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Milevské muzeum v roce 2022.

Do sezóny 2022 v§oupilo Milev§ké muzeum s ucelenou expozicí, Kerá
dokumentuje dějiny města Malevska i zdejšího regionu, Už deset let je
sídlem Milevského muzea nově opravená klasicistni budova ždruhé
poloviny 18, století ve druhém nádvoří premonstrátského kláštera

I\ruzejní expožice jsou pro Veřejnost otevřeny vždy 10 měsíců V roce, od
března do konce prosince, Vlednu a únoru je muzeum, kdy je zájem
návštěvníků minimální, pro veřéjnost Uzavřeno, konaji se zde různé
konzeNačni á údžbářské práce, kteé nelze provádét v běžném
provozu. Pro předem objednané skupiny náv.štěvníků je všák prohlídka
muzea možná. Muzejní knihovna a badatelna jsou návštěvníkúm
přístupny i v těchto zimních měgících. Vplné provozní době, tedy od
března do pro§ince, si badatelé mohou v knihovně dohodnout studium
také o Víkendech, což oceňuji zejména studenti, kteři §tuduji jinde a do
í\rilevska §e vracejíjen na víkend.
zavkacím dnem Milevského muzea jsou pondělky, alo i zde platí, že
předem objednané výpravy simohou muzeum píohlédnout iv pondělí.
Vhlavni letnl sezóné, tedy VčeNenci a srpnu. je muzeum pío
návštévníky otevřeno včetně pondělk|], což koresponduje s provozní
dobou Plohlídkové řasy zdejšího kláštera. ohlas veřejnosti na toto
rozšíření prohlídkové doby muzea j€ dobď, což se ukazuje i na počtech
návštěvníků. V letních měsícich je tedy Milevské muzeum pro veřejnost
otevřeno deníě a této praxe bychom se chtěli džet ido budoucna.

Návštěvnost Milevského fiuzeaý foce 2022.

v rcce 2022 navštívilo Milevské muzeum, jeho expozice a výstavy
celkem 4.925 platlcích návštěvnlkú. Je to zatím nejvyšší počet od
přestěhování muzea na ll. kláštemí nádvoři. Po dvou 

"covidových"sezónách 96 návštěvnost muzea opět vraci k číslúm obvyklým v lďech
před covidem, Velmi dobrá byla návštěVnost v měsících červenci - září,
naopak o něco nižši zájem návštěVniků zaznamenaly oba jarmafty
s ukázkami star,ých řemesel, jarní a Vánoční- celkově je znát, že diky
zvýšeným cenám energií lidé začínajívíce šetňt na náVštěvách fiuzeí a
památek.
l\rimo evidenci návštěvnosti zŮstávaji některé speciíické kategorie
náVštěvníků, napřlklad děti do věku tří let a také někteíé osoby. které
mají z nějakého dúvodu volný vstup, například členové Asociace muzeí
a galeňí ČR, pracovníci Národniho památkového ústavu nebo členové
zýázu ínizeí slovenska. Do statistiky nejsou zapoěteni ani posluchači



přednášek, kteíé sice přednesli pracovnici lvljlevského muzea, ale
pořadatelem byl nějahi jiný subjekt a přednáška se konala mimo
muzeum. za rck 2022 se jedná o 286 posluchačů,

personália.

v íoce 2022 působilo v Milevském muzeu celkem 6 stálých
zaměstnancŮ, z toho 2 ne zkácený úvazek- opíoti předchozim letŮm se
jedná o úsporu dvou pracovních míst, Mužejní údržbář odešel do
důchodu a jeho pnáce nyni zastává jiný píacovník zaměstnávaný na
dohod! o plovedení práce, V roce 2021 byla také z úspomých dúVodů
zrušeno místo muzejní archeoložky a ukončena činnost archeologického
oddělení,
Ke konci roku 2022 oh|ásil.a odchod do důchodu dlouholetá účetní
l\,'lilevského muzea pani Zdeňka Vachutová. Na její míďo nastoupila od
1, ledna 2023 pani Marie Bercšová, Kerá na podobném postu placovale
řadu let a má dpstatečné zkušenoďi V účetni praxi. Bude v Milevském
muzeu píacovat na zkrácený Úvazek,
Dálší odchod do důchodu oznámila i paní Helena Pohořálková, která
V muzéu pl€lcuje uŽ od roku 1982, tedy 4Í let. Na její místo vjarních
měsících roku 2023 nastoupi nová zaměstnankyně s kvaliíikací pro
spíávu muzejni umělécké sbírky,
Kromě stálých pracovníků využivá Milevské muzeum v pruběhu letni
sežóny a konánl kulturních akcí 3 - 4 osvědčené pracovníky, Keři
v muzeu pEcují na dohodu o plovédenÍ práce, Bez nich bychom se
v letnl sezóně, kdyje muzeum, otevřeno každý den, neobešli.

provoz služebního vozidla.

Milevské muzeum ziskalo v roce 2022 dva granty, jeden od Jihočeského
kraje, druhý od Ministerstva kJltury ČR.

Krajský grant ve Výši Kě 20.000 byl určen na rekonskukci propagačního
stojanu lvlilevského muzea před branou Milevského kláštera, Tento
stojan má pro naše muzeum klíčový význam, ale po deseti letech byl už
znečně poškozen Vlivy počasí, e tak bylo třeba jeho původně plechovou
tablili Včetně nového polepu vyměnit za plastovou tabuli, Kerá do
budoucna už nebude ohrožována korozi.
součástí grantu byla i Výroba propagačnich předmětú, zejména
papíro\.ých tašek s logem Milevského muzea, do ktelých muzejníci
vkládají zákazníkům zakoupené zboží, zejména knihy, Tašek s logem
muzea bylo zhotoveno í,000 ks.

lvlini§tercký grant ve \,/ýšj Kč 40.000 byl určen na \.irobLl obalového
materiálu pro muzejni sbírky, především k uložení fotografii, písemnosti
a textilu, Jedná se archivní krabice, kartony a obaly ze speciálni
odky§elené lepenky, v nichž se staré dokumenty nepoškozljí a sbírkové
předmáy jsou v nich uloženy podle požadavků na ochranu památek,

celkem Milevské muzeufi ziskalo za rck2022 v grantech Kč 60.000,

Konlíoly.

v rcce 2022 proběhla pravidelná kontrola hospodaření s veřejnými
finančními prostředky, Kerou provedl finanční odbor lvěstského úřadu
v MiléVsku, Finanční nesrovnalosti nebyly zjištěny, na základě
požadavků finančniho odboru jsme administrativně upravili některé
muzejní ekonomické dokumenty podle požadavků zřizovatele,

Vprůběhu roku 2022 prcvedla VZP ČR, pobočka Písek, konholu
dokumentů Milevského muzea ohledně plateb pojistného a odvodú
zaméstnanců muzea. Závady nebyly zjištény,

V listopadu 2022 proběhl v Milevském m!]ze!] audit kověřeni plnění
Požadavků právnich předpisů pro csN EN Iso 5000í:2019 (šetření
s energií). Neshody s předpisy nebyly zjištěny.

Granty

Vozidlo Peugeot Partner 1,6 používají pracovnici muzea ke kra§ím i

delším služebním cestám. Mezi ty kranší patří zejména jizdy do
muzejního depozitáře, kteFý je s]tuováí na tzv. starém sídlišti, tedy na
opačném konci města. Ktěm delším cestám patří zejména jizdy pro
předměty, pl]jčované k Výstavním účeh]m od jiných muzeí, Někdy se
jedná o cílé dosti Vzdálené, např. Praha, Litoměřice, České Budějovice,
Kledno, Volyně, Prachatice, Příbram, kde všude jsme si vypť]jčovali
Výstavní exponáty. Da'ši cesty jsrne podnikli během přlprav muzejních
publikací. kdy jsme jezdili fotografovat sbkkové předměly na
památkových objeKech (Fďdlant, Lysice, opočno, Žleby, Rožmbeík,
Hradec Kíálové átd.)
za rck 2022 nedošlo během provozu služebního Vozidla kžádné
dopravni nehodě a pracovníci muz6a nebyll V souvislosti s provozem
služebního Vozidie ani nikým pokutovánl,



Přírůstky sbírek Milevského muzea za rok 2022
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1. zlomky kéramichých nádob, arch, V,ýzkun Blehov
2. Zlomky keramických nádob
3, i,ililevský zpravodaj, roěník 2020
4, [4ilevský zpravodaj, ročník 2021
5, l,/ilevské noviny, ročník 2020
6, lvilevské noviny, ročník 2021
7, soubor plakátů z [,/1 ileýska z lel2020-21
8. okesni noviny zitřek z let 1976,1977
9, okresní noviny zitřek z let 1978,1979
10, okresní noviny zítřek z roli 1980
11. okresní noviny Zitřek z roku 1993
12. okresní noviny zitřek z roku í984
13. Pamětnlmedaile sDH Milevsko
14, Dětský diaprojektorz roku ,1987

15. Dětský šicístroj (výroba NDR, 1988)
16, Kolébka pro panenky, domácí výroba
í7, Dětské lyže, kolem roku 1990
18, Razitko |VéNV MiléVsko
19. Razítko sokolČsl.
20. soubor dokumentů MéNV l,ililevsko
21. Kniha zápisů sport. klubu Milevsko, 1942-47
22. soubor pohlednic Milevska a okoli
23, Promítací přístroj lvleolux
24, Kamera ALZ supra (Meopta)
25, Ameňcká vojenská nosítka - ll, svět. válka

lvluzejní sbírku drobného tisku doplnil i soubor 51 plakátů, vydaných
v MiléVsku a dokumentujícich zdejší kulturní život ý letech 2020-21.
sbírka pohlednic byla doplněna o soubor 79 kusú pohlednic lvliIevska a
okoli, kterou shromáždili pracovníci muzee.
cenné je také staré sokolské razítko z Milevska, ktere do našich sbírek
věnoval pan Karel Reiniš. Hodnotná je i kniha zápisú milevského
sportovního k|ubu z|et 194247, ktero! do sbkek našeho muzea předal
pan Mjloslav skalický z Milevska.
pan Josef Felbáb z Nerc§tec věnoval do našich sbirek ameňcká
vojenská nosítka, Kerá se vjeho rcdině přechovávala od časů 2,
světové Vállry jako památka na pobyt amerických jednotek na l\rirovicku
roku í945, Tato nosítka jsou jednlm z nejzajímavějších přírustkťl našich
mlzejních sbirek za rok 2022,

celkem bylo do sbírek Milev§kého muzea roku 2022 zapsáno 25
přírůstkových čisel o počtu &2 kusů.

v @.e 2022 byly sbírky Milevského muzea obohaceny o několik
zaiímavÝch oředmétů, Je mezi nimi napřiklad Pamětní medaile sboru
oobrovoinýcň hasičů v lvlilevsku, Vydaná ke 150, Výíoči založeni
milevského §boru, kteď jido našich muzejních sblrek věnoval.
zaiíma\^J, ie také souboí hraček pro větší déti z osmdesátich let

mi;uÉhó ;tobtí, Ťyto hračky jsou cenné itim. že jsou nepoškozené á
v půVodních oňginálních krabicích, které se obvykle dochovaií jen

oi;dinéle. Pro búdouci badatele v muzejni knlhovné bude jlstě přinosný

sáubor několika ročnlků okresnich novin Zítřek ze sedmdesátých a
osmdesáÝch let minulého století, ktený nám Věnovalo Prácheňské
muzeum v pi§ku.



sbírku Milevského muzea MMV005-09-02/1690002
ke dni 31. 12.2022 Ňoaí 5326 přirůstkových čísel

íozdělených do čtyř podsbírek:

Podsbírka 25
Jiná -

Neutříděno

Podsbííka 21
Fotografie,

filmy,
ýideozáznamy a

jiná média

Podsbírka 15
VýtVarného

umění

Podsbírka 11
Etnografická

9229
platných

inventárních
čísel

522a
platných

inventárních
čisel

708
platných

inventárních
čísel

1694
platných

inventámích
čisel

Sbírky: Evidence, inventarizace, nové přírůstky

v lócé 2022 p.obihala stejně jako V minulých letech každoroční
průběžná inventarizacé vybraných části sbírky l\/ilev§kého muzea. V
podsbirce Etnografie byla dokončena evidence a obrazová dokumentace
celé podskupiny textilu (ET32) a výšivek (ET27) ároveň s inventarižácí
Všech předmětů. V podsbirce Výtvarné umění (VU) byla provedena
inventaňzace 2, stupně evidence, současně byla zrevidována ob?zouá
dokumentace sbírky. Vpo§lední podsbílce Jiná došlo k inventarizace
části sbírky drobného tiskLr - plakáty (Jl4). Veškeré sbirkové předměty
v podskupině J|4 již í]'4í píovedenou oblazovou dokumentaci a
inventaízaci.

v íocÉ 2022 získalo lvlilevské muzeum z dotačniho programu
Preventivní ochrena před nepřlznivými Vlivy pro§tředí od l\rinisterstva
kuItury finanční podporu pro nákup obalového materiálu pro dlouhodobé
uložení fotografií a písemnosti. Pořídilijsme obaly z Vhodných materiálú
pro uložené dvojrozměrných sbirkových předmětů, zejména desky pro

uložení plakátů, fotoobálky pro uložení pohlednic a fotografií, archivní
krabice pro pisemnosti a dokumenty a píokládaci papir k uložení textilii a
ostatních drobných sbkkových předmětů. Dlky dotacím l\rinistersfua

kultury z předchozlch let jsme již bostupně dokázalizvýšit kvalttu uložení
a evidence a obrazové dokumentace sbírkovlích pFedmětů, Pro rok 2023
jsme požádali o dotace na několik projéktů týkajících se Vybaveni
depozitářů, zkvalitňování evidence a lestaurováni,

VprŮběhu roku jsme provedli preventivní konzeNaci něKerých
sbílkových předmětů, zejména nově nabytých, u nichž je právě
konzervace nejdůležjtější, Na začátku roku byla přizvána Dr Kavková
k preventivní konzeNaci §tále funkčních věžních hodin nejstaršiho
dochovaného věžního hodinového stroje Vjižních Čechách, Aby byla
zajištěna funkčnost hodinového stroje, bude do budoucna nltné provést
rozsáhlejší a nákladnější opravu,

Ke zv,ýšeni povědomí šřoké Veřejnosti o sbírce Malevského muzea
vyšly v průběhu loklJ 2022 na stftánkách lvli|evského zpravodaje
následující odborné články s tématikou sbírkových předmětů, tj. Příběh
novoročenek, coltz muzejních sbírek, Povodně na lvlilevsku, Trouby proti
mráčnům a [loždíře a hmoždiře. Na webov,ich stránkách bylinávštěvnici
také v pruběhu celého roku 2022 seznamování s vybranými různorodými
sbírkovými předměty lvlilevského muzea v sekci Exponát měsíce.

Ke dni 31 . 12, 2022 íozpracováno na:



Muzejní výstavy v roce 2022

Březen - květen

Pytlákova zbraň

specializovaná Výstava, zaměřená na Výzbroj a V,ýstroj pytláků, vzbudila
zájem jak odborných kruhů, zejména myslivců, tak i široké veřejnosti.
Vystavené předměty pocházely zvětší části ze sbííky kladenského
sbě.atele pana IVlilana Hlásenského, kteď se dějinami pytláků zabýVá !ž
nékolik desetiletí, Vystaveny byly především palné zbraně, speciálně
upravené pro skryté nošení nebo podomácku předělané 2e zbraní
Vojenských. By|a zde k Vidění nápřikled fráncouzská jehlovka chassepot
1866 nebo americká puška Wlnchester z.oku 1866. Všech pušek však
Více než padesát a k nim musíme pňpočítat přes 300 loveckých nožů od
í9,- 21, století. zajimauá by|a také Výbava tajné skrýše jednoho
z kladenských pytláků, nalezená v křivoklátských lesích někdy kolem
íoku 1900, Kromě zbíani zhotovených pn]myslově zde byla Vystavena i
celá řada pušek, Vyrobených podomácku, ať už zručnýma či méně
zručnýrna rukama, Nechyběly zde anizbraně, které sitajně vyrobili učni
jednoho z kladenských učilišť.

Výstava byla doplněna také o několik upravených pytláckých
pušek z modernějši doby, jež pocházely ze sbirek Muzea policie V Praze
ná Kadově, které se na přípÉVě exponátů podílelo. Představeny žde
byly také Ukázky pytláckého oblečení, vaky na přenášení Ukrytých
pytláckých zbraní a ,/ýbava k vyvržení a porcování ulovené zvěře,
protože pytláci nosívali sVé úlovky domů zbavené vnitřností, Nechyběly
zde ani ukázky předmětů pro domácí odléVání olověných střel nebo
středověké lovecké zbraně, kuše a oštěpy,

V závérL] výstavy dne 7. května se uskutečnila podrobná
komentovaná píohlídka s v,ýkladem pana l\rilana Hlásenského, jíž se
zúčastnilo cca 40 zájemců a trvala téměř čtyři hodiny,

Výstavu si za dobu jejího t.vání prohlédlo 800 návštěVníků,
KUrátory výstevy byliVledimíí Šindelář a Lukáš Panec,

květen - září

Škoda .. automobily na plakátech a v přospektech'1945"2022

Reprezentační Výstavu automobilo!^ých prospektů, plakátťl a letákú
automobilú Škoda pňpravil ze svých vlastních bohatých sbirek milevshý

sběratel_JuDí, Ivlartin Kupec, PhD, Veřelnosti zde byla představena
historie skodovek od jejich poóátků ve čtyňcáFich letech minulého stoleti
až po současnost, Jednalo se o ucelénou řadu propagačních materiáll],
určených jak pro české, tak i zahlaniční zákaznlky, a tak yýstava byla
nejen dokumentem fenoménu české značky Škoda, ale také ukázkou
VýVoje propagačni obchodní grafiky za posledních 70 let. Příjemným
doplněnlm Výstavy byla pak i ukázka několika desítek modelů
automobilú Škoda ze sbírek JUDr. Martina Kupce a lvlilana Bělohlávka.

Velkolepá Vemisáž Výstavy Škoda se uskutečnila v nádvoří
kláštera před budovou muzea a zúčastnilo se jí přes 250 náVštěvníkj,
Autoři Výstavy požádali o spolupráci i majitéle automobilových veteránů
zokolí, a tak se na vernisáži představila celá řada staných silničních
Vozdel, od Voz] Škoda octavia z konce padesátých let minuIého stoleti
píés automobity škoda Felicia, škoda 1ooo [lB, škode íoo a škoda 110
R coupé píes žnámé automobily Škoda 105/í20, Favority, Foímany až
po současnou automobilovou produkci. celkem se akce zt]častnilo Více
než 15 starých Vozidel, jež jejich majitelé udžují vdobrém a
provozuschopném stavu.

součástí verni§ážé byla nejen komentovaná prohlídka výstavy,
ktero! JUDr, Kupec toho dne pak jétě několikrát obětavě zopakoval, ale
také slavnostni křest jeho nové reprezentační publikace o vozidlech
skoda, jejiž tisk se jako zázíakem podařilo stihnout těsně do začátku
výstavy, Po zahájení výstavy tedy pak došlo ina slavnostni
autogramiádu autora.

kurátory \^ýstavy byli Lukáš panec a vladimir Šindelář, výstavu §i
za dobujejího trváni prohlédlo 2.000 divákú,

záři- listooád

Kouzelný svět korálkú

Dlolho odkjádaná výstava spolku Korálkářky Tábor, Kerá se původně
měla konat o rok dříve, ale epidemie covidu tehdejší výstavní plány
muzea změnila. v zářl 2022 §e tedy plánovaná v,ýstava uskutečnila.
Výstavní exponáty zapůjčily členky táborských Korálkářek, kdy se ve
většině případů jednalo zejména o šperky, Korunou celé výstavy byly
šperkařské kompozice italské zapújčovatélky Laury Giusti, které krátce
předtim získaly ocenění Vjedné z velkých mezinárodních koráIkářských
soutéží, Šperky nainstalované na figurínách budily Velký zájem
náVštěvníkú, přesněji řečeno návštěvnic Nedílnou součástí výstavy byl i
počítačový kvíz, zaměřený právě na kolálkářskou Výrobu a tradici
korálků vůbec, který připravili píacovnici muzea. Po skončení výstavy si



pak mohli zájemci některé šperky zakoupit. za sedm týdnů trváni v,ýstavy
si expozici prohlédlo 800 diváků,

Kurátory Výstavy byly Helena Pohořálková a l\rgr, Petra
kratochvílová,

Výstava se uskuteěnila v sále obecního úřadu v chyškách na přelomu
zéří a řij^a 2022.

Listopad - prosinec

v ářt 2022 sé Milevské muzeum prezentovalo na táborské přehlídce
Knihoráj. V rámci histoňckého festivalu Táborská sétkáni zde byla
v Husitském ňuzeu představena vydavatelská činno§t muzei a
nakladatelství s regionální tematikou. Milevské muzeum zde nabídlo
ce'ou řadu publikací zo své produkce a prokázelo, že i malá muzea
mohou vydáVat hodnotné knihy a být důstojným protihráčem velkých
nak]adatelských subjeKů.

Púidem spolu do Betléma

Tradični vánočnl v,istava beúémů, kteftá má v Milevském muzeu vice
než Clvacetiletou lladici, Část exponátů letos pocházela z nově ziskaných
betlémú irtilevského muzea, kteé tuto kol€kci sy§tematiclry doplňuje,
dálší exponáty zápůjčila hlubocká sběratelka Jana Pulcová, Některé
další betlémy ná Výstavu půjčila i Alena Janoušková ze Zbislavi a Kaíel
Reiniš z Milevska.

z muzejních exponátů zde byl poprvé vy§taven krásný betlém
železnobrodského skláře Zdeňka socholá, zhotovený z taženého
barevného hutního skla. Jedná se o obsáhlý betlém s25 figurami o
výšce kolem 20 cm a celkové váze kolem 50 kg. Nechyběl tady ani
tradiční milevgký betlém, Kerý si dalo MileÝské muzeum roku 2013
zhotovit na objednávku v ateliéru Radost. součá§tí tohoto beíému Je
zdejší kostél sv. Bartoloměje, doplnéný postavami milevskýcil
řemeslníkú, jak j§ou uvedeni v soupisu milevských živností z roku 1 860.
Kurátorkou výstavy byla Mgr. Petra Kratochvllová. Výstav,] betléml] si
prohlédlo asi 1.300 návštěvníkú.

l\rilevské muzeum připravilo ve spolupláci s městskou knihovnou
výstavu, věnovanou literátům Milevska a okolí, Muzejnici zhotovili
polovinu doprovodných textů o jednotliv,ých autorech a posMli knihovně
skeny obálek někteďch star.ších a historjckých knih, jež knihovna ve
sv,ých fondech nemá,

Výstava se konala ve vestjbulu milevské městské knihovny v sípnu
a září 202'

Koncem září připravilo l\Iilevské mL]zeum zápůjčku historichich
předmětú pro klátkodobou Vý§távu o l, světové válce a vznik! republiky
roku 1916, Výstavu pořáda|a obec chyšky a muzeum zapůjčilo zbraně,
ruční granáty i dobový tisk s uvedenými jmény chyšeckých obětí války,

l

)



Kulturní akce Milevského muzea v roce 2022

Vll. muzejní noc

Byla to dalši akce, obnovená po dlouhé době covidového půstu. Muzejní
noc žačala o púl sedmé vystoupeflím táborského souboru histolické
hudby Dei Gratia a potom následovalo Vystoupení kouzelníka Čárykluka,

Neděle 10, dubna

Velikonoční jalmark slar,ých řemesel

V prostorách muzea se lskutečnil tradiční v pořadi už osmnáctý jarmark
s lkázkami staných řemesel, Zúčastnilo se jej skoro 40 řemeslníkl], kteři
zde předváděli stará a dnes už mnohdy zaniklá řemesla, jako např, práci
na hrnčířském kruhu, foukání skleněných figurek, předeni na kolovíátku
a celou řadu dalších íUkodělných praci, Akci doprovázel a spláVnou
sváteční atmosféíu navodil flašinetář lng. Jan Roháč, tradiční
spoltiplacovník našich muzejních akcí. Venku před muzejní budovou
píobíhal prodej cukrářských výrobkŮ a novinkou zde byla i nabídka
trdelníku V několika chulbyých Verzích,
Jednalo sé o pNní z našich muzejních jaímarků po dlouhé době
covjdové epidemie, Akce se zúčastnilo 520 náVštěvníků.

Pátek 10, června

který si íázem získal srdce Všech malých diváků- Pak následovala
ukázka střelby z malých funkčních modelů děl ze sbírky Mg.. lvliloslava
vaÝáéka, jednoho ze zakladatelú souboru Dei Gratia. Týž také na akci
předvedl několik kusú historicloích společenských her ze své sbírky. Hry
pocházely většinou z19, stoleti a dokládaly, že i v dobách, kdy
neexistovaly žádné počitačové hry, se lidé dokázali dobře bavit.
Jako obvykle byla iletos součástí muzejní noci ochltnáVka dobové
polévky podle historického receptu- Letos padla volba na frankfuňskou
poléVk! podle receptu proslulé kucheřky Magdaleny Dobromily
Rettigové, jenž vyšel vjejí kuchařské knize rokú 1826. Tehdejší

'rankfuňská 
polévka se od té dnešní lišila zejména tím, že neobsahuje

žádnou pap ku - ta se zač2la do této polévky pňdávat až v polovině 20,
stoleti.
Nedílnou součá§tí muzejnich noci je také možnost prohlédnout si zblizka
některé zajimavé sbírkové předměty a vyslechnout si ktomu Výklad
jednotliv,ých kurátorů sbííek, A tak si zájemci mohli prohlédnout a
potěžkat historické zbrané, podívat se na staíá platidla (mnozí sterši
náVštěvníci si s nostalgií připomněli staré zelené stokoruny, platné od
roku í961), V muzejní knihovně si návštěvníci mohli přečíst stará
milev§ká periodika, Kerá Ve městě \rycházela pod různými názýy už od
roku 1886,
Jako obvykle připravili pracovníci Milevského muzea pro malé
náVštěvniky také muzejní kviz, kdy děti mohli odpovédi na jednotlivé
otázky objevit V muzejních expozicich, např, kolik Vodníků obsahuje
vystavená kolekce starých loutek, kde V l!{ilevsku stáVal místní pranýř
nebo kolik vlastně bylo siamských sester Blažkov,ých. závěr akce opět
patřil hudebnímu souboru Dei Gratia.
Při muzejní noci se Vybííalo jen dobrovolné Vstupné. Akci si nenechalo
ujít 230 náVštěVníkú.

sobota 10, zářl

síaz Felicia klubu v Milevském muzéu

Pondělí 28, března

,,unum necessarium" (Jedno nezbytné}

konced ke Dni uóitelů se u§kutečnil v Latinské škole i/ilevského
kláštera. JednaIo se o koncert, kteíý se měl půVodně konat už roku 2020
ke 350. výročí úmŘí Jana Amose Komenského, ale covid tyto plány
zhatil, Nakonec došlo k uskutečnění tohoto koncertu až o dva rcky
později,
Učinkoval oblíbený piíbramský soubor stanich hudebnich nástlojť]
chairé s uměleckým vedoucim Josefem Krčkem. Na progíamu byly
především skladby a písně z doby třicetileté Války, jak duchovní, tak i

světské, Na začátku konceítu v krátkém proslovu přiblížil ředitel
Milevského muzea životní osudy J, A. Komenského, Škoda jen, že akce,
pořádaná na Dén učitelú, měla jen malé zastoupení učitelského sboru,
Koncertu se zúčastnilo 45 posluchačŮ z I\rilevska iokolí.

v 91pnu 2022 oslovil Milevské muzeum !ng. Petr Šimek, předseda
zájmového sdružení Felicia a coupé klubu cz z Óeských Budějovic
s návrhem na uspořádáni setkání ólenú tohoto sdruženi během spanilé
jízdy po jižních Čechách. KVůli této akci byla o týden prodloužena
stáVajíci výstava Škoda, která půVodně měla končit o Ýden dříve, célá
akce se však rychle a operativně pňpravila, a v sobotu 10, září na
klášterni nádvoři před budovou muzea postupně přijelo přes 30
naleštěných a krásně opečovaných automobilťl Škoda 450 Felicia, na
které zde už čekaly početné davy zájemců,



Účastn
muzea

íky pňVítal předseda klubu lng, Petr Šimek a ňeditel Milevského
Vladimír Šindelái o historii vozů Felicia zasvěcené pohovořil

JUDi MaÁin Kupec, Ph.D., ktérý pak s nékolika skupinami zájemcl]
postupně absolvoval komentovanou prohlídku vý§tavy Škoda. Akci, Keré
mimořádně přálo krásné poča§í, doprcvázel hrou na §axoíon mladý
hudebník Jiří Holub z Písku, Jednalo se o Velmj příjemnou událost, jíž se
zúčastnilo přes 280 návštěvn íků,

Čtvrtek 1s. zari

pozemková rcfořma _ natáčení české televizo

Ve čtvrtek 15, záři se v prostorách Milevského muzea uskulečnilo
naláóení České televize pro pořad 

'Histoíie.cs", Námétem pořádu byla l,
pozemková reforma, k níž došlo po skončení prvni světové války, a jeií
průběh na Milevsku a Táboísku, o dobových reáliích té doby promluvil
ředitel Milevského muzea Vladimír ŠináeEř. o samotném 

'průběhu

pozemkové rďomy zasvěcéné pohovořila Mgl. zuzana Kalivodová_
Třéštiková. Pořad se poté dvakftát vysllalv říjnu na ČT 1,

Úterý 29. listopadu

Křest nových knih, vydaných Milevským muzeem

Ve vestibulu lvléstské knihovny v lvlilevsku se usk tečnila spoiečná akce
knihovny a lvilevského muzea - křest dvou noyých dlouho
pňpravovaných knih, ktere Milevské muzeum Vydalo,

Byl to jednak druhý díl úspěšné fot€ráfické publikace 
'Milevsko,fotografované tehdy a teď, PrVní díltéto knihy vyšelíoku 2020 v nákladu

1 000 kusů a je dnes už zcela rozebíán. PláVě tento úspéch podnitil
autory lvlartina Kupce, Vladimíra slndeláře a lrartina Třeštika k přípravě
druhého dílu. JednotIiví autoři si íozdělili připravu konk.étních kapitol
knihy: Vladimir šindelář zpracoval léta 1890 - 1945, N4artin Třéštík
období 1945 _ í970 a i.rartin Kupec roky 1970 - 1989. Jako V prvním
dílu i zde byl použit osvědčený model - stani snimek Milev§ka a na
druhé stránce fotograíie tohoto místa dne§. současné snímky zhotovil
muzejní fotograf Lukáš Panec. Každá kapitola by|a v knize zahíena
krátkým dobov,ým úvodem, kter,ý byl doplněn i němechým a anglickým
překladem. Německý překlad zpracovala paní Jitka chabrová
z [4ilevska, anglický překlad připravil Mgr, Petr Kos z Jihočeské
univežity V Č, Budějovicích. Knihu V oblíbeném čtvercovém formátu 21 x
21 cm na křídovém paplru VytiskIa jindřichohradecká tiskárna Rain.

Kmotrcu knihy se při jejím křtu v milevské knihovně stala emerjtní
jihočeská hejtmanka a někdejší milevská starostka, Mgl. lvana stráská.

Druhou knihou, která se onoho večera dočkala kňu, byla dlouho
připravovaná publikace o siamských dvojčatech, sestrách Blažkouých-
Ve sbirkách i/lilevského muzea je uložena řada parnátek na tato siamská
dvojčata a autoň knihy měli k dispozici i mnoho vzácných rodinných
archiválií, Kniha je Výsledkem spolupráce čtyř autorú| Mgí, Pétry
Kratochvilové a Vladimíra sindeláře z Milevského muzea, RNDr,
Vít&slava Kuželky, antropologa z Národního muzea, a l\rgr, Filipa
Hežy, Ph,D, z Etnologického ústavu Akademie Věd ČR. Publikace
přináši komplexní vylíčeni životních osudů slavných sester Blažkových,
ve své době proslavených po celé Évropě. Textová část je doplněna o
obrazovou příloht], Kená obsahuje desitky fotografií seste. Blažkových,
V mnoha případech dosud nikdy nepublikovaných, Knížkaje vytištěna na
křídovém papíru a v pevné vazbě, Kmotrou této knihy se pň křtu stala
ředitelka Městské knihovny v Milevsku, lng. Petía Bláhová.
slavnostní události v městské knihovně se zlčastnilo vice než 70
návštěvniků, Atmosféru celé akce zpřOemnil pisecký soubor FaLJtores
flautae, který zde uvedl několik skladeb anglických, irských, skotských a
nechyběla ani píseň židovská. Po skonl€ní oficiální části křtu
následovala autogramiádá autorú.

Neděle 4- pro§ince

Adventní iaímark slarých řemesel

První vánoční jarmark s ukázkami staďch řemesel po covidové epidemii
se uskuteěnil ve všech patrech budovy ltlilevského muzea. Návštěvnici
zde mohli ochutnat tradiční horkou medovinu, potěšit se trdelníkem a
poslechnout si staré pisničky vpodání ílašinetáře lng. Jena Roháče.
K viděni byly například dřevěné sochy řezbáře Václava Křižka, kožené
v,ýíobky e sedlářské prace Milana lvlalika. cínové šperky Mgr, KrisÝny
sindelářové, anděličci zovčího rouna, které Vyrábl Naďa Dvořáková
z Bechyně, Vizovické pečivo lvlarie Kotaškové z Branic, hrnčířské
výrobky zdilny milevské rodiny Pichouých, látkový betlém Evy
Janouškové, korálkové výrobky mladých sester charyparoyých e mnoho
dalších krásných adventních Věcí- Jarmarku se zúča§tnilo přes čÝřjcet
řemeslníků a Výlobcú,

Venku před budovou muzea mohli návštěvníci ochutnat výborný
trdelník a svúj stánek zde také mělo cukrářství sladká teíapie, které
mělo už po třech hodinách zc§la vyprodáno,

Příjemnou akcis pravou Vánoční atmosférou navštívilo 790 lidi,



Přednášková činnost Milevského muzea 2022

22. 3.2022 Jak ženy vřaždi
(V, šindelář)
Muzeum středniho Pootavi, shakonice - 25 posluchačů

5.4.2022

Muzejní knihovna, nové přírůstky, návštěvy
badatelů

TiskařJiří Melentrich z Aventina aieho bible
(V, sindelán
Řimskokatolická farnost Kard, ŘeĚice - 3'1 posluchačů

Hrdelní přávo v českých zemích
(V. šindeláD
Muzeum středního Pootavi, strakonice - 26 posluchačů

Rytířské tu]naie - slavnosti šlechty
(V šindelář)
Hradozámecká noc- slátní hrad Rožmberk
45 posluchačů

Vřaždy v Šámonicich léta Páně 157í

společná akce Milevského muzea a obecní knihovny
Šamonice, Přednáška se konala u bývalé šamonické
fuze, přímo na místě dávného ziočinu - 95 posluchačú

Atenéty v dějinách Československa
ť. šindeláĎ
senior klub ZV\lz lvlilevsko -20 po§luchačů

Byl!ři
Rád nemeckycn rytlru
staré zbíaně
Rylíři Ve středovéku
Rylířská krev
znaky rodú českých
svědectví Langweilova modelu Prahy
LánqweilúV model Píahy 1826_1834
Plán slarého a Židovského l\,4ěsta Plaž.
prahá husitská
Praha 'l310- 1419
Havelské [,lěsto pražské ve slředověku
Čechy V době HUsoVě
lJniíoírnen Europáischer Aímeen
Das polnische Heer Johann lll,

LoUpeživí ryllři
Illí§ta, kde navždy odpočívají slavni
Hislorické nábojové zb€ně
České beltémy
Po březích ollické prehrady
Zmizelý oblaz milevského Venkova
Vánoce Ve slaročeské kuchyni
Zmizelé a mizející Pí§ecko
Děti a dětství
chíámové betlémy
Psychologie písma

sv, Ba.toIoměj - kosielV sídci Milevska
Jan Žižka a Tábol
síostlé sestry
720 let obce Božetice
od koiaborace k vraždám
Narozeni1918
Poklady, depoty, obětiny
Milev§ký letopis
co bylo před Píahou
Věk poděbladský
české dějiny lll. - část druhá
óechy V €ném středověku

koUpě
koupě
koupě
koupě
koUpě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
dar
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
dar
koupě
dar
koupě
koupě
koupě

3.5.2022

27. a,2022

4.9.2022

11.10.2022

23. 1o.2022

Bíadfoíd. Erniei
Klučina, Petr:
Nicolle, David:
Byam,lúichele.

Kovařík, Jiři:
Král, Vojtěch:
Bečková, Kaleňna:
Bečková, Kaleňna:
Kuchař, Kaíel:
Všetečka, Jiři:
Kalina, Pável:
I\,4usílek. lvlaňin:
Baítoš, František:
KolektiV.
Wróblewski. Bohdan
Vencl, slavomjl:
Zíbrt, Čeněk:
Fišera, Zdeněk:
8ořánek, František:
Litoš, Peř:

šiška, Vladinh:
Němeček, Karel:

šindelář, Vladimir|
DVořáčkoVá, Dana:
VaclIk. Vladimír:
Baková, Helena:
Pelich, l\,4artin -
Reymannová, ÉVa:
schneider, Josef:
Kisch, Egon EíVIn:
Kolektiv:
ciglbauer, Jan:
Benešová, Hana:
chvoika, ondřei:

lJrbánek, Rudolf:
Urbánek, Rudolf:
Turek, Rudolf:

Histo.ie džbánú a korbelú
(V, šindelář)
Výstava hi§torických džbánů, KlUb důchodců v lÝlilevsku
ll4 posluchaóů

koupě
koupě
koUpě
dar
dar
koupě
dar
koupě
koupě
kot]pě
koupě
koupěcelkový počet účaďniků přednášek: 286 posluchačů



Žemjička, Joseí:
Hay, Denys:
Malý, Karel:
Bednařlková. Jarmila.
lralý, Kaíel:
seibl, Feldinand:
Bartoš, F. A.:
Šusta, Josef.
zVeleslavina. DanielA,
chvojka, Josef
Kalovská, Jjtka:

Kolekliv:
Břicháček, Pavel:
IVařIk, Jarolim:
Kolekliv:

l,rěšťan, Jan:
lvaluska, schiuchetli:
Kolekliv:
Souktlp, Josef:
Kořán, J, a kol,:
Kořán, J, a kol,:
Krofta, Kamil:
Kíofta, Kamal:
Janáček, Joseí:

Vlček, Emanuel:
Zelinka, T. Č.i
seibt. Ferdinand:

Stránský, Pavel:
Hídlička, Jakub:
Kolekliv:
Kolekliv.
SommeÍville, Donald:

Zelenková. Pavla;

Baťková, Růžena:
Lakosil, Jan:
Bilek,Josef ,-Kálal, Jiří:
Hojdaí, Jaroslav:
suchanová, stanisláva:

Počáky Čech královsloich
Evropa pozdního středověku
Dějiny státu a práva
stěhováninárodů
České práVo V minulosti
Lesk a bida slředověku
Husitská íevoluce
Pošlédní PřemysloVci
Kalendář historický l. ll.
í\,,ledaile ČeskobudějoVicka
Z íeceptáře našich předkú
Kurl Knispel
Poklady doby bronzové
Premonstrálský klášter
Paměti městyse strunkovic
Josef V]astimil Kámáíýt
květuš, kvašťov
Pakáína
Back to Bohemia
Úřední telefonn' seznam Čechy-1947
Soupis památek V polit. oklese plseckém
Déjiny Čech a l\,4orávy nové doby ll,
Déiiny Čech a lvloravy nové doby lll,
začátky české berně
Přehled dějin selského šlavu
Dějiny obchodu v Praze

Jak zemřeli
Husilskou prahou
Německo e Češi
osud slavného domu
o slátě českém
pražská heraldika

Evropa a Čechy na koncislředověku
ll, svétová válka den za dnem
Velké bilvy slavných Voj€Vůdců
Premonstíátský klášter V l\/ilevsku
Umělecké památky Prahy
lJmělecké památky Píahy ll,
sudelv ve stinu lvlnichova
Milevjko a okoll od A do Ž
Táborské popíaviště
V lakový k.ásný společnosti
Když Vltava zpíVala l,
Když Vllava zpíVala ll,

cllek, Roman:
Uhlíř, DUšan:
Řeháěek, r.arel:
Novotný, Vladimh:

Buben, lvljlan:
Kinder, Hermann:
Kolektiv:
Kupec,I\rártin:
Kaíka, Josef:
Běhounek, Jan:
Šmidíka|, Pavel:
Koulňík, Jři:
Panec, Lukáš:
Herza. Filip,
Kratochvílová, Pelra,
Kuželka, Vitězslav,
šindelář, Vládimlr|
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kotlpě
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koupě
koupě
koupě
koupě

Kolektiv:
Vlček, Emánuel:
Kolektiv:
Holý, Kámil:
zap, Karel Vladislav
Toman, HUgo:
Rauscher, Rudolf
Goll, Jaroslav:
Kufřlel. Hánuš:
Beňoš, Franíšek M.
charvát, Pelí:
Wnteí, zikmund:
staněk, JarosláV:
Tříška, Josef:
Mecek, Josef:
Kolářová, Anna:
Vojtišek, Václav:
Kreibich, Kaíel:
cast€lin, Kaíel:
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Navždy spolu. osudy§ester Blažkových dar

Ke dni 31. 12.2022 bylo vknihovně lúilevského muzea evjdováno 7,375
liíu]ú-za rck 2022 pňbylo celkem 153 nových titulú, zloho 21 tiiulů získala
knihovna darem a 2 tituly Vydalo samotné Milevské muzeum,

Armáda a národ
NejstaĚí Přemyslovci
sbomík k děiinám Prahy, 1907
Žižka stlatég
wpsáníhusitské Války
Husitské váléčnictvl
soudní knihy osvětimské
Wbrané spisy drobné
Hu§itské Vojny v obrazech
z žižkovských mladých let
zrod českého slátu
Zlatá dobe měsl česlďch
Penize v čéských zemích
Předhusitské bajky
Husíté na Baltu
žena v hnutl husitském
česká žena v době husitské
z dějin spoú církve a státu
Příspěvky k chronologii haléřů
Vladislavských á ludvíkovských
spodnl patro Vállry
Bitva ne Bílé hoře
Krjminálnl přlběhya aféry ze Šurnaw
Pozapomenutí Jihočéši
['luzea v reqionu
české velkopřevo§tvi Řádu malt. Mířů
Die kjhmischen schwestem
150 let sboru dobrovol. hesičů v irilevsku
Aulomobily Škodá na plakátech
Kaíkův iluslrovaný pnlvodce po Čechách
přeborov v několika stalelích
Alois Morávec, z chýšky na Národnítřldu
Vlksice, střítež, Dobřémilic€, Klokočov
Jedenáctka z tržiště



Hospodářský účetní výsledek za rok 2022
Během roku 2022 se do knihovny nově zaregistrovalo 1l badatelú, Při 32
návšlěVách si V badatelně muzea zájemci Vypújčili 65 ťtulťt ke studijním
úče|úm. Pracovníci muzea §i v pnjběhu loku vypůjčili 195 titulů odbomé
lil€ratury k badatelským účelům, pro přípraw výslav a pro tvorbu stiatí do
lvlilevského zpravodaje,
Kniái fond byl íoku 2022 doplňován z vělší části nákupem knih 2á
§ymbolickoú cenu z íož§áhlé pozůstalosti milevského spisovatele Pavla
Hrdličky.
V prúběhu roku také pokraóovala d|ouhodobá katalogizace knižniho fondu,

V roce 2022 bylo do muzejní knihovny odevzdáno několik studentských prací,
ježVznikly ve spoluprácis knihovnou i/ilevského muzea:

Tereza Mullerová:

Histořie l. ákladní školy T. G. Masaryka v Milevsku v letech í 937-53

(Bakaláiská práce, JihočÉská univeíáb V Českých Budějovicích)

Spotřeba materiálu
spotřeba enerqie
píodané zbožl
opravy a udržování
cestovné
Náklady na leprezentaci
ostatní služby
[4zdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drob.ého dlouhodobého majetkL]

ostátní náklady z ěinnosti

Výnosy z prodeje §lužeb
Výnosy z prodaného zboží
Přúatě provozní transfery (od zřizovatele)
časové rozlišení invest.kansferu
"Přijaté granty (neinvestiční)

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek z provozu

245 293,96 Kč
528 463,66 Kč
98 927,58 Kč
21 544,04 Kč

709,00 Kč
19 6í5,90 Kč

916 022,32 Kč
2 644 865,00 Kě

835 906,00 Kč
1í5 904,00 Kě

1 500,00 Kč
58 248,00 Kč

3 330.00 Kč
71 371,oo Ké

Eliška Nehvelová:

Minerály a horninyv okolí Milevska

(seminámí práce z biologie, Gymnázium l\rjlevsko)

Peía Tt]mová:

Děiiny premonstíát§kého klášteře v Milewklt: MIlewký klášt6r od ieho
založení po současnost

(Diplomová píáce, západoěeská univ6žita v Plzni)

110 862,00 Kč
230 319,00 Kč

5 165 023,00 Kč
7 804,00 Kč

60 000,00 Kč

5 574 008,00 Kč

12 3o7,54 Kč
IllgA. Lenká Čížek - Mašková:

Nálezy depotů měděných ž6ber zé star.ěí doby bronzové a přelomu
střední doby bronžovó v okoli Milevska

(Esej, Pedagogická fakulla Univerzity Karlovy)

-NeinVestičnígranty:
Jihočéský kÉi _ propagaění pólláč+Éklam předméty

lv|iniste6tvo kullury, obalový ínaleriál pro Uložéní íotogEní
plsemnostíátenjfu

20 000,00 Kč
40 000 00 Kó

Náklady celkem 5 561 700,46 Kč



zpráva o činnosti Milevského muzea za řok 2022

t]čelový tisk

Vydalo Milevské muzeum, Klášterní 557, Ijilevsko
V únoru 2023

za pňspění pracovníků l\rilevského muzea
Heleny Pohoiálkové, Zdeny Vachutové a Mgr, Petry Kíatochvilové
k Wdáni pRpravil Vladimír sindelář

Nákladem a tiskem vlastnim

l
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l


