota, který byl ve vlastnictví 
muzea od roku 2001. Prodán byl za 
14 000 Kč. 

Výsledky inventarizace majetku
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2017 
činila 29 328 698,34 Kč.
Přírůstek činil 2 359 509,90 Kč.
Vyřazen byl majetek za 607 448,72 Kč. 

 

Zajímavosti ze mlýna
Jaroslav Janout

Každoroční první práce na mlýně za-
čínají opravami doškových střech. Za-
hnívající slámu je potřeba vyměnit, 
tam, kde je slámy málo, je třeba doplnit. 
Došky se opravují zvenku, takže musí-
me spojit dva žebříky a nebo, jako v roce 
2017, si vypůjčit vysouvací žebřík. Ani 
s  ním se ale na všechny střechy nedo-
staneme.
Vysouvací žebřík jsme použili i na likvi-
daci mechu. Slaměné a rákosové střechy 
je potřeba občas postříkat, aby se zabrá-
nilo rozrůstání mechu. S  pomocí vy-
souvacího žebříku jsme nakonec opra-
vili i dřevěný hřeben na chlévě. Tam se 
musel dřevěný šindel rozebrat, shnilá 
prkna vyměnit a šindel vrátit zpět.

Střechy na lednici a  chlévech, které se 
opravovaly v roce 2016, jsme znovu na-
třeli. S  nátěrem jsme pokračovali i  na 
staré pokladně. Obrousili a nově natře-
li jsme i  okna ve mlýně. Opravili jsme 
stříšky na žentouru a úlu.
Začali jsme s  výměnou uhnívajících 
plotových kůlů u oplocení celého areá-
lu, zároveň jsme opravili vrata do areá-
lu, která už byla v katastrofálním stavu.
Nadále pokračujeme v  čistění a  opra-
vě strojů pod přístřeškem, které byly 
v roce 2017 zakoupeny. Některé dřevěné 
části je třeba nově vyrobit a celé stroje 
natřít.

Správa majetku, investiční činnost
Miroslava Francová
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Pracovní ochranné pomůcky byly v roce 
2017 obměňovány s ohledem na potřeby 
zaměstnanců a  noví zaměstnanci byli 
vybaveni pomůckami dle jejich pracov-
ní pozice.
Noví zaměstnanci a brigádníci byli prů-
běžně proškoleni v  oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany. Zároveň pro-
běhlo v  únoru 2017 pravidelné školení 
všech zaměstnanců, vedení a požárních 
hlídek.
Z  vozového parku muzea byl vyřazen 
osobní automobil Toyota Carina, který 
byl již na hranici životnosti a jeho pro-
voz a údržba byla nehospodárná. Vzhle-
dem k  tomu byla zahájena příprava na 
vyhlášení výběrového řízení na nový 
osobní automobil v roce 2018. 
Za uplynulý rok se nestal žádný pracov-
ní úraz a nevznikl žádný požár.
Ve všech objektech muzea proběh-
ly pravidelné revize hasicích přístrojů, 
elektrické instalace, elektronického za-
bezpečovacího systému a systému pro-
tipožární ochrany. 
Při kontrolách dodržování zásad bez-
pečnosti práce a požární ochrany, které 
byly provedeny kontrolními orgány, ne-
byly zjištěny závažné nedostatky.
Údržba byla prováděna podle poža-
davků, které se vyskytly v  průběhu 
roku, s důrazem na splnění požadavků 
na bezpečnost práce pro zaměstnan-
ce a  bezpečnost návštěvníků. Kromě 
běžného materiálu pro údržbu (žárov-
ky, spojovací materiál, barvy atd.) byla 
pořízena sloupová vrtačka pro přesnější 

a  náročnější výrobu potřebného vyba-
vení muzea a  byly obměněny vysavače 
pro úklidové práce.
V  roce 2017 byly dokončeny výstavní 
panely pro vnitřní prostory, provedeno 
dovybavení vánočními světelnými de-
koracemi, postaven dřevěný přístřešek 
pro lapidárium na dvorku černé kuchy-
ně a zahájena příprava expozice v černé 
kuchyni. 
Pokračovaly práce na vylepšování pro-
středí a provozu budovy nových depozi-
tářů v Komenského ulici i při zajišťová-
ní běžné údržby a provozu muzea.

3) ODDĚLENÍ PROVOZNÍ

Bezpečnost práce, požární ochrana, údržba a zabezpečení
Jiří Král
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Sbírkotvorná činnost 
a práce se sbírkou
František Lukeš

V  roce 2017 provedli pracovníci Mu-
zea středního Pootaví Strakonice in-
ventarizaci části  podsbírky historické 
– sbírkové předměty uložené v suteré-
nu a  části podsbírky fotografie, filmy, 
videozáznamy a  jiná obrazová nebo 
zvuková média – sbírkové předměty in-
ventárních čísel F3001–F4000. Z důvo-
du předání sbírkových předmětů byla 
provedena inventura podsbírky histo-
rické – část hudební nástroje. Inventa-
rizováno bylo celkem 1311 sbírkových 
předmětů.

V  Muzeu středního Pootaví Strakoni-
ce bylo od 1. ledna 2017 do 31. prosince 
2017 zapsáno 199 nových přírůstkových 
čísel. Ke dni 31. 12. 2017 bylo v Muzeu 
středního Pootaví Strakonice evidová-
no 30 032 sbírkových předmětů.

Obohaceny byly následující  
podsbírky MSP:
– historická
– výtvarného umění
– archeologická

Nejvíce byla rozšířena podsbírka his-
torická (104 sbírkových předmětů). 
Jedná se zejména o přírůstky v oblas-
ti domácích potřeb, hodin, hudebních 
nástrojů, keramiky, kuchyňských po-
třeb, novějších dějin, oděvů, skla, tex-
tilu. Rovněž byly rozšířeny podsbír-
ky výtvarného umění (93 sbírkových 

předmětů) a archeologická (2 sbírkové 
předměty). Největší počet sbírkových 
předmětů byl získán dary (170 sbírko-
vých předmětů), další sbírkové před-
měty byly získány koupí (20 sbírko-
vých předmětů) a  sběry pracovníků 
Muzea středního Pootaví Strakonice 
(9 sbírkových předmětů).

Mezi nejvýznamnější přírůstky získa-
né Muzeem středního Pootaví Stra-
konice v  roce 2017 patří soubor pla-
ket, publikací, prospektů, výročních 
zpráv, letáků, reklamních předmětů, 
odznaků, kuličkových per, kalendářů 
a dalších předmětů. Tyto předměty se 
týkají historie Strakonic a  strakonic-
kých průmyslových podniků. Předmě-
ty do muzea daroval pan Pavel Malý 
ze Strakonic. Dalšími významnými 
přírůstky jsou obrazy, které Muzeu 
středního Pootaví Strakonice daroval 
pan Augustin Liška z  Dražejova. Vý-
znamnými přírůstky byly také pohár 
XVIII.  Velké Heinzovy motocyklo-
vé soutěže 5.–6. VII. 1947 nejlepšímu 
teamu čs. strojů a  dvě motocyklové 
přilby. Fond hudebních nástrojů Mu-
zea středního Pootaví Strakonice byl 
rozšířen díky získání českých dmýcha-
cích dud ze soukromé sbírky Jeroena 
de Groota z Nizozemí / Podsbírka vý-
tvarného umění byla dále obohacena 
obrazy Jiřího Karmazína Blatenská 
vesnice; Jarka Dvořáka Šumavského 
Šeříky, Les, Krajina, Strakonický hrad 
– Jelenka a  Šumavská chalupa; Jiři-
ny Kadlecové Vlčí máky, Zátiší s  vá-
zou, Zátiší s vázou a květinami a Žluté 
a modré květiny, Aloise Moravce Kyti-
ce; Rudolfa Riedelbaucha Zimní Pod-

4) ODDĚLENÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ
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skalí; Václava Polívky Kytice gladiol 
a  Kytice; Aloise Hanče Krajina (Pod-
baba, Baba); Jiřího Rejžka Podzimní 
krajina a Jarní krajina; Jaroslava Peška 
Vesnická chalupa a Josefa Krejsy Les.

Darem do sbírek muzea v  roce 2017 
přispěli:
Jiří Bílý, Mladá Vožice
Jitka Blatská, Kbelnice
Jiří Egermaier, Strakonice
Jaroslav Fabinger, Strakonice
Josef Frk, Strakonice
Natali Hoffmannová, Dobrá Voda 
u Českých Budějovic
Jan Hovorka, Strakonice
Jana Chalupová, Strakonice
František Janda, Strakonice
Ivana Janštová, Vodňany
Martin Kareš, Pracejovice
Marie Kotlíková, Slaník
Josef Kroupa, Strakonice
Marcela Křiváčková, Strakonice
Augustin Liška, Dražejov
Pavel Malý, Strakonice
Pavel Mašek, Strakonice
Městské muzeum Horažďovice
Milena Mlejnská, Kladno
Eliška Moutvicová, Praha 4-Spořilov
Jaroslav Mráz, Strakonice
František Pejchal, Strakonice
Milan Přibáň, Strakonice
Pavel Randák, Nespice
František Runda, Vacovice
Hana Kamila Šimáčková, Brno
Jaromír Šrámek, Chomutov
Ludmila Urbanová, Strakonice
Edita Vágnerová, Strakonice
Marie Vágnerová, Strakonice
Václav Vaněk, Strakonice
Petr Záleský, Strakonice

Péče o sbírkové předměty a prá-
ce v depozitářích

Podsbírka archeologická
Správce podsbírky Mgr. Vlastimil Král 
dokončil uložení sbírkových předmětů 
podsbírky a zhotovil v depozitáři nový 
regál.

Podsbírka historická 
/ část hudební nástroje a loutky
Jednotlivé sbírkové předměty podsbírky 
historické/ část hudební nástroje a lout-
ky spravované vedoucí oddělení odbor-
ných pracovníků Mgr. Marií Kotlíkovou 
byly odpovídajícím způsobem zabezpe-
čeny a  současně uchovávány ve vhod-
ném prostředí. Evidenční čísla zapsána 
v  Centrální evidenci sbírek (CES) byla 
průběžně aktualizována. Byla provede-
na inventura hudebních nástrojů. De-
pozitář hudebních nástrojů byl nově vy-
baven dřevěným regálem, díky kterému 
se odpovídajícím způsobem navýšila 
kapacita pro ukládání sbírkových před-
mětů. Vybrané předměty byly prezen-
továny převážně v rámci výstav muzea 
(např. Křehká krása Velikonoc, Střípky 
minulosti, Strakonické retro nebo Vá-
noce v  proměnách času) a  při pořádá-
ní různých vzdělávacích a  výchovných 
programů pro děti (např. loutky Spejbla 
a Hurvínka). 

Podsbírka historická 
/ část textil a oděvy
Správce podsbírky historické/ část tex-
til a oděvy Mgr. Michaela Mikešová do-
plnila chybějící látkové obaly na oděvy, 
vyměnila ochranný prostředek proti 
molům a vybrané textilie ošetřila aero-
solovým prostředkem, provedla kontro-
lu doprovodné dokumentace a  od ku-

rátora sbírkového fondu převzala vějíře 
a oděvní doplňky a uložila je v depozi-
táři oděvů. V depozitáři byl uložen tkal-
covský stav.

Podsbírka historická
Byly ukládány předměty do depozitáře 
novějších dějin a pokračovalo zpracová-
ní lokačních seznamů. Byla provedena 
inventura sbírkových předmětů ulože-
ných v suterénu.

Podsbírka knihy, podsbírka foto-
grafie a podsbírka další – histo-
rická pohlednice
Knihy (Staré tisky), fotografie a  his-
torické pohlednice byly přestěhovány 
z prostor v hradním paláci do nové bu-
dovy depozitářů na podzim roku 2016. 
Během zimy 2017 byly všechny před-
měty řádně uloženy, depozitáře uspořá-
dány a byla přestěhována i doprovodná 
dokumentace. Do všech místností byly 
instalovány teploměry a  vlhkoměry 
a  zavedeny depozitární knihy, kam se 
zapisují jednotlivé návštěvy depozitá-
ře, konkrétní práce a  vlhkost a  teplota 
vzduchu.

Nákupy významného 
rozsahu 
Mgr. Michaela Mikešová

V roce 2017 získalo muzeum do svých 
sbírek řadu nových předmětů. K  těm 
nejvýznamnějším patři dva soubory. 
Prvním je unikátní sbírka melitensií 
(soubor související s  maltézským řá-
dem) nabídnutá panem Ondřejem Fi-
bichem. Vzhledem k připravované stálé 
expozici Suverénního vojenského hos-
pitálního řádu sv. Jana v  Jeruzalémě, 
na Rhodu a na Maltě jsme tuto nabídku 
přivítali. Sbírka zahrnovala celou řadu 
předmětů, například staré tisky, peri-
odika, současné publikace zabývající 
se tématikou řádu, drobné tisky, listi-
ny, mědiryty, tematické a  osobnostní 
konvoluty, pohlednice a  mnoho další-
ho. Vzhledem k  rozsáhlosti Fibichovy 
sbírky jsme se rozhodli obrátit na od-
borníka, pana doktora Milana Bubna, 
magistrálního rytíře Suverénního řádu 
maltézských rytířů, předního české-
ho odborníka na církevní kongregace 
a  odborného pracovníka na Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
Doktor Buben osobně prohlédl sbírku, 
zhodnotil ji jako jednoznačně přínos-
nou a napsal i doporučení k jejímu od-
kupu. Muzeum sbírku odkoupilo a část 
předmětů se objeví v nové stálé expozi-
ci. Jedná se například o dokumenty a fo-
tografie vztahující se k Bohumíru Lifko-
vi či Frà Antonínu Voráčkovi, unikátní 
pohlednici s  razítkem sanitního vlaku 
či korouhev.
Druhým bylo získání oděvů a oděvních 
doplňků Prácheňského souboru písní 
a  tanců. Díky této koupi jsme získa-
li kromě jiného i kompletní kroj, který 
nosil Josef Režný. Jelikož muzeum již 
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mělo dudy, na které tento slavný místní 
dudák, sběratel a folklorista hrával, bylo 
logickým krokem pořídit i  jeho oděv. 
Takto získaný kompletní kroj i s duda-
mi je odborně uložen v depozitáři a poz-
ději ho bude možné využít pro různé 
dudácké výstavy či připomenutí osob-
nosti Josefa Režného.
 

Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Do muzejní knihovny přibylo v  roce 
2017 více než 50 nových publikací. Vět-
šinu jsme zakoupili, některé jsme dosta-
li darem od jiných organizací nebo od 
soukromých osob. Jedná se převážně 
o  publikace regionálního charakteru 
a publikace odborné.
K restaurování byly zadány 2 staré tis-
ky, které budou dokončeny v následují-
cím roce.
Jedná se o rukopis na ručním papíru o cel-
kovém formátu cca 200 × 210 × 50  mm. 
Kniha je v  alarmujícím stavu. Knižní 
blok je nekompaktní, samovolně z  něj 
vypadávají jak jednotlivé složky, tak i jed-
nolisty. Knižní desky ani vazba se vůbec 
nezachovala. Knižní blok je vložený do 
volného usňového pokryvu, který tvoří 
obálku. 
Druhá kniha je v  celousňové barok-
ní knižní vazbě s  rámovou slepo-
tiskovou výzdobou, tištěna na ruč-
ním papíře. Rozměry objektu jsou 
160 × 120 × 70  mm. Kniha je v  kom-
paktním stavu, ovšem s výraznou de-
formací hřbetu. Organismus šití sice 
plní svou funkci (drží knižní blok 
pohromadě), ale poškození, tvaro-
vá paměť a  zkřehnutí materiálu vazu 
nedovoluje s  knihou požadovaně ma-
nipulovat. Začátek a  konec knižního 
bloku je extrémně poškozen, kromě 
ohybů a trhlin chybí i velké části blo-
ku knihy, zejména na začátku, kde se 
nedochovala předsádka ani její frag-
menty.

Historické fotografie
Ludmila Vilánková

V  roce 2017 bylo zapsáno do dopro-
vodné dokumentace muzea celkem 21 
alb fotografií. Jedná se o alba z činnosti 
muzea samotného, která obsahují foto-
grafie z vernisáží různých výstav, z kon-
certů, přednášek, oslav, fotografie doku-
mentující různé muzejní počiny. Dále 
jsou to alba fotografií dokumentujících 
stavební změny ve Strakonicích i  spo-
lečenský život, která jsme získali od 
pana Karla Přerosta a pana Jiřího Eger-
maiera. Muzejní fond tak byl obohacen 
o  stovky velice cenných fotografií. Bě-
hem roku zpracovává muzeum desítky 
badatelských dotazů z  oblasti historic-
kých fotografií.

Zpráva o archeologické 
činnosti
Mgr. Vlastimil Král

Archeologické oddělení Muzea střed-
ního Pootaví provedlo v  uplynulém 
roce 124 terénních akcí. Jednalo se pře-
vážně o dohledy při pokládce inženýr-
ských sítí a  stavby nových rodinných 
domů. Ze zajímavějších akcí můžeme 
jmenovat rekonstrukci kašny ve Vod-
ňanech a plynovod na faře v Blatné.
Záchranný archeologický výzkum ve 
Vodňanech byl vyvolán rekonstruk-
cí kašny na náměstí Svobody. Jeho 
účelem byla dokumentace a  záchrana 
případných archeologických památek 
nacházejících se v  prostoru staveb-
ních prací pro technické zázemí kaš-
ny. Výzkum se uskutečnil v  srpnu až 
září 2017. V prostoru výkopu jámy pro 
technické zázemí kašny bylo doku-
mentováno kvartérní fluviální podloží 
v úrovni cca 40–50 cm pod stávajícím 
povrchem. Nad úrovní podloží pod 
současným dlážděným povrchem byly 
odhaleny dvě výrazné hnědé vrstvy 
oddělené tenkou černou popelovitou 
vrstvičkou (snad doklad požáru Vod-
ňan). Tyto vrstvy dosahovaly mocnosti 
30–40 cm. Po sundání současné dlaž-
by a  skrývce recentního zásypu pod 
ní došlo k  mechanickému začištění 
a odebrání dalších vrstev. Při postup-
ném snižování úrovně bylo zjištěno 
porušení větší části jámy novověkou 
vodovodní šachtou a  množstvím lini-
ových výkopů (elektřina, voda, apod.). 
V  neporušené SZ části byly odkry-
ty dva archeologické objekty – menší 
kůlová jáma, a  cca 80 cm velká síd-
lištní jáma, která obsahovala několik 
fragmentů středověké a  novověké ke-
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ramiky. Větší jáma nezasahovala do 
horních vrstev a je tedy starší než vrst-
vy zachycené mezi současnou úrovní 
povrchu a podložím. Její přesnější da-
tace bude předmětem detailního roz-
boru materiálu.
V  období června a  července proběhla 
studentská praxe – archeologický vý-
zkum hradiště u Katovic. Průzkumem, 
na kterém spolupracovali pracovníci 
Katedry archeologie v  Plzni a  Muzea 
středního Pootaví ve Strakonicích, se 
podařilo objevit celou řadu nových po-
znatků o minulosti osídlení katovické 
hory. Samotný archeologický výzkum 
byl omezen zejména na místa, která 
byla na jaře letošního roku porušena 
lesní technikou při svážení dřeva (nej-
více v místech cesty uměle proražené 
do tělesa valů). Celkem bylo prozkou-
máno sedm archeologických sond. 
Nejzajímavější výsledky poté přinesla 
sonda vytyčená v  západní části akro-
pole, v místě porušeného valu. Zde se 
podařilo odkrýt rozpadlou kamennou 
hradbu s  vnější lící se zbytky dřevě-
né konstrukce. Ze zbytků kamenné 
destrukce je například možné říci, že 
hradba byla složena z  čelní kamenné 
konstrukce, z nasucho skládaných ka-
menů, na kterých byl nasypán hliněný 
val a na tom dřevěná palisáda. Během 
odkryvu bylo potvrzeno, že hradba 
zanikla v  důsledku intenzivního po-
žáru. Prozatím není možné určit, zda 
hradba zanikla v  důsledku útočného 
střetu nebo byla záměrně zničena při 
opouštění hradiště původními obyva-
teli. Potvrzení datace hradby do rané-
ho středověku bude možné až po ana-
lýze odebraných vzorků dřeva a  jejich 
prozkoumání pomocí radiokarbonové 
metody. Odkryté archeologické vrstvy 
odhalily množství zlomků keramic-

kých nádob zdobených vlnicí, hřebíky, 
železné nože nebo přeslen ukazující na 
textilní výrobu v období 9.–10. století. 
Při archeologickém výzkumu byly také 
odebírány vzorky zeminy, které v sobě 
skrývají zbytky rostlin, semen a  pylů. 
Po jejich rozboru bude patrné, jaké 
druhy rostlin zde lidé využívali a  jak 
vypadala zdejší krajina v  minulosti. 
Nálezy jsou v  současné době zpraco-
vávány a budou v budoucnu umístěny 
v expozici muzea ve Strakonicích. 
Během roku se povedlo uspořádat ně-
kolik akcí ve spolupráci s  amatérský-
mi zájemci o  archeologii. Byly prove-
deny detektorové průzkumy na orbou 
narušovaných lokalitách Přeštovice 
a na polích v nejbližším okolí hradiště 
u Katovic. 
Na přelomu roku 2016 a 2017 nalezl pan 
Jaroslav Krejčí na katastru obce Přední 
Ptákovice zlomek bronzové jehlice. Ar-
cheolog muzea provedl zaměření místa 
nálezu a povrchovou prospekci v okolí. 
Nalezeny byly dva bronzové náramky 
a  několik částí bronzových jehlic (pů-
vodně snad ze dvou kusů), překvapi-
vým nálezem jsou i  drobné fragmenty 
lidských kostí. Nejde o záměrně ulože-
né artefakty – tzv. depot, ale o plochý 
žárový hrob bez keramické urny, zato 
s  uloženou výbavou osobních šperků. 
Bronzová jehlice typu Weitgendorf se 
v  jihočeském prostoru nachází spíše 
v  mohylových hrobech. Zde byla na-
lezena v  kontextu plochého žárového 
hrobu bez keramické urny. I  to je po-
měrně neobvyklé. Do výbavy patřily 
ještě dva lité kruhové náramky zdobe-
né rytou výzdobou. Podle (na tehdejší 
dobu vcelku bohatého) souboru docho-
vaných osobních šperků lze usuzovat, 
že se jednalo o ženu. 
V  průběhu roku byla poskytnuta řada 

konzultací studentům a  veřejnosti. 
Muzeum navštívilo několik profesio-
nálních i amatérských badatelů. Arche-
olog muzea se také pravidelně účastní 
měsíčních pracovních setkání v  rámci 
Jihočeské archeologické komise.

Účast na konferencích 
a seminářích:

Dne 4. března 2017 proběhla výroční 
schůze jihočeské pobočky České arche-
ologické pobočky. Předneseny referáty: 
KATOVICE – KNĚŽÍ HORA – Nová 
zjištění v roce 2016 a Nové nálezy bron-
zů na Strakonicku.
Ve dnech 22. a 23. června 2017 proběh-
lo v  rakouském Schlogen 27. pracovní 
setkání Archeologické pracovní skupi-
ny východní Bavorsko /západní a  již-
ní Čechy/ – Horní Rakousko na téma 
„Cizí vlivy, kulturní výměna a získává-
ní surovin od pozdní doby laténské do 
konce raného středověku“. Na setkání 
byla představena spolupráce se ZČU 
formou dvou plakátů: Vlasta Král / Jiří 
Militký / Petr Menšík: Neue Einzelfun-
de römischer Münzen im Gebiet um 
Strakonice im südböhmischen Kontext, 
a Petr Menšík / Jindřich Plzák / Vlasta 
Král: Die prähistorischen und frühmit-
telalterlichen Burgwälle „Kneží hora“ 
bei Katovice. Neue Erkenntnisse aus der 
Forschungssaison 2016.
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Etnografie
Mgr. Irena Novotná 

Na podzim a v zimě 2017 se ve strako-
nickém muzeu konalo hned několik za-
jímavých národopisných akcí.
Ve čtvrtek 7. září 2017 se uskutečnila 
přednáška k  50. výročí strakonických 
dudáckých festivalů. Pozvání přijal ně-
kdejší dlouholetý předseda programo-
vé rady dudák MUDr. Karel Krasnický, 
který v  roce 2017 oslavil již 80. naro-
zeniny. Během pořadu se účastníci do-
zvěděli informace o  počátcích MDF, 
o  zajímavých domácích i  zahraničních 
účinkujících a  zhlédli různé filmové 
ukázky. Na závěr si všichni v doprovodu 
dud a houslí zazpívali.
V pondělí 23. října 2017 se ve strakonic-
kém muzeu konalo setkání odborníků 
z Čech a Moravy nad tématem dudáctví 
a  jeho nominace na Seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kultury Čes-
ké republiky. Účelem vytvoření tohoto 
seznamu je ochrana, zachování, identi-
fikace, rozvoj a  podpora nemateriálního 
kulturního dědictví na území České re-
publiky. Na setkání jsme diskutovali o vy-
braných bodech nominačního formuláře 
a o dalším postupu při přípravě podkladů 
pro zápis dudáctví na Seznam nemateri-
álních statků. Otevřela by se tak možnost 
následného zápisu do mezinárodního re-
prezentativního seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Vernisáží 21. listopadu 2017 začala tra-
diční vánoční výstava v  kapitulní síni 
strakonického hradu, tentokrát s názvem 
Vánoce v  proměnách času. Přibližovala 
vánoční atmosféru domácností v průbě-
hu 20. století. Návštěvníci si zde mohli 
prohlédnout vánočně nazdobené interié-
ry, nábytek, předměty denní potřeby, ale 

samozřejmě i zajímavé dárky dané doby, 
od časů císaře pána až po konec 20. sto-
letí. Část vystavených materiálů laskavě 
zapůjčilo Prácheňské muzeum v  Písku. 
Tradičně nechyběly přehlídka vánočních 
stromečků strakonických škol v  ambi-
tech či pohyblivý betlém Františka Ma-
lého. Rodině Herzigově patří za pracnou 
instalaci betléma i následnou deinstalaci 
velké poděkování. Výstava byla veřejnosti 
otevřená až do 26. prosince.
K výstavě se vázalo hned několik dopro-
vodných akcí. Během prosince oboha-
tily návštěvníky svým umem hned tři 
zručné lektorky. Paní Miloslava Van-
drovcová zájemcům ukazovala výrobu 
vánočních paličkovaných motivů a an-
dílků z  papírové krajky, Petra Kozáko-
vá předváděla výrobu vánočních ozdob 
z  drátů a  korálků. Ukázku výroby vá-
nočních hvězdiček a  zvonečků z  frivo-
litkové krajky si pro veřejnost přichys-
tala paní Eva Drančáková.
S velkým zájmem se setkal kurz výroby 
hudebního nástroje fanfrnochu. Usku-
tečnil se 29. listopadu a jeho účastníci si 
mohli pod odborným vedením pana Mi-
roslava Stechera z  Českých Budějovic, 
Nositele tradice lidových řemesel, a jeho 
vnuka zkusit vyrobit svůj vlastní nástroj. 

V přátelské atmosféře si na 20 účastníků 
vyzkoušelo úskalí zhotovování tohoto 
neobvyklého hudebního nástroje, jemuž 
se u nás na Prácheňsku také říkalo bukál, 
bukáč či brumbál. Snažení zúčastněných 
přineslo ovoce a  všechny vyrobené fan-
frnochy se podařilo rozezvučet. Tento 
hudební nástroj býval oblíbený obzvláště 
při koledě, určitě se tak nové fanfrnochy 
rozezněly už o Vánocích.
Jinak se na podzim a  v  zimě uskuteč-
nilo několik národopisných přednášek 
s  tématikou mezinárodních dudáckých 
festivalů a také výročních tradic. Podaři-
lo se také rozšířit dudáckou sbírku stra-
konického muzea o  několik exemplářů. 
Od holandského dudáka a sběratele J. de 
Groota získalo muzeum české dmýchací 
dudy, od známého hudebníka Josefa Krč-
ka pak repliky historických dřevěných 
dechových nástrojů, u  nichž se počítá 
s využitím v připravované nové expozi-
ci dudáctví. Krásný dar věnovala rodina 
bohužel již zesnulého dudáka Ondřeje 
Hoffmanna – dmýchací dudy Es dur, na 
něž pan Hoffmann sám hrával. 
V druhé polovině roku jsme intenzivně 
pracovali také na plánech nových expo-
zic, kde budou hojně zastoupeny dudy 
a loutky.
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Malovaný nábytek je unikát naší lidové 
kultury v rámci celé Evropy. Mezi jeho 
zlatá léta patří 17.–19. století. Nejprve 
byl v  lidovém prostředí vzácný a  mezi 
prvními si jej pořizovali na venkově ti 
nejbohatší sedláci, mlynáři nebo rych-
táři. Kromě malby byl také plasticky 
dekorován řezbovanými architektonic-
kými články. Lidový dekor lze charakte-
rizovat plošností, živými barvami a oso-
bitou stylizací. Barevný dekor zakrýval 
méně hodnotný materiál – měkké dřevo 
smrkové, borové a jedlové. Naopak kusy 
nábytku, vyrobené z  kvalitního tvrdé-
ho dřeva (židle, lavice, stoly), zůstávaly 
nepomalované. U malovaného nábytku 
se malovaly čelní stěny a  boky, u  tru-
hel i víka. Ve specializovaných muzeích 
tak můžeme dnes obdivovat řemeslné 
ukázky malovaných truhel, skříní, mis-
níků, rohových pětibokých skříněk na 
trnoži, kolébek, postelí nebo koutra (zá-
stěny).
Je zřejmé, že lidového malovaného ná-
bytku je mimo muzejní nebo soukromé 
sbírky jako šafránu. Zájem sběratelů rok 
od roku roste, zatímco pamětníci vzpo-
mínají na doby, kdy jste na vsích mohli 
pozorovat kluky, kterak pádlují po ryb-
níce v  upravené malované truhle. Po-
važujeme proto za výjimečnou událost, 
když se do muzea podaří zakoupit sou-
bor lidového malovaného nábytku, jako 
se podařilo v roce 2017. Díky nemalému 
úsilí se muzejní sbírka rozrostla o skříň 
a truhlu z 19. století.
Skříň (1846) i truhla (počátek 19. stole-
tí) pocházejí z  Prácheňska, jsou velmi 
dobře zachované a  spojují je také rost-
linné výzdobné motivy. Ornamentální 

kytice dodávají malovanému nábytku 
barevnost. V  případě truhly (starší da-
tace) ji představují růže – květiny před-
ního Východu a gotiky, v případě skří-
ně jsou to karafiáty – typické květiny 
renesance. Kompoziční řešení výzdoby 
vychází z  konstrukce daného kusu ná-
bytku. Kompozice hlavního motivu se 
v zrcadlové symetrii opakuje, ale ne do 
všech podrobností. Hlavními znaky de-
koru je plošnost, zdůraznění hlavního 
motivu, vysoký stupeň stylizace, ze kte-
ré pramení tvarová i barevná stylizace. 
Kompozice kytic se vyskytují v orámo-
vaných polích, u  skříně vystupují svět-
lejší pole s  hlavními motivy z  tmavší 
tonality základní barvy skříně. U truhly 
se projevil smysl pro jasné členění, pro-
tože je tu méně prostoru a plocha věno-
vaná dekoru je více omezená. Oba dva 
kusy nábytku jsou součástí etnografické 
expozice v areálu Hoslovického mlýna.

V roce 2016 bylo rozhodnuto o zahájení 
restaurování vybraných částí loutkové-
ho divadla a z důvodu havarijního sta-
vu se pokračovalo také v roce 2017 pod 
taktovkou renomovaného restaurátora, 
akademického malíře Jana Hály. Boční 
portálové kulisy, oboustranně malova-
né na plátně, byly zvláště v dolních par-
tiích značně poškozené. Z jedné strany 
vyobrazené múzy v  iluzivně malované 
architektuře byly téměř nerozeznatel-
né, na druhé straně namalované červe-
né závěsy s třásněmi a vázy s květinami 
byly v minulosti rozsáhle přemalováva-
né a opravované. Červená barva závěsů 
i modrá z pozadí váz s květinami pro-
stoupila do maleb s múzami. 
Kulisy byly vyspravovány a  opravová-
ny v různých časech neodborným způ-
sobem – některé části byly vystřiženy 
a  nahrazeny novým plátnem. V  celé 
ploše pláten bylo množství menších 
a větších děr a záplat, některé díry byly 
pouze zalátané. Samotné plátno bylo 
stářím a častým používáním v minulos-
ti zpřelámáno a  zvlněno, různě sraže-
no a také roztaženo. Na povrchu malby 
byly depozity, zatekliny a mapy. Malba 
byla přeschlá, krakelovaná, mechanic-
ky poškozená a na mnoha místech ne-
dochovaná. Rozsah poškození a  oprav 
byl u obou zakrývacích pásů s motivem 
draperie s  třásněmi obdobný. Na dol-
ním pásu byla malba navíc místy smytá.
Restaurátor provedl očistění malby, po-
stupně byly opatrně odstraněny velké 
i menší záplaty, zalátané díry a vyspráv-
ky různého druhu. K  odstranění vel-
kých záplat bylo přistoupeno, protože 
pod těmito záplatami bylo zachováno 

původní plátno i s malbou. U zakrýva-
cích pásů byly na několika místech roz-
párány nevhodné švy a  tyto části byly 
opět sešity. Poté byla provedena fixáž – 
upevnění malby a konzervace.
Postupně byly sejmuty přemalby che-
mickými a  mechanickými prostředky. 
Následovalo šetrné vyrovnání plátna 
s  malbou žehlením přehybů a  zvlnění. 
Sražené části pláten byly mírným napa-
řováním a žehlením vráceny do původ-
ního tvaru. Místy nedochované okraje 
pláten a velké díry byly doplněny novým 
plátnem pomocí tenké netkané tkaniny 
lepením. Ostatní malé, menší i  větší 
díry byly sceleny oboustranně lepenými 
záplatami z tenké netkané tkaniny.
Na nedochovaných místech malby byla 
provedena scelovací retuš. V  celé plo-
še maleb byly retuší potlačeny defekty 
malby – zatekliny, mapy, ztmavlé skvr-
ny. Na straně kulis s múzami byla v dol-
ní části provedena retuš, která pouze 
zviditelnila původní malbu architek-
tury. Původní malba je v  silné vrstvě, 
hladká a na místech, kde se nedochova-
la, je pouze plátno, na kterém byla pro-
vedena současná retuš. Retuše opisují 
strukturu plátna a jsou tak při různém 
pohledu viditelné. Nakonec byla prove-
dena závěrečná fixáž malby. Na horní 
okraje kulis byly vráceny opravené kula-
tinky a na spodní okraje byly upevněny 
kulatinky nové. 

Restaurování loutkového divadla
Mgr. Marie Kotlíková

Lidový malovaný nábytek
Mgr. Marie Kotlíková
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Punčochářský stávek patří mezi nej-
starší textilní stroje ve sbírce muzea. 
Pochází z  roku 1775 a  sestává se ze 
dvou základních sekcí: horní technic-
ká část stroje s  mechanismy – vlastní 
mechanismus stávku, součásti ze dře-
va i z kovu a spodní nosná část stroje – 
rám s dřevěnou integrovanou lavicí pro 
tkalce, dřevěný buben s čepy a  ložisky, 
vyrobeno převážně ze dřeva, ale i z ně-
kolika kovových součástí. Vzhledem ke 
svému stáří a tedy i koncepci konstruk-
ce jsou mnohé i  kinematické součásti 
zhotoveny ze dřeva, například odvalo-
vací rolničky, čepy kloubů a další. Tedy 
součásti, které se později z důvodu větší 
životnosti zhotovovaly z  kovu. Z  kovu 
jsou zhotoveny především háčky, plan-
žety, ale i  stavěcí šrouby, některé čepy 
a podobně. Stávek získalo muzeum da-
rem od firmy WOLF FÜRTH a spol.
Vzhledem ke stáří stroje a z toho vyplý-
vající obrovské konstrukční variability 
obdobných strojů je v  současné době 
velice těžké dohledat obdobné a  kom-
pletní zařízení, které by bylo vodítkem 
pro identifikaci tvaru chybějících sou-
částí. Na základě revize stávku a  na 
základě jeho rozebrání bylo konstato-
váno, že není kompletní. Chybí prav-
děpodobně nožní pohon, kladky nebo 
čepy. Jedná se o  součásti, jejichž tvar 
se nedá na základě současných znalostí 
přesně popsat.
Stav součástí odpovídá stáří stroje. Ně-
které dřevěné součásti byly napadené 
červotočem, nicméně rozsah tohoto na-
padení nebyl nijak velký. Dále byly na 
různých hranách zjištěny drobnější de-
fekty (vyštípnutí, praskliny nebo stržené 

hrany). Ochozené dřevěné matice byly 
tkalci v minulosti opravovány například 
zaražením. V této souvislosti je vhodné 
zmínit ještě jeden nález uskutečněný 
během demontážních prací. Aby stroj 
dobře fungoval, bylo nutné jej často se-
řizovat (seřizovat vůle). Toto seřizování 
se provádělo buď odtlačovacími šrouby 
nebo různým podkládáním součástí. 
Při rozebírání stroje byly na dvou tako-
vých místech objeveny fragmenty dvou 
historických hracích karet, které slouži-
ly jako podkládací desky. Předpokládá-
me, že tento stroj bude umístěn v nové 
expozici a  pro návštěvníka bude jistě 
atraktivní tyto fragmenty u  stávku vy-
stavit s patřičným popisem.
Restaurování punčochářského stáv-
ku citlivě provedl Ing. Tomáš Flimel se 
svými spolupracovníky. Mnohaleté tvr-
dé nečistoty na dřevěných součástech 
stroje byly mechanicky sejmuty, dále 
jemně přečistěny, napuštěny konzer-
vačním olejem a  následně přeleštěny. 
V  případě kovových součástí bylo nut-
né nejprve na mnoha místech sejmout 
nepůvodní černý lak, který byl na oce-
lové součásti nanesen druhotně a bohu-
žel i nekvalitně. Na ocelové plochy byly 
naneseny roztoky stabilizující zbytky 
koroze. Po jejich zaschnutí byly ocelo-
vé díly nakonzervovány (vazelíny, olej). 
Výše uvedeným restaurováním došlo 
k  revitalizaci unikátního strojního za-
řízení z  roku 1775, které je chloubou 
muzea.

Konzervátorská dílna byla v  průbě-
hu roku 2017 přestěhována z hradních 
prostor do prostor nových depozitářů 
v Komenského ulici. V jarním a letním 
období se dílna zařizovala a  nakupo-
valo se nové zařízení, nástroje, nářadí 
i potřebné chemikálie. 
V lednu a v únoru, ještě v hradních pro-
storách, Miroslav Němec konzervoval 
nové přírůstky do muzea – dvě oblou-
kové pily a železnou žehličku a věnoval 
se konzervaci motorek ČZ vystavených 
v  expozici. V  červnu absolvoval v  mu-
zeu praxi student z  3. ročníku Vyšší 
odborné a střední průmyslové školy Vo-
lyně Šimon Chvosta. Pomáhal přede-
vším se zařizováním dílny, očistil od rzi 
a spálenin dvě nahřívací kulmy a nahří-
vací krepovačku. 
Provoz dílny se rozběhl naplno na pod-
zim. Krepovačka byla dočištěna a  za-
konzervována včelím voskem. Dále byla 
očištěna a opravena budka pro divadel-
ní nápovědu, z které byly sejmuty rezaté 
hřebíky a  nahrazeny novými, byla vy-
ztužena konstrukce kukačky a  dolepe-
na papírová plastika. Kukačka patří do 
divadelního souboru z období 2. světo-
vé války, jehož součástí je i 11 divadel-
ních kulis. Byly očištěny 4  kusy kulis 
v rámech – sejmuty z rámů, namotány 
na role a uloženy. Dalších 7 kulis bude 
očištěno v  následujícím roce. Očištění 
se dočkalo také tablo kandidátů Národ-
ní fronty z  doprovodné dokumentace. 
V listopadu se přednostně konzervovaly 
předměty, které byly použity na vánoční 
výstavu Vánoce v proměnách času. Jed-
nalo se o dřevěnou koloběžku a prvore-
publikovou skříň, která byla kompletně 

očištěna a vyleštěna, včetně kování. 
Správcem konzervátorské dílny je Kate-
řina Šmídová. Od října 2017 dojíždí na 
praxi do konzervátorských dílen Jiho-
českého muzea v Českých Budějovicích, 
kde si doplňuje znalosti konzervátor-
ské problematiky. Praxe bude probíhat 
i v celém roce 2018.

Konzervátorská dílna
Bc. Kateřina Šmídová

Restaurování punčochářského stávku
Mgr. Marie Kotlíková
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Sbírka výtvarného umění
PhDr. Ivana Říhová

Sbírka výtvarného umění není v  na-
šem muzeu veliká, obsahuje 2 104 kusů 
uměleckých předmětů. Při jejím rozši-
řování se soustřeďujeme hlavně na do-
plňování děl regionálních autorů. V le-
tošním roce se koupí podařilo získat 
obraz Aloise Hanče, dva obrazy Vác-
lava Polívky, tři kresby Jarky Dvořáka 
Šumavského, dva obrazy Jiřího Rejžka, 
dřevoryt Josefa Krejsy a  šest akvarelů 
Aloise Hanče. 
Sbírka je kromě posledních přírůstků 
celá evidována v  programu MUSEION 
a je uložena v odpovídajících prostorách 
v  depozitářích muzea v  Komenského 
ulici.

Přednášková činnost
Mgr. Michaela Mikešová

V  roce 2017 si město Strakonice při-
pomnělo hned několik významných 
výročí, čemuž odpovídal i  obsah od-
borných přednášek pro veřejnost. Nej-
významnějším z  nich bylo 650 let od 
udělení městských práv Strakonicím. 
Právě proto jsme pozvali Ing. Jose-
fa Kalbáče, aby pohovořil na jaře i  na 
podzim o  „Historii města Strakonice 
ve staletích“. Důležitou součástí dějin 
města byl rozvoj cechovní výroby, o níž 
referoval PhDr.  Miroslav Žitný v  pří-
spěvku s názvem „Od cechovních dílen 
k továrnám. Tradice textilní výroby ve 
Strakonicích“.
Nejen město, ale i  četné osobnosti, in-
stituce či akce měly svá jubilea. Jelikož 
v  únoru uplynulo 60 let od úmrtí uči-
tele a  archeologa-samouka Bedřicha 
Dubského, pozvali jsme Mgr. Martina 
Ptáka, aby nám připomenul jeho život 
a dílo. V dubnu uplynulo 130 let od na-
rození pracejovického rodáka Rudolfa 
Berana, o  němž pohovořil autor knihy 
Rudolf Beran a jeho doba PhDr. Jaroslav 
Rokoský, Ph.D. V září uběhlo již 50 let 
od prvního dudáckého festivalu, jehož 
začátky, organizování a  průběh nám 
připomněla Mgr. Irena Novotná společ-
ně s  MUDr. Karlem Krasnickým. Do-
konce i  samotné muzeum upozornilo 
na milníky ve své existenci v přednášce 
Mgr. Blanky Madové „Historie muzea“.
Kromě těchto příspěvků jsme připravili 
i  další zajímavá vystoupení. PhDr. Mi-
roslav Žitný nás seznámil s „Maltézský-
mi sanitními vlaky ve Strakonicích, na 
frontách první světové války i  za prv-
ních let republiky“, Mgr. Pavel Hubený 
nastínil současné cíle a další vývoj Ná-

rodního parku Šumava, Mgr. Libor Sta-
něk odtajnil „Osudy zvonů volyňského 
vikariátu za 1. světové války“. 
Mimo obvyklých odborných příspěvků 
pro veřejnost jsme pokračovali i v před-
náškách pro Domovy seniorů v Lidické 
a Rybniční. Naši pracovníci si pro místní 
rezidenty připravili tato témata: Veselé 
zimní příhody, Masopusty, Archeolo-
gické výzkumy na strakonickém hradě, 
Křehká krása Velikonoc, Čarodějnice 
a čarodějnické procesy, Strakonice a vý-
znamné osobnosti na fotografiích, Půl 
století s  dudáckým festivalem, Strako-
nické RETRO – od umění ke sportu, 
Losos na Otavě a Vánoce v proměnách 
času. Rovněž jsme pokračovali v  pří-
spěvcích pro Sdružení zdravotně posti-
žených ve Strakonicích či místní školy.
Kromě klasických přednášek připravi-
lo muzeum pro veřejnost ve spolupráci 
s  Jaroslavem Landsingerem 3 kompo-
nované pořady: 600 let Strakonic 1967, 
Řeka Otava a Strakonice, Proměna Stra-
konic – Ohrada. Snímky poskytly divá-
kům dosud nezveřejněné záběry a mno-
hým připomněly, jak Strakonice dříve 
vypadaly. Jaroslav Landsinger rovněž 
promítal film 600 let Strakonice 1967 
i v domovech pro seniory či na místním 
gymnáziu. 
Naše velké poděkování patří Šmidinge-
rově knihovně, která nám zapůjčila na 
většinu přednášek svůj Společenský sál. 

Předměty měsíce
Mgr. Michaela Mikešová

V loňském roce jsme pokračovali v tra-
dici předmětů měsíce, které vystavuje-
me během návštěvnické sezóny, od dub-
na do října, ve vstupní hale výstavních 
prostor muzea. Každý předmět byl vždy 
prezentován jak na webových stránkách 
muzea, tak i prostřednictvím tiskových 
zpráv na muzejní facebookové stránce. 
Snažíme se vždy vybrat takové kousky 
z  našich depozitářů, které jsou co nej-
zajímavější nebo mají spojitost s aktuál-
ními výročími a událostmi. Právě proto, 
že v loňském roce byla významná jubi-
lea a my jsme si k nim připravili atrak-
tivní exponáty, prodloužili jsme vysta-
vení některých vybraných předmětů na 
dva měsíce.
V  dubnu a  květnu jsme si připomněli 
130 let od narození významné regio-
nální osobnosti, politika Rudolfa Bera-
na. Vzhledem k  regionální návaznosti 
jsme se rozhodli, že pro návštěvníky 
připravíme speciální dvouměsíční pre-
zentaci o  jeho osobě. Vypůjčili jsme si 
panelovou výstavu z Pracejovic a dopl-
nili ji několika předměty z našich depo-
zitářů. Navíc na 18. května byla naplá-
nována přednáška Rudolf Beran, rodák 
z Pracejovic, kterou vedl PhDr. Jaroslav 
Rokoský, PhD.
V  červnu jsme vystavili objev depotu 
náramků z mladší doby bronzové, kte-
ré obdrželo naše muzeum na podzim 
2016. Jednalo se o dva masivní lité kru-
hy s  rytou výzdobou a  plechový nára-
mek střechovitého průřezu se skupina-
mi příčných žlábků – tzv. typ Dřetovice. 
Nález nám dokládá význam řeky Ota-
vy jako komunikační spojnice v mladší 
doby bronzové nejen v prostoru na vý-
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chod od Strakonic, ale i v západní části 
Strakonicka, kde dosud žádný takovýto 
depot nebyl nalezen.
Jako předmět měsíce července a  srpna 
jsme připravili speciální instalaci lou-
tek, archiválií, obrazů a fotografií vzta-
hujících se ke strakonickému rodákovi 
Josefu Skupovi. Ačkoliv se zde narodil 
náhodou a jen malou část svého dětství 
prožil v  Mladějovicích, tak si ho míst-
ní region připomíná dodnes, ať už pa-
mětní deskou, ulicí Prof. Josefa Skupy či 
akcí Skupovy Strakonice.
Poslední dva měsíce sezóny, září a říjen, 
jsme zakončili s předměty vztahujícími 
se k Jednotě Karla Havlíčka Borovského. 
Z našich depozitářů byl vystaven kabát, 
prapor, stuhy doplněné o odznaky, sta-
novy, hrnky, fotografie, knihy a pamět-
ní listy, jež poskytl František Sáček, člen 
Jednoty Karla Havlíčka Borovského. 

Publikační činnost
Ludmila Vilánková

Muzeum vydalo koncem roku 2017 bro-
žuru Kněží hora u  Katovic. Raně stře-
dověká pevnost nad řekou Otavou z po-
hledu archeologického bádání. Autory 
jsou Petr Menšík, vědecký a  odborný 
pracovník Katedry archeologie Zápa-
dočeské univerzity v  Plzni a  Vlastimil 
Král, archeolog Muzea středního Poo-
taví Strakonice. 
Jde o  1. svazek edice Muzejní kaleido-
skop.
Publikace stručně informuje o stavu po-
znání této lokality a jejího vývoje v pra-
věku, raném středověku, až po využití 
části lokality k těžbě tuhy v 19. a 20. sto-
letí. První výzkumy zde v polovině 20. 
století prováděl významný jihočeský ar-
cheolog Bedřich Dubský. V  roce 2016 
porušily prostor hradiště četné polomy 
a  vývraty, navíc během stahování dře-
va v roce 2017 byly lesní technikou po-
škozeny i další části hradiště. Tyto sku-
tečnosti vedly k  realizaci záchranného 
archeologického výzkumu ve spoluprá-
ci Muzea středního Pootaví Strakonice 
se Západočeskou univerzitou v  Plzni, 
Katedrou archeologie. Brožura má 39 
stran a obsahuje řadu nákresů a barev-
ných fotografií.

Výstavy kapitulní síň:
Křehká krása Velikonoc 22. 3. – 17. 4.
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
5. 5. – 31. 5.
Jan Samec obrazy 13. 7. – 3. 9.
Růžena Pešková Od nostalgie k abs-
trakci 16. 9. – 15. 10.
David Sládek – Nevyslovovaná genocida 
16. 9. – 15. 10.
Josef Benedikt – soubory fotografií 
16. 9. – 15. 10.
Vánoce v proměnách času 22. 11. – 26. 12.

Výstavy hradní palác:
Střípky minulosti 5. 4. – 31. 5.
Svět kostiček LEGO 22. 6. – 15. 9.
Strakonické retro 27. 9. – 31. 10.

Doprovodné akce k výstavám:
Derniéra výstavy Retro 31. 10.

Akce muzea:
Den otevřených dveří 18. 5.
Tajemná muzejní noc 27. 5.

Koncert Smíšený pěvecký sbor Hlasoň 
a pěvecká skupina Prácheňského sou-
boru 8. 6.
Koncert Pěveckého sboru gymnázia 
Strakonice a skupiny ÁDH MÓR 
(ZUŠ Strakonice) 22. 6.
Noční prohlídka 13. 10.

Akce jiných pořadatelů v prostorách 
muzea:
Noc literatury (Šmidingerova knihovna) 
10. 5.
Předávání maturitních vysvědčení: 
Střední průmyslová škola 7.6.
Happening na hradě 17. 6.
Charitativní běh Sportem proti rakovi-
ně 21. 9.
Koncert Kláry Sečanské v KS 15. 9.
Koncert Roberta Pacourka a Karla 
Klímy v KS 16. 9.

Ukázky na akcích jiných pořadatelů:
Velikonoce v ZOO Hluboká 15. 4.
Rybí trh Finsterau 10. 9.

5) ODDĚLENÍ PROGRAMU A PROPAGACE

Přehled akcí za rok 2017
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Svatební obřady:
Kapitulní síň 1. 7. 
Vodní mlýn Hoslovice 13. 5., 7. 7., 8. 7. 
Veletrhy:
Holiday world 18.–21. 2.
Travel fest České Budějovice 6.–8. 4.
Železná Ruda 28. 6.

Akce Hoslovice:
Velikonoce – vítání jara 8. 4.
Stavění máje 29. 4.
Den otevřených dveří 18. 5.
Den řemesel 17. 6.
Dětský den 15. 7.
Dožínky 19. 8.
Výlov mlýnského rybníka 23. 9.
Posvícení na mlýně 28. 10.
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Přehled vývoje návštěvnosti v období 2015 - 2017

2015 2016 2017

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2017
počet osob

1. HRAD STRAKONICE 50 307
z toho:
        EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 15 311

       VÝSTAVY (samostatné vstupy) 18184
        - Hradní palác (LEGO - 13072) 13580
        - Kapitulní síň 3 890
        - Vernisáž 714

       AKCE MUZEA 13 977
        - Léto pod Rumpálem 224
        - Ostatní akce 10316
        - Přednášky pro veřejnost 492
        - Edukační programy 2 945

        AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI 2 835

2. MLÝN HOSLOVICE 13 643
z toho:
        PROHLÍDKY AREÁLU 10 204
        AKCE NA MLÝNĚ 3 183
        EDUKAČNÍ PROGRAMY 256

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (zdarma) 56

CELKEM 64 006

Zpracovala: Miroslava Francová 22.2.2018

Zdroj: evidenční systém Colosseum, evidence M. Francová, přednášející a evidence Oddělení  programu a propagace

I  v  tomto roce jsme pro návštěvníky 
a jejich ratolesti připravili muzejní noc, 
tentokrát tajemnou. V sobotu 27. květ-
na se po nádvoří strakonického hradu 
od pěti hodin odpoledne rozbíhaly děti 
a  plnily soutěžní úkoly, které jsme jim 
připravili. My muzejníci jsme se ob-
lékli do různých kostýmů. Bylo možné 
potkávat elfy, víly, loupežníky a  růz-
né potvůrky, ale i  postavy v  dobových 
oděvech. Děti si mohly u pana Vodníka 
a u Rusalek vylovit rybku z kádě, složit 
puzzle nebo najít dvojici v  obr pexesu. 
Čarodějnice v bezvadně zařízené hrad-
ní černé kuchyni čekaly na dětičky. Jed-
na, ta hodnější, jim zadávala úkoly a ta 
druhá vařila lektvary a už svým zjevem 
naháněla strach. Je jasné, že bez rodi-
čů tam děti dobrovolně nešly. Za každý 
splněný úkol dostaly razítko na kartičku 
a za všechny splněné si smlsly na dobré 
medové kaši, kterou jim osobně rozdá-
vala strakonická Bílá paní.
Kromě soutěží byl k dispozici fotokou-
tek s  tříhlavým drakem a  vlastnoruční 
výroba placek – odznaků se strašidel-
nými motivy. Obrovský zájem sklidilo 
malování na obličej. Přes posílení týmu 

o  další dvě malující ruce stála fronta 
dětí až do tmy. Náš kolega napsal, zre-
žíroval a nacvičil s námi loutkovou po-
hádku O  dráčkovi Podskaláčkovi. Děti 
dojídaly kaši a táta drak, máma dračice 
a dráček Podskaláček létali na jevišti. Po 
skončení večerníčku jsme poslali menší 
dítka do postýlek.
Dospělé osazenstvo jsme pozvali na 
noční program, který začal v 19.30 ho-
din. Zahájilo ho divadelní představení 
Strakonický dudák, které zahrály děti 
ze souboru Madraha při ZŠ Dukelská. 
Poté jsme si na schodech ke kostelu sv. 
Prokopa připomněli pověst o dudách za 
oltářem. Stejnojmennou píseň jsme si 
zazpívali za doprovodu dudačky v kro-
ji. U  hradní studny předvedli ochotní-
ci z  DS Čelakovského pásmo Kapitoly 
z historie. Vrátili jsme se zpět na jeviš-
tě, kde jsme mohli shlédnout zajímavou 
divadelně šermířskou hru Muzeum od 
SHŠ Vendeta. Program ukončila ohňo-
vá show, kterou měli perfektně připra-
venou a  secvičenou členové SHŠ Berit. 
Nakonec se na ochozu věže Rumpál 
objevila Bílá paní, se všemi se rozlouči-
la a popřála štěstí. Na úplný závěr jsme 
mezi návštěvníky rozdali svíčky, ze kte-
rých jsme společně na hradním nádvoří 
vytvořili veliké srdceé. Bylo to milé, až 
nostalgické rozloučení s  tajemnou mu-
zejní nocí. Těšíme se na další. 

Výběr z akcí

Tajemná muzejní noc 
Ilona Hraničková
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Datum noční prohlídky vycházel na pátý 
den v týdnu a třináctý den v měsíci, pro-
to jsme ji i tak nazvali. Noční prohlídka 
aneb co se může dít v pátek třináctého. 
Pro někoho to bývá popletený den. Se 
soumrakem se na zadním schodišti ob-
jevila překvapená postava v noční koši-
li i  s  nočníkem v  ruce. Naštěstí tu byla 
paní hospodyně a  zároveň průvodkyně 
večerem. Přes zmatky roztržitého koši-
láče se podařilo návštěvníky pozvat dál. 
Nad modelem hradu se dověděli několik 
informací o  jeho historii. Do prvního 
patra je vylákaly tóny houslí a dud. Zde 
si poslechli lidové písně, někteří si i za-
zpívali. Muziku a  zpěv vystřídalo úpě-
ní a  láteření Václava z  Michalovic, kte-
rý trpěl nemocí bohatých – dnou. To 
nás zavedlo do malého rytířského sálu. 
Přesto, že o Václava pečovala lazebnice, 
jeho bolest nemizela. Raději jsme po-
pošli do Jelenky, kde se zrovna chystal 
velkopřevor Jan z  Rožmberka přednést 
svou vůli. Poslechli jsme si ji a poté jsme 
prošli záhadnými dveřmi, které jsou ji-
nak pro veřejnost zamčené. Vešli jsme do 
prostoru bývalého děkanství. Zde jsme 
vyrušili paní uklízečku, zdála se nevrlá. 
Raději jsme neztráceli čas a  pospíchali 
dál. Čekala nás totiž scénka bývalé paní 
správcové z pověsti Střevíčky z těsta. Ne-
šťastná žena naříkala nad svou pyšností 
a neblahým osudem. Zklidnili jsme se až 
u obrazu Panny Marie Vítězné. Jeho pří-
běh nám poutavě přiblížil mnich. Roz-
todivný večer ukončil varhaní koncert 
přímo na kůru kostela sv. Prokopa. Po 
posledním tónu jsme se s  návštěvníky 
rozloučili a  ti spokojeně odešli přes pa-
vlač nasvícenou pro tuto příležitost svíc-

ny do svých domovů. Trasu jsme absol-
vovali poprvé v 19.00 hodin a podruhé ve 
20.30. Netradiční prohlídka nás zavedla 
do míst, která běžně návštěvníci nevidí. 
Seznámila nás s osobnostmi, které dřív 
na hradu žily i se střípky hradní historie. 
S večerem nám vydatně pomohli ochot-
níci ze souboru DS Čelakovský Strakoni-
ce, varhany rozehrála paní Valášková, na 
dudy zadudal Martin Rusek. 

Atmosféru adventních trhů se snažíme 
každoročně dokreslit bohatým kultur-
ním programem. Během tří dnů se na 
pódiu postupně vystřídali nejen známé 
strakonické soubory, ale také žáci míst-
ních základních a středních škol, se kte-
rými pravidelně spolupracujeme.
V hlavním programu vystoupili:
Pátek 8. 12.
Trubači ZUŠ Strakonice, Pěvecký sbor 
ZŠ Čelakovského, sdružení Mág a den-
ní stacionář, Prácheňský soubor Strako-
nice, Smíšený sbor Hlasoň
Sobota 9. 12.
Dětský sbor ZŠ Dukelská Bona Fide, 
Hudební škola Yamaha, Dětský sbor 
ZŠ  Čestice, Dětský sbor ZŠ Poděbra-
dova, Dudácká muzika pod Rumpálem, 
Nektarka, Hudební skupina Pianko, 
Dudácká muzika ZUŠ Strakonice
Neděle 10. 12.
Dětský soubor Prácheňáček, Dětský 
soubor ZŠ Volenice, Dětský soubor 
ZUŠ Volyně, Blatenští dudáci ZUŠ Blat-
ná, Country tanec Osm a půl opice
Na sobotu jsme připravili doprovodný 
program trhů také v prostorách dětské-

ho oddělení Šmidingerovy knihovny, 
kde 2× během dne vystoupilo loutko-
vé divadélko s  pohádkou O  Smolíčko-
vi. Pro ty děti, které se nebály, byly od 
14  hodin otevřeny bány pekelné díky 
SHŠ Markýz. Malí i větší odvážlivci zde 
Luciferovi přísahali, že se do příštího 
roku jistě polepší. Program byl v sobotu 
završen příchodem sv. Mikuláše, který 
dětem rozdal drobné sladkosti. 
V  neděli 10. 12. byly otevřené tvořivé 
dílny v Jelence a mazhausu strakonické-
ho hradu, kde si mohli návštěvníci nejen 
zakoupit vánoční ozdoby a jabloneckou 
bižuterii, ale také vyrobit vlastní ozdo-
by nebo různé vánoční dekorace. Paní 
s kolovratem předvedla ukázku spřádá-
ní vlny a její následné plstění. Na 3. ná-
dvoří byl připraven živý betlém v podá-
ní SHŠ Vendeta, který byl doplněn o živá 
zvířátka včetně velblouda a lamy. Zvířaa 
měla tradičně velký úspěch, hlavně vel-
bloud, na kterém se mohly děti svézt. 
Další ročník adventních trhů byl úspěš-
ně zakončen, těšil se opět hojné ná-
vštěvnosti. Trhy navštívilo celkem 
9 203 lidí.

Adventní trhy pod Rumpálem
Zuzana Pekárková

Noční prohlídka 
Ilona Hraničková, Petr Záleský
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Sezonu ve vodním mlýně v  Hoslovi-
cích jsme odstartovali akcí Velikono-
ce – vítání jara 8. 4. Připomněli jsme 
návštěvníkům různé techniky zdobení 
vajíček, výrobu pomlázek a dřevěných 
píšťalek. V  peci jsme upekli a  připra-
vili ochutnávku tradičního obřadního 
pečiva – jidášů a mazanců. Návštěvní-
ci shlédli pásmo velikonočních koled 
a  říkanek v  podání dětského souboru 
Prácheňáček.
Další akcí v  dubnu bylo Stavění máje 
29.  4., tato akce byla zaměřená na jar-
ní zvyky na vsi a hlavní tradici spojenou 
s jarem – stavění májky.
Řemeslníci předvedli různá stará ře-
mesla: pletení košíků, výrobu píšťalek 
nebo drátování. Taneční soubor ze Sed-
lice obohatil odpoledne svým vystoupe-
ním a zároveň pomohl panu mlynáři se 
stavěním májky. Děti se také zapojily, 
vyráběly v  rámci výtvarných dílniček 
krepové růžičky na vyzdobení májky. 

Pro nejmenší byla připravená pohádka 
O Smolíčkovi.
V  červnu byl na mlýně Den řemesel 
17.  6. Během dne jsme se snažili při-
blížit návštěvníkům různá mnohdy již 
zapomenutá řemesla – dlabání koryt, 
pletení košíků, výrobu keramiky, vinutí 
perlí, vrtění másla či výrobu domácích 
pomazánek. Také jsme předvedli, jak 
se stříhaly ovce a  některé návštěvníky 
jsme naučili sekat kosou a  zároveň si 
kosu naklepat tak, aby byla ostrá. V ob-
dobí prázdnin připravil čestický Svaz 
žen 15. 7. Dětský den, zábavné odpoled-
ne pro děti plné her a  soutěží. Pohád-
ku zahrál dětem divadelní spolek PIKI 
z Volyně.
Na sklonku léta nás čekaly Dožínky 
19. 8. – ukázka toho, jak vypadal život 
na vsi v období, kdy se sklízelo obilí bez 
pomoci těžké techniky. Dospělí i  děti 
si mohli vyzkoušet vázání snopů a po-
vřísel nebo mlácení obilí. Oblíbený byl 

Akce v hoslovickém mlýně 
Zuzana Pekárková



4544

také kvíz na rozpoznání jednotlivých 
druhů obilí. Při akci zahrál a  zazpíval 
Jihočeský folklórní soubor Kovářovan, 
který také podle staré tradice předal 
dožínkový věnec panu mlynáři. Pro ná-
vštěvníky jsme připravili ochutnávku 
domácího, čerstvě upečeného chleba 
v naší peci.
Výlov mlýnského rybníka 23. 9. – tento 
den byl zaměřen především na ukázky 
správného vykostění, porcování a  ku-
chyňské úpravy ryb. Na jarmarku před 
mlýnem byly k prodeji nejrůznější rybí 
speciality. V  odpoledních hodinách 
byla představena kniha Za osudy kla-
pajících perliček a  k  dobré náladě při-
spěla i country a folk kapela, která hrá-
la k poslechu. Malí návštěvníci si mohli 
vyzkoušet venkovské hry našich babi-
ček – chození na chůdách, házení míč-
ků, honění dřevěné káči.
Posvícení 28. 10. – závěrečná akce této 
sezóny ukázala návštěvníkům, jak se pe-
čou tradiční hnětynky, spřádá ovčí vlna, 
vyřezává ze dřeva, nebo jak se pletou 
košíky. Zatancoval nám Blaťácký sou-

bor ze Ševětína. Tvořivé dílny přiláka-
ly spoustu malých návštěvníků, kteří si 
odnesli malou pozornost s sebou domů. 
Známé i méně známé písničky zazněly 
v podání místního harmonikáře. 
Celková návštěvnost při akcích byla: 
3 183 návštěvníků.

Akce se konaly za příspěvku Jihočeské-
ho kraje v  rámci dotačních programů 
pro rok 2017 – projekt: Život mlynáře 
z Podlesí.

V  rámci všech akcí byla připravena 
ochutnávka chleba, obřadního pečiva, 
zelňáků nebo chlebových placek z míst-
ní pece. Snažili jsme se nastínit staré 
zvyky a obyčeje. Ukázat a přiblížit lidem 
mnohdy již zapomenutá řemesla a oži-
vit tak tradice našich předků.
Největší radostí pro nás, kteří program 
v  Hoslovicích připravujeme, je, když 
k  nám lidé přijedou a  s  úsměvem řek-
nou, že se do Hoslovic vrací již poněko-
likáté a rádi.

V roce 2017 opět proběhlo několik edu-
kačních programů a  tvořivých dílen 
k výstavám, které se konaly v kapitulní 
síni nebo v prostorách hradu. Programy 
byly navštěvované hlavně dětmi z  ma-
teřských a základních škol. Opět se na  
tyto edukační programy přihlásily letní 
a  příměstské tábory. Rovněž byl zájem 
o školní výlety s programem ve vodním 
mlýně v Hoslovicích.
Na začátku roku to byl edukační pro-
gram Dobrodružné výpravy do hlubin 
strakonického hradu. Program takzva-
né předškolní akademie byl určen dě-
tem předškolního věku z  mateřských 
škol. Tato edukační forma výuky umož-
nila načerpání velkého množství infor-
mací neobvyklou formou v  relativně 
krátkém čase. Jednalo se o čtyři setkání 
každý týden, kdy jsme se vraceli do his-
torie Strakonic přes známé i vymyšlené 
postavy jako je Bílá paní, která rozdáva-
la u kamenného stolu kaši nebo čaroděj-
nice Helga, která v černé kuchyni vařila 
své lektvary. Děti viděly dudy Švandy 
dudáka, Spejbla a Hurvínka a s archeo-
logií se dostaly až do pravěku. Každé se-
tkání s minulostí probíhalo vždy v jiné 
muzejní expozici. Povídání se prolína-
lo s  prohlížením obrázků, manipulací 
s předměty a s ostatními činnostmi. Po-
slední páté setkání pak probíhalo v ma-
teřské škole, kde jsme s  dětmi vše zo-
pakovali. Bylo překvapivé, kolik si toho 
děti dokázaly zapamatovat. Program 
byl zdařilý a hojně navštěvovaný.
První tvořivé dílny se vázaly v  březnu 
k  velikonoční výstavě nazvané Křehká 
krása Velikonoc. Děti vyráběly veliko-
noční mýdla. Každé z  dětí si vytvořilo 

mýdlovou hmotu pomocí různě barev-
ných mýdlových vloček a  vody, kterou 
si poté vložily do připravených formi-
ček s tradičním velikonočním motivem.
Po celý měsíc červen jezdily školní vý-
lety do vodního mlýna v  Hoslovicích. 
Děti měly připravenou komentovanou 
prohlídku po areálu mlýna, mohly si 
vyzkoušet různé činnosti, které sou-
visely se životem ve mlýně a  byly pro 
obyvatele mlýna na denním pořádku. 
I  zde si děti mohly na tvořivých díl-
nách zhotovit veselé kolíčky s motivem 
žáby, čápa nebo zajíce. Celý výlet končil 
mimo areál mlýna opékáním vuřtů.
Během prázdnin byla v prostorách hra-
du výstavu lega nazvaná Svět kostiček. 
Výstava děti velmi bavila. Hojně ji na-
vštěvovaly letní a  příměstské tábory. 
Vždy jsme společně prošli výstavu, děti 
říkaly, jaké lego mají také doma. Sou-
částí výstavy byla herna, kde měly děti 
za úkol ve skupinách postavit co nej-
větší věž znázorňující Rumpál. Mohly 
si také vyrobit masku ve stylu lego pa-
náčků. Poslední tvořivé dílny v loňském 
roce byly připravené k vánoční výstavě 
nazvané Vánoce v proměnách času. Vá-

Edukační činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová 
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noční dílny probíhaly po celou dobu 
vánoční výstavy. Děti vyráběly vánoční 
ozdoby z hrubozrnné soli a chlupatého 
drátku. Prohlédly si výstavu, na které 
jsme si pověděli vše o  Vánocích a  vá-
nočních zvycích.
Celkem v loňském roce navštívilo edu-
kační programy dohromady 3201 dětí.

Veletrhy
Mgr. Kateřina Prokopcová 

Muzeum se aktivně účastnilo i několi-
ka významných veletrhů v oblasti ces-
tovního ruchu. Prvním z  veletrhů byl 
Regiontour v  termínu 19.–22. 1. 2017 
na výstavišti v Brně, kde jsme se pre-
zentovali na stánku Jihočeského kraje. 
Další z veletrhů Holiday World probě-
hl v  termínu 16.–19. 2. 2017 na hole-
šovickém výstavišti v  Praze. Na tom-
to veletrhu se prezentujeme na stánku 
magazínu KAM po Česku, se kterým 
během roku spolupracujeme. V  rámci 
dvanácti zřizovaných organizací jsme 
se účastnili prvního ročníku veletr-
hu s  názvem Travelfest v  termínu od 
6.–8. 4. 2017 na výstavišti v  Českých 
Budějovicích. Tento veletrh nahradil 
jihočeský Kompas, který se vždy konal 
v Metropolu.

Marketingové aktivity

Nový propagační materiál 
– ORIGAMI
Zuzana Pekárková, Mgr. Jana Ďurčová 

V  červnu oddělení programu a  propa-
gace vytvořilo nový, zajímavý propa-
gační materiál, který se nazývá ORI-
GAMI. Netradiční skládačka obsahuje 
nejen informace o muzeu a mlýnu, ale 
je i  pozvánkou do celého Strakonicka. 
Vzniklo ve spolupráci s Odborem škol-
ství a cestovního ruchu Městského úřa-
du Strakonice a Destinační společností 
Prácheňsko a  Pošumaví, z. s. Bylo vy-
robeno v  česko-německé verzi, na pře-
kladu spolupracovala Mgr. Eleonora 
Krásová. Vytištěno bylo 3 000 ks a bude 
distribuováno na veletrzích cestovního 
ruchu v příštím roce.
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V  rámci udržitelnosti přeshraniční-
ho projektu č. 157 „Prezentace starého 
mlynářství na Šumavě a  v  Bavorském 
lese“ jsme se 10. 9. zúčastnili akce Rybí 
trh ve Freillichtmuseu Finsterau v  ne-
dalekém Bavorsku.
U  našich kolegů jsme při akci Fisch-
markt předvedli návštěvníkům přípra-
vu klasických tvarů vizovického peči-
va, ale také jeho moderní alternativu 
– doma vyráběnou modelovací hmotu 
pro děti. Při akci jsme rozdávali letáky, 
propagovali vodní mlýn Hoslovice a po-
zvali návštěvníky na jednotlivé akce. 
Zároveň jsme připravili malou ochut-
návku jihočeských koláčů a pomazánek 
z domácího tvarohu. 
Na oplátku zástupci Freilichtmusea 

Přeshraniční spolupráce
Zuzana Pekárková

Finsterau přijeli do hoslovického mlýna 
na přátelské setkání 23. 9. na akci Výlov 
rybníka, kde předvedli ukázku stlouká-
ní másla včetně ochutnávky.
Během celé sezony byly distribuovány 
letáky našeho muzea ve Finsterau a zá-
roveň německé letáky Freillichtmusea 
v  pokladně vodního mlýna v  Hoslovi-
cích.
K 31. 12. 2017 bylo ukončeno monitoro-
vací období projektu „Přeshraniční spo-
lupráce Cíl 3 Česká republika – Svobod-
ný stát Bavorsko 2007–2013“.

Jan Samec – Země zadumaná
Výstava v  kapitulní síni k  nedožitým 
stým narozeninám strakonického rodá-
ka, malíře, kreslíře a grafika Jana Sam-
ce. Představila jeho malířskou, zejména 
krajinářskou tvorbu, která se rozvinula 
od realistických začátků přes stylizo-
vané a abstraktní polohy až po básnivé 
přepisy převážně jihočeských motivů. 
Ke 100. výročí narození byl připraven 
průřez tvorbou vzniklou v  období od 
konce 40. let 20. století do roku 1988. 
Vernisáž velice poutavě uvedli jeho sy-
nové Jan Samec, ředitel galerie Karlovy 
Vary a Jiří Štěpnička, herec. O hudební 
vložku se postarali Petr Karas – klari-
net a Jindra Jandová – klavír.
K příležitosti této výstavy, ve které bylo 

Výstavní činnost
Mgr. Jana Ďurčová

poměrně mnoho obrazů velkých roz-
měrů, jsme nechali vyrobit speciální 
mobilní výstavní panely, které se necha-
jí celkem snadno variabilně postavit do 
nejrůznějších tvarů bez nutnosti vrtání 
a šroubování vrutů. Tento krok v rozší-
ření výstavního mobiliáře se nám velmi 
vyplatil i při instalaci dalších výstav. 

Růžena Pešková 
– Od nostalgie k abstrakci
Josef Benedikt – Fotografie
David Sládek 
– Nevyslovovaná genocida
V  říjnu roku 2017 vystavovali v  kapi-
tulní síni a ambitech hned 3 umělci na-
jednou. Měli společnou vernisáž, avšak 
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každá výstava byla o něčem jiném. 
Prostor kapitulní síně zaplňovala výsta-
va …od nostalgie k abstrakci… k příle-
žitosti 80. narozenin paní Růženy Peš-
kové, strakonické malířky. K vidění byl 
průřez celou její tvorbou. Ranější díla 
zobrazující především krajinné motivy 
jižních Čech a Šumavy, dále pak soubor 
krajin z  Provence. Pozdější díla, kte-
rá zobrazovala její pokusy o  figurální 
malbu a v neposlední řadě abstrakce ze 
současné tvorby. Spolu s ní vystavovala 
i  její dcera Ing. Zdena Perníková, která 
je nesporným důkazem toho, že jablko 
nepadá daleko od stromu.
V  jedné části ambitů vystavoval Josef 
Benedikt své dva soubory fotografií. 
První s názvem Poslední cesta P. Fran-
tiška Václava Kováře z roku 1987 a dru-
hý nesl název Město a zachycoval výjevy 
ze staré Plzně. Zbytek ambitů zaplnila 
putovní výstava fotografií Nevyslovova-

ná genocida. Autorem fotografií i  stej-
nojmenné knihy je David Sládek. Výsta-
va obsahovala černobílé velkoformátové 
fotografie a příběhy lidí, kteří přežili ge-
nocidu spáchanou Nezávislým státem 
Chorvatsko za 2. světové války. Málo 
známá kapitola dějin téměř upadla do 
zapomnění, neboť o  ní ti, kteří přežili, 
neměli v rámci politiky bratrství a jed-
noty hovořit, aby nevířili národnostní 
emoce v Jugoslávii.

Svět kostiček 
Léto 2017 se neslo netradičně ve zna-
mení kostiček. Na celé tři měsíce hos-
tilo muzeum projekt putovní výsta-
vy exponátů ze stavebnice LEGO®. 
Výstavní prostory muzea zaplnilo té-
měř 750  000  dílků. Expozice výstavy 
byla složena z rozsáhlé sbírky továrních 
setů (ze sortimentu společnosti LEGO® 
za posledních téměř 40 let její produk-
ce) a z vlastní i převzaté tvorby stavite-
le, sběratele, zároveň autora a hlavního 
koordinátora projektu putovní výstavy 
Svět kostiček Ing. arch. Petra Šimra. 
Dále výstavu rozšiřovaly exponáty při-
zvaných dalších vystavovatelů, stavite-
lů a  sběratelů, jejichž vlastní i  převza-
tá tvorba vytvářela ucelenou tvář celé 
výstavy. Ve výstavní síni vyrostlo veliké 
město z kostiček dlouhé 10 m a  široké 
cca 2 m. Nechyběly zde ani pohybli-

vé prvky – projíždějící vlakové soupra-
vy, točící se kolotoč či osvětlený mra-
kodrap. Dále byly k  vidění modely aut 
a  pirátských lodí, celé sběratelské sety, 
např. Batman, Simpsonovi, krotitelé 
duchů či celý rozsáhlý set STAR WARS 
včetně hvězdy smrti. V  Jelence byl pro 
návštěvníky připraven herní koutek, 
kde bylo nepřeberné množství kostiček 
a každý návštěvník si mohl zkusit něco 
postavit. Tato výstava se těšila vysoké 
návštěvnosti.
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Velikonoční zvyky a  obyčeje jsme si 
v  roce 2015 připomněli skrze výsta-
vu Veselé Velikonoce, o  rok později to 
bylo prostřednictvím Velikonočního 
příběhu s důrazem na liturgický obsah 
těchto svátků. V  obou výše uvedených 
případech jsem byla kurátorkou výstav 
a spolupracovala jsem na jejich organi-
začním i  technickém zajištění nejen se 
zaměstnanci muzea, ale i  s  řadou ex-
ternistů. Ne jinak tomu bylo i v případě 
Křehké krásy Velikonoc, kterou mohli 
naši návštěvníci zhlédnout od 22. 3. do 
17. 4. 2017 v kapitulní síni strakonické-
ho hradu.
Jarní výstavy muzea nemohou postih-
nout a  zcela vykrýt období od konce 
roku do Velikonoc. Našemu odbornému 
hledáčku proto stále unikají zajímavá 
etnografická témata v  podobě Nového 
roku (1. leden), Tří králů (6. leden) nebo 
Hromnic (2. únor). Každoročně se tak 
alespoň snažíme oživovat hlavní téma 
Velikonoc, které je samo o  sobě nosné 
především pro dospělého návštěvní-
ka, něčím novým a zajímavým také pro 
děti. Proto se na výstavě v minulém roce 
objevil masopust, který vykrývá v pod-
statě celé období od Tří králů až do za-
čátku postní doby. Odehrává se před 
Popeleční středou, která zahajuje před-
velikonoční půst. Dávnou tradici jsme 
si připomněli hlavně prostřednictvím 
průvodu masek vypůjčených z  Čestic, 
Vacovic, Volyně, Svaté Máří a Tažovic. 
Není náhodou, že se v dřívějších dobách 
říkávalo, že rok má pět období – jaro, 
léto, podzim, zimu a masopust. 
Vyhnuli jsme se Dorotě (6. únor), Va-
lentinovi (14. únor) i Řehořovi (12. bře-

Křehká krása Velikonoc
Mgr. Marie Kotlíková

zen) a  skočili jsme rovnýma nohama 
do postní doby. Předvelikonoční půst 
je poměrně dlouhý. Začíná hned dru-
hý den po masopustu. V  úterý se lidé 
ještě bavili v  rozpustilých maškarních 
průvodech a následující Popeleční stře-
da už patřila k  postní době. Šest post-
ních nedělí a  s  nimi spojených tradič-
ních postních jídel tvořil základ našeho 
úvodního vyprávění. Pak přišly na řadu 
další lidové zvyky: vynášení smrti a při-
nášení léta. Původ obou musíme hledat 
v pohanských obřadech. Smrt předsta-
vovala zimu, kterou lidé symbolicky od-
nášeli a zbavovali se jí. Naopak léto (líto, 
létéčko) představovalo jaro a život.
Velikonoce – toť vrchol církevního 
roku a pro křesťany nejdůležitější svát-
ky. Oslavy ve velikonočním období mají 
mnohem starší tradici, která souvi-
sí s příchodem jara, slunce a tepla. Pro 
naše předky znamenalo toto období 
konec dlouhé zimy a  počátek nového 
léta. Svou naději na dobrý a úrodný rok 
se snažili podpořit různými pověreč-
nými obřady a některé z těchto rituálů 
se postupně smísily s  křesťanskou ví-
rou a přetrvaly dodnes. Letmé dotknu-
tí se příběhu o  smrti Ježíše Krista nás 
připravilo na další vyprávění o svátcích 
jara, pašijovém týdnu, velikonočním 
pečivu, pomlázce a  kraslicích. Tím se 
Křehká krása Velikonoc uzavřela. Byla 
nejen o  křehké kráse vystavovaných 
exponátů, které reprezentovaly maso-
pustní masky, podmalby na skle, palič-
kované krajky i  velikonočních krasli-
ce, ale i o křehké kráse lidových zvyků 
a tradic, jejichž další uchování je závislé 
na nás všech.

Výstava Strakonické retro byla ze stra-
ny muzea jedním z  dalším příspěvků 
k  650. výročí získání městských práv 
pro naše město. Ze zkušeností víme, že 
v  okrajových měsících sezóny musíme 
spoléhat na strakonické návštěvníky. 
Proto jsme se snažili vybrat něco, v čem 
by se Strakoničtí našli, co znají, kde mo-
hou vzpomínat a mladší se třeba poučit. 
Stávalo se velmi často, že pracovníky 
muzea ve městě zastavovali lidé s  tím, 
že se jim výstava líbila, že jim připo-
mněla mládí. Přicházeli i ti, kteří se zde 
našli na fotografiích a  chtěli je okopí-
rovat. Úžasné bylo také to, že lidé po 
shlédnutí výstavy přicházeli a přináše-
li nám další věci, které bychom mohli 
upotřebit. 
Připravit tuto výstavu bylo časově dos-
ti náročné. Naším cílem bylo představit 
oblast kulturního, sportovního a  spo-
lečenského života, včetně významných 
osobností a  úspěchů z  uvedených ob-
lastí. Vzhledem k  tomu, že byla posta-
vená především na informacích z míst-
ního tisku, museli jsme pročíst stohy 
novin od roku 1945 do roku 1989. Četli 
tedy snad všichni kolegové. Ti mladší se 
usmívali nad prvomájovými průvody 
a různými agitacemi, kolegyně Vilánko-
vá znovu kroutila hlavou nad krásnými, 
dávno zmizelými kouty Strakonic, exis-
tujícími dnes již jen na starých pohled-
nicích, jejichž fond v muzeu spravuje. Já 
osobně jsem zjistila, že noviny nebyly 
jen plně ideologických hesel a  různých 
agitek, ale našla se i kritika na ZV ROH 
ČZM, poukazování na zchátralost hra-
du, ale i  mnoho článků humorných. 
Smutné naopak byly články z  50.  let. 

Strakonické retro
PhDr. Ivana Říhová

Znovu před námi ožily lidové soudy, za-
bírání pozemků a hospodářských zvířat 
a  lidsky smutné příběhy z  období ko-
lektivizace. Dotklo se nás to mnohem 
víc, protože to bylo blízko nás. Novi-
ny zkrátka přinášely různé informace 
o dění v regionu a životě jeho obyvatel 
ve druhé polovině 20. století.
Součástí výstavy byla např. i  zajímavá 
kniha o tom, jak být krásná a jak o sebe 
pečovat. Kniha se jmenovala Krása 
všem a byla vydána v roce 1941, tedy za 
II. sv. války. Přinesla ji kolegyně Pekár-
ková po své babičce. Všechny potřebné 
rady byly soustředěny na 58 stránkách, 
stručně a  jasně zde byly shrnuty rady, 
které dnes čteme v  samostatných od-
borných knihách. Kniha dává souhrn-
ný návod jak o  sebe pečovat (o  nohy, 
ruce, nehty, obličej, vlasy…). Hodně rad 
se soustřeďovalo na využití přírodních, 
domácích prostředků (citróny, mrkev, 
med, syrovátka, ledové obklady) a oby-
čejné vody. Zajímavý je např. závěr s ná-
zvem Krása není všecko:
Krása není všecko a  ne každá opravdu 
krásná žena je žádoucí a  milá. Půvab 
převáží někdy dokonalou fyzickou krá-
su a  mnohdy pěstěnost znamená víc, 
než nejkrásnější dokonalost bez duše.
Také je určitě zajímavá kapitola Co ne-
vidí manžel rád. Cituji jeden odstavec:
Mytí vlasů, přikládání masky na obličej, 
epilace chloupků, to všechno jsou úkony, 
při nichž nevypadá žena nikterak vábně 
a  při kterých ji proto muž nikdy nemá 
vidět. Je to sice všechno nutné, ale musí 
se využít doby, kdy muž není doma.
Výstavu doplňovaly dobové předměty 
z oblasti sportu, kultury a společenské-
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ho života od roku 1945 do roku 1989. 
Nechyběla ani galerie strakonických 
olympioniků, významných sportovních 
úspěchů strakonických klubů či jezdců 
na motocyklech ČZ. Po jejím shlédnu-
tí se mnozí divili, když si odmyslíme 
ideologický balast té doby, kolik spole-
čenských aktivit zde bylo, kolik spolků, 
které pracují dodnes, zde vzniklo a ko-
lik ve městě vyrostlo významných osob-
ností z různých oblastí života. Výstavu 
navštívilo za 5 týdnů celkem 1439  ná-
vštěvníků.

První výstava naší letošní sezóny. Výběr 
tématu úzce souvisel s připomínkou vý-
znamného výročí našeho města, 650 let 
od získání základních městských práv. 
Strakonice sice nebyly založeny na ze-
lené louce jako město královské, ale 
přesto je naše historie bohatá na udá-
losti i  osobnosti, které tu zanechaly 
svou stopu. Životy tu prožily desetitisí-
ce, možná statisíce lidí. 
Někdo z nich prošel historií, aniž by se 
do ní významněji zapsal, jiný nám tu 
zanechal odkaz, který si zaslouží připo-
menutí. Pro naši výstavu jsme vybrali 
některé z  těch, kteří by slavili v  tomto 
roce své osobní výročí. Jsou to skuteč-
ně jen střípky, ze kterých se však skládá 
pestrá mozaika života a  z  jednotlivých 
životů se vytvářejí dějiny. 
Naše výstava představovala 3 osobnosti, 
které se narodily v  19. století a  letos by 
slavily 160 a 130 let od svého narození. 
Josef Bosáček se narodil v  roce 1857 
v Příbrami, Jarko Dvořák Šumavský před 
130 lety ve Strakonicích a Rudolf Beran, 
který by v tomto roce oslavil své 130 na-
rozeniny, se narodil v nedalekých Prace-
jovicích.
Tři osobnosti, tři různé životní osu-
dy, tři různé stopy, které zde zanechaly 
a které by neměly zůstat zaváté.
Josef Bosáček, ač není rodákem, přece 
jen nám zde zanechal dílo, na které jsme 
právem hrdí a máme ho v každém turis-
tickém průvodci. Byl to on, kdo v  roce 
1903 vyzdobil podle předloh svého pří-
tele Mikoláše Alše původní strakonic-

6) STŘÍPKY Z MUZEA

Střípky minulosti
PhDr. Ivana Říhová

kou radnici, pozdější základní školu na 
Velkém náměstí. 
Strakoňák Jiří Egermaier ve své vzpo-
mínkové knize nazval dílo svého vzdá-
leného příbuzného galerií pod širým 
nebem. A  skutečně Bosáčkova plátna 
nenalezneme v  galeriích nebo výstav-
ních síních, ale jeho sgrafita najdeme 
na domech v  Plzni, Kladně, Praze, na 
Občanské záložně ve Vsetíně, budově 
školy v Protivíně, na hotelu Otava v Pís-
ku, budově městského úřadu v Hluboké 
nad Vltavou a  samozřejmě v  kostelích. 
Pro nás snad nejznámější jsou černobí-
lá sgrafita podle návrhů Mikoláše Alše 
v  kostele Panny Marie ve Vodňanech. 
Místní muzeum pečlivě střeží Alšovy 
kartony s  předlohami. Opravdu pestrá 
paleta, kterou můžeme obdivovat zdar-
ma pod širým nebem.

Rudolf Beran je osobností, která se be-
zesporu zapsala do našich dějin, jeho 
jméno najdeme v  každé učebnici děje-
pisu. Beranovy životní osudy jsou vel-
mi složité a  navíc v  kontextu doby, ve 
které žil a politicky pracoval, je opravdu 
nelehké jeho hodnocení a  jednoznačné 
odsouzení. Tato práce zůstává na eru-
dovaných historicích.
Byl dlouholetým aktivním agrárním 
politikem, členem Národního shro-
máždění ČSR a od 1. 12. 1938 do 15. 3. 
1939 předsedou tehdejší čs. vlády. Velmi 
krátce od 15. 3. do 27. 4. 1939 byl i prv-
ním předsedou vlády Protektorátu Če-
chy a Morava. Poté velmi zklamán vý-
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vojem na naší i evropské politické scéně 
se zcela stáhl z  veřejného i politického 
života a působil v Pracejovicích.
Během svého života rodné Pracejovice 
finančně podporoval a  i my Strakoňáci 
bychom mu měli být vděčni za podporu 
strakonické Zbrojovky a také za silnici, 
která vede kolem hradu do Pracejovic.
Dvakrát během svého života byl vězněn. 
Poprvé nacisty (Němci), od roku 1941 
do 1943, za pomoc českému domácímu 
odboji a  podruhé, po osvobození, od 
května 1945 čs. bezpečnostními orgá-
ny za kolaboraci s Němci. Odsouzen byl 
na 20 let těžkého vězení. V Leopoldově 
v roce 1954 zemřel.
Shodou okolností uplynulo v  dubnu 
2017 již 70 let od vynesení tohoto roz-
sudku.

Malíř našeho města a kraje, asi tak by-
chom mohli nazvat Jarko Dvořáka Šu-
mavského, od jehož narození uplynulo 
130 let. 
Narodil se jako druhý syn tiskaře Jose-
fa Dvořáka, který přišel do Strakonic 
z Mladé Boleslavi, otevřel si vlastní tis-
kárnu a začal vydávat vlastenecký týde-
ník Stráž na Šumavě. 
Jaroslav měl původně pokračovat v ro-
dinném řemesle, ale nakonec se rozhodl 
pro studium na místní stávkařské ško-
le. Její tehdejší ředitel pan Bůzek u něj 
brzy poznal výtvarné nadání a  stal se 
jeho prvním učitelem a velkým podpo-
rovatelem. 
V  letech 1908–1910 studoval Jaro-
slav Dvořák u  profesora Václava Jan-
sy v  Praze. O  rok později ho vojenská 
služba odvedla k hulánskému pluku do 
rakouské Haliče. Nešťastný pád z koně 
s následným těžkým úrazem znamenal 
však konec zamýšlené vojenské karié-
ry. Po uzdravení se vrátil zpět do Prahy 

ke své velké zálibě – kreslení. V letech 
1916–1920 studoval na pražské poboč-
ce malířské akademie u prof. Ferdinan-
da Engelmüllera. Po ukončení studia 
odjel na studijní cesty na Balkán a  do 
Itálie. Po návratu do Prahy si zřídil 
vlastní ateliér a  současně působil jako 
asistent na soukromé malířské škole 
prof. Engelmüllera. 
V roce 1924 však prof. Engelmüller ze-
mřel a Jaroslav Dvořák se vrátil do rod-
ných Strakonic, kde zůstal až do své 
smrti 9. 10. 1964. Pohřben je na strako-
nickém hřbitově. Od roku 1968 zdobí 
jeho náhrobek reliéf od sochaře Břeti-
slava Bendy.
První výstavu měl Jarko Dvořák již 
v  roce 1925. Množství jeho výstav se 
uskutečnilo nejen ve Strakonicích, ale 
i Volyni, Písku, Sušici. 
Během svého života namaloval mnoho 
obrazů, vydal velký počet pohlednic, 
řadu ex-libris, svými kresbami přispíval 
do množství časopisů a  novin. Svému 
příteli hudebnímu skladateli Karlu Wei-
sovi ilustroval dílo Český jih a Šumava 
v  písni. Kreslil obrázky do odborných 
děl archeologa Bedřicha Dubského. Ve 
strakonickém muzeu najdeme oponu 
k Tylově hře Strakonický dudák.
Na svých perokresbách zachytil mize-
jící tvář města. Mají význam nejen po 
stránce umělecké, ale i dokumentační.
Jarko Dvořák Šumavský pracoval všemi 
malířskými technikami od kresby tuž-
kou až po akvarel, pastel a olej. Neméně 
úspěšný byl i  v  grafických technikách 
leptu, dřevorytu a suché jehle.
Rozsáhlé malířské dílo Jarky Dvořáka 
Šumavského najdeme v  mnoha rodi-
nách, podnicích, školách. Velká sbírka je 
uložena v našem muzeu a mnoho olejů 
vlastní i  jeho velký milovník a sběratel 
Pavel Dušek.
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Noc literatury
Ludmila Vilánková

Již od roku 2016 se Muzeum střední-
ho Pootaví Strakonice chystalo připojit 
k oslavám 100. výročí konce 1. světové 
války a  vzniku Československé repub-
liky. Uveřejnili jsme výzvu: „Uchová-
váte-li v rodině jakékoli vzpomínky na 
útrapy tohoto válečného konfliktu, na 
aktivní zapojení Vašich blízkých pří-
buzných i  známých, máte-li doma ja-
koukoli pozůstalost, památku, deník 
nebo předmět, které se přímo vztahují 
k  válečným letům 1914–1918, obraťte 
se s  důvěrou na naše odborné pracov-
níky. Pomohou uchovat Vaše vzpomín-
ky, aby nezapadly, a v případě předmětů 
Vám mohou nabídnout jejich zdoku-
mentování, případně vystavení širší ve-
řejnosti…“
Ozvalo se celkem 14 občanů Strakonic 
a okolí. Většina z nich k příběhům při-
pojila i  fotografie, pohlednice, básně, 
deníky a dokumenty. Dva přivezli umě-
lecké předměty či vyznamenání, které 
byli ochotni zapůjčit na výstavu. Získa-
li jsme takél hliníkový základ pilotní-
ho volantu. S  identifikací volantu nám 
pomohli pracovníci Vojenského histo-
rického ústavu Praha PhDr. Jiří Rajlich 
a Ing. Jan Sýkora.
Kurátorka výstavy oslovila několik do-
movů pro seniory, léčeben dlouhodobě 
nemocných a  pečovatelských domů ve 
Strakonicích a v okolí s žádostí o spolu-
práci. V srpnu 2016 jsme natáčeli vzpo-
mínky na vyprávění svých příbuzných 
o 1. světové válce v domově pro senio-
ry ve Strakonicích v Rybniční ulici. Na 
podzim potom v  domově pro seniory 
v  Lidické ulici. Celkem přispělo 8 ob-

čanů. Zároveň probíhaly přepisy kronik 
měst a  obcí strakonického okresu, na 
nichž se podíleli někteří pracovníci mu-
zea a praktikanti.
V roce 2017 se na veřejnou výzvu ozva-
li poslední dva občané, z  Dražejova 
a  z  Prahy. Přispěli fotografiemi a  kni-
hami. V tomto roce se kurátorka výsta-
vy věnovala především scénáři, výstava 
byla plánovaná na rok 2018. Řešila se 
také spolupráce s  jinými institucemi, 
především zápůjčky sbírkových před-
mětů na výstavu. Jako první spoluprá-
ci přislíbil Vojenský historický ústav 
Praha se zapůjčením uniforem, pal-
ných zbraní a  kulometu. Další zápůjč-
ky přislíbily Prácheňské muzeum Písek 
a Centrum kultury a vzdělávání Blatná. 
Tento rok vyvrcholil zpracováváním 
dotace „Podpora projektů k  připomín-
kám významných výročí naší státnosti 
(1918, 1968, 1993)“, jenž byla vyhlášena 
Ministerstvem kultury v Praze. 

Sběr příběhů a předmětů na výstavu Strakonicko 
za 1. světové války
Bc. Kateřina Šmídová49 městech ČR. Na různých místech 

čtou známé osobnosti během jedno-
ho večera ukázky ze zajímavých knih. 
Noc literatury se koná každý rok vždy 
v předvečer zahájení největšího knižní-
ho festivalu v zemi – Světa knihy. Místa 
jsou vybrána tak, aby účastníci měli je-
dinečnou příležitost nahlédnout do ne-
známých či s literaturou nespojovaných 
prostor a  díky krátkým vzdálenostem 
mezi nimi se jim podařilo obejít jich bě-
hem jednoho večera co nejvíce. Na kaž-
dém místě čte populární herec od 18.00 
do 23.00 v  půlhodinových intervalech 
ukázku z  jedné současné knihy evrop-
ského autora.
Strakonice se prostřednictvím Šmidin-
gerovy knihovny k  této akci připojily 
10. května 2017 poprvé. Na hradě v bý-
valé faře četla úryvky z  knih herečka, 
dramaturgyně a pedagožka Jiřina Lhot-
ská. Po skončení každého čtení byly ote-
vřeny dveře na kůr kostela sv. Prokopa 
a varhanice Ludmila Valášková zahrála 
na kostelní varhany.
Další čtení probíhalo v parčíku za hra-
dem u  letního kina, kde četl úryvky 
z  knih režisér Českého rozhlasu Aleš 
Vrzák. Třetím místem byl dům U Hroz-
nu na Velkém náměstí. Zde četl strako-
nický divadelník Jan Tříska a bylo mož-
né si prohlédnout podzemní chodbu 
pod strakonickým náměstím. 
Noc literatury ve Strakonicích se setka-
la s velice dobrým ohlasem. Termín dal-
ší Noci literatury je 9. května 2018.

Muzeum středního Pootaví se v  roce 
2017 stalo spoluorganizátorem Noci li-
teratury. Záměrem akce, pořádané Sva-
zem knihovníků ČR, je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti součas-
nou evropskou literaturu prostřednic-
tvím série veřejných čtení v  atraktiv-
ních či běžně nepřístupných místech. 
Trojí atraktivitou projektu, tedy spo-
jením zajímavého textu, neobvyklého 
místa a originální prezentace se usiluje 
o vytvoření jedinečného kulturního zá-
žitku pro širokou veřejnost.
Projekt odstartoval v  roce 2006 v  Pra-
ze, ale od roku 2013 se díky spolupráci 
se Svazem knihovníků a  informačních 
pracovníků začal rozrůstat i  do dal-
ších měst České republiky. V roce 2013 
se četlo v 8 městech, v roce 2017 již ve 
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Do roku 2017 vstoupilo 24 členů Spol-
ku přátel muzea. Během roku jsme za-
znamenali nárůst o  dalších 12 zájem-
ců. Nyní Spolek má tedy již 36 členů. 
Většina je aktivní, chodí na přednášky 
a  výstavy pořádané muzeem, zúčastní 
se i informativních společných setkání. 
V tomto roce proběhla dvě setkání. Prv-
ní se uskutečnilo ve čtvrtek 8. června 
a  jeho tématem byl vodní mlýn Hoslo-
vice. Zúčastnilo se 13 členů. V  úvodu 
dostali všichni malý dotazník týkající se 
přednáškové činnosti muzea. Zjišťovali 
jsme, zda mají zájem o cyklus k 1. svě-
tové válce, jaká další témata veřejnost 
zajímají a  zda informace k  přednášce 
dostávají včas apod. Václav Zahrádka 
jim promítl film o  historii a  přestavbě 
hoslovického mlýna. Jaroslav Janout, 
správce mlýna, svým zajímavým poví-
dáním a  postřehy zaujal většinu členů 
a vzniklo z toho krásné společné vzpo-
mínání. Členové spolku měli doplňující 
dotazy či sami přispěli s  nějakým vy-

právěním. Bylo k dispozici malé pohoš-
tění. Z muzejních pracovníků byli dále 
ještě přítomni Mgr. Marie Kotlíková, 
Michaela Mikešová, Kateřina Šmídová 
a Ludmila Vilánková. 
Druhé setkání, kterého se zúčastnilo 
19 členů, se uskutečnilo dne 28. listopa-
du. Irena Novotná je provedla vánoční 
výstavou v kapitulní síni Vánoce v pro-
měnách času, kde všichni zavzpomí-
nali na svoje dětství. Poté ve výstavní 
místnosti v  hradu Jaroslav Landsinger 
a Václav Zahrádka promítli film Promě-
na Strakonic – Ohrada. I tentokrát jsme 
přichystali drobné občerstvení. 
Členové Spolku přátel podporují mu-
zeum svojí přítomností při vernisážích, 
výstavách, i  na přednáškách pro veřej-
nost. Pomáhají nám se sběrem materi-
álů, dokumentováním podoby města. 
Na výstavy zapůjčují či darují předmě-
ty. Jsou nám velkou oporou a my jim za 
všechno moc děkujume. 

Spolek přátel muzea
Bc. Kateřina Šmídová

Stává se, že si návštěvník teprve po 
zhlédnutí výstavy uvědomí, že vystave-
né exponáty sám v mládí používal nebo 
si s nimi jako dítě hrál. Někomu připo-
menou babiččinu kuchyňku, dalšímu 
dědečkovu dílnu. Takové vzpomínky 
se mnohdy stanou impulzem k  úkli-
du půdy nebo ke kontrole dávno odlo-
žených věcí. Vánoční výstava „Půjdem 
spolu do betléma“ z  roku 2016 se stala 
podnětem pro Ing. Elišku Moutvicovou 
z Prahy, která našemu muzeu darovala 
betlém, který zhotovil její tatínek Fran-
tišek Vejvara (23. 2. 1908 – 18. 11. 1985) 
pro své tři vnuky Václava (1972), Jose-
fa (1974) a  Štěpána (1975). Ač rodačka 
z  Prahy, rozhodla se věnovat rodinný 
betlém do Strakonic, kde její manžel 
Mgr. Miroslav Moutvic studoval na 
gymnáziu v letech 1946–1951.
„Tatínek, ač povoláním úředník, měl 
zálibu v rukodělných pracích, ať to byla 
práce se dřevem, kovem nebo elektroin-
stalace. Neměl žádnou dílnu vybavenou 
různým elektrickým nářadím. Větši-
nou pracoval v  koupelně dvoupokojo-
vého bytu,“ vzpomínala paní Moutvico-
vá. „V roce 1978 sehnal papírové archy 
s  barevným vyobrazením betlému od 
známé malířky Marie Fišerové-Kvě-
chové. Tyto archy nalepil na překližku 
tloušťky 4 mm a lupenkovou pilkou jed-
notlivé obrázky ručně vyřezával. Bohu-
žel nevím, jak dlouho mu to trvalo, ne-
mluvil o  tom, byl to dárek k Vánocům 
1978. Betlém je uložen v dřevěné krabici 
o rozměrech 83,5 × 44 × 9 cm, kterou ta-
tínek také zhotovil. Krabice má dvojité 
dno, kde jsou jednotlivé části betlému 
uloženy s návodem na rozmístění. Krycí 

deska je polepena zeleným filcem zná-
zorňujícím trávu a horní víko je zevnitř 
polepeno modrým papírem znázorňují-
cím oblohu s drobnými kousky staniolu 
jako hvězdičkami a  se žlutým srpkem 
měsíce. Nad betlémskou chýší je zavě-
šen anděl. Vlastní chýše byla osvětlová-
na malou žárovkou napájenou plochou 
3V baterií, která se už nevyrábí. Světlo 
se rozsvěcovalo zatáhnutím za kuličku 
na režné niti. Celou krabici tatínek po-
lepil světle zelenou koženkou. Při insta-
laci betlému je víko s modrým pozadím 
po obou stranách přidržováno pásky 
z plexiskla ke spodku dřevěné krabice,“ 
doplnila paní Moutvicová a na závěr vy-
slovila přání: „Doufám, že betlém bude 
sloužit k potěšení dalším generacím.“

Betlém po Františku Vejvarovi
Mgr. Marie Kotlíková
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Koncem roku, v úterý 19. prosince, jsme 
podnikli poměrně dlouhou cestu na 
exkurzi do Polabského národopisného 
muzea v  Přerově nad Labem. Jedná se 
o muzeum v přírodě – skanzen – pre-
zentující prostřednictvím přenesených 
objektů lidové architektury kulturu 
středního Polabí. Figurínami doplně-
né interiéry ilustrují život na polabské 
vesnici od poloviny 18. století do prv-
ní poloviny 20. století. Expozice jsou 
umístěny v architektonicky a historicky 
hodnotných objektech.
Polabské národopisné muzeum v  Pře-
rově nad Labem, založené a  otevřené 
v  roce 1967, je prvním muzeem toho-
to druhu v  Čechách. Na počátku jeho 
historie byla snaha pracovníků býva-

lého střediska krajské památkové péče 
a zejména tehdejšího konzervátora pro 
lidovou architekturu arch. Ladislava 
Štěpánka a pracovníků Polabského mu-
zea v  Poděbradech zachránit z  oblasti 
středního Polabí alespoň několik typic-
kých ukázek lidové architektury, která 
rychle a nenávratně pod vlivem tehdej-
ších poměrů mizela z našich vesnic. 
V  areálu je zatím 8 chalup, většinou 
roubených, několik špýcharů, chlívky, 
sušárna na ovoce, zvonička, rumpálo-
vá studna, sloupový holubník, brány 
a branky, ploty, celodřevěná stodola. 
Po celý rok jsou zde pořádány různé 
národopisné akce jako výstavy, poutě, 
muzejní noc, dožínková slavnost, sva-
tomartinská jízda. Skanzen je často vy-
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užíván pro natáčení pohádek. My jsme 
navštívili tradiční vánoční výstavu, kte-
rá je každoročně umístěna do celého 
areálu skanzenu.
V  interiérech všech osmi chalup jsou 
scény ze života našich předků předvá-
dějící starobylé zvyky a  obyčeje v  čase 
adventu a v období od vánočních svátků 
až do Tří králů. Výstava začíná staro-
dávnými přástkami a  dračkami s  pod-
večerním besedováním, jsou zde před-
váděny tradiční obchůzky barborek 
a lucek a mikulášský průvod s nadílkou. 
Celá jedna chalupa je věnována přípra-
vám na Vánoce v polabské lidové kuchy-
ni, nákupům na předvánočních trzích 
a  ukázkám starých druhů vánočního 
cukroví. Staročeská chalupa je vyhra-
zena pro Štědrý den se všemi věštbami 
a pověrami, devaterem jídel a štědrove-
černím koledováním. Nově byly vysta-
veny všechny lidové betlémy z vlastních 
sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu 
ukázaly, jak trávili vánoční svátky naši 
předkové v  průběhu minulého století. 
Na závěr jsme ve staré škole viděli scénu 
tříkrálové koledy. Součástí vánoční vý-
stavy byly vedle starých lidových a kos-
telních betlémů také současné betlémy 
z  nejrůznějších materiálů, ukázky sta-
rých i  novodobých vánočních dekora-
cí, návody na výrobu vánočních ozdob 
a  drobných dárků. Zvláštní část výsta-
vy tvoříla soustavně rozšiřovaná kolek-
ce papírových vystřihovacích betlémů 
a  vánočních pohlednic, umístěná do 
velkého výstavního sálu v bednárně. 
Přímo vedle skanzenu se nachází sou-
kromé muzeum motocyklů Moto&Velo, 
které jsme také navštívili. Muzeum bylo 
založeno v roce 1998. Vystavuje více než 
70 jízdních kol a 60 motocyklů českých 
i  zahraničních značek s  řadou unikátů 
(Laurin & Klement, ČZ, JAWA, NSU, 

DKW, Harley-Davidson, Indian), přede-
vším však pro nás velmi zajímavou uce-
lenou sbírku předválečných motocyklů 
České Zbrojovky a.  s. Strakonice (ČZ) 
od motorového kola ČZ 76 KAKTUS 
až po motocykl ČZ 500 a skůtr ČZ 501 
s  originální sajdkárou. Viděli jsme zde 
i  řadu dobových doplňků jako zvonky, 
výrobní štítky, zámky, světla, pumpič-
ky, duše, sedla, brýle, plakáty, fotografie 
a mnoho dalších věcí. 
Návštěva obou muzeí pro nás byla velmi 
podnětná, různé náměty a nápady mů-
žeme využít jak ve mlýně v Hoslovicích, 
tak i  při budování nových muzejních 
expozic.




