
i ,i,'

Zpr va
o činnosti Milevského muzea

v roce 2017

M ť



Zpráva

o činnosti Milevského muzea

v roce 2017

(ve smys]r 2ák.483/2004 sb', čl. T, s 10a' Ódsi' 2, pís c)



Milevské muzeum v roce 2o17

Do roku 2017 vstoupilo Milevské muzeum s ucelenou slálo! expozicí,
Věnovanou dějinám města a Íegionu. Už pět let je sidlem l\/ilevského
muzea býValá budova někdejši lesní správy na díUhém klášterním
nádvoří. Expozice jsoL] Veřejnosti přístupny vždy 10 měsíců V roce' od
března do prosince' včetně soboi a nedělí' Předem ohlášené skupiny
Však mohou přijít kdykoli' V iednu a únoru se V muzeu provádějÍ úklidové
a opravářské práce' muzejní kn]hovna i badatelna jsou Však po ohlášení
předem kdykoli přístupné'

Velkou změnou v provozt] Í\,4ilevského muzea byl Vznik nové
muzejní pobočky - lvuzea milevských maškar' Toto muzeum je
urnístěno na Náměstí E' Beneše vdomě čp. 6' v prostorách' kde
půVodně sldlila spořite|na. Jedná se o jediné muzeum tohoto druhu
V České republice-

s přípravami nové expozjce' věnované mjlevským maškarám' se
zača|o už ý Íoce 2016, kdy město Milevsko získalo od N,{in|steÍstva

kultury ČR Ínanční příspěvek ve Výši půl milionu korun' Po zcela
hektickém úsilí byly expozice nového muzea za čtyři měsíce po zahájení
instalačních plací dokončeny a dne 23. Února 2017 slavnostně otevřeny
Veřeinosti' Ve stejné budově sídlÍ také milevské infocentrum, kieré pro

maškarní muzeum zajišťuje pÍodej vstupenek' Maškamí muzeum je
V provozu celoločně' zavřenoje pouze v pondělí

Návštěvnost Milevského muzea a Muzea miIevshých maškar.

V Íoce 20'17 navšiívilo l\/ilevské muzeum, jeho stálé expozice, Výstavy i

kulturní akce celkem 4.309 plátícich náVštěVníků' oproti roku 2016 se
jedná o mÍrný pok]es zhíuba o 300 osob' Nižši návštěvnost měl zejména
velikonoční jarmark staÚch řemesel' naopak Wšší náVšiěVnost měl
jarmark adVentní'

Do tohoto počtu nejsou započítáni někteří neplatící náVštěVníci.
Jedná se především o malé děti do 3 |et věku a dále dospělí náVštěVníci'
kteří z nějakého důvodu mají vstup zdarma' Jedná se například o ěleny
Asociace muzeí a galerií' Národní památkov'7 ústav nebo Zváz múzeí
slovenska' Do statistiky náVštěVnosti nejsou také započteni posluchači
přednášek, které sice přednesli pracovníci lvlilevského rnuzea, ale
pořadatelem akce byljiný subjeK' Jedná se celkem o 806 posluchačů'

l/Iuzeum rnilevských maškaÍ mě|o v roce 20'17 náVštěvnost 5.086
platících návštěvníků' Protože se otevřelo až koncem únoía, jedná se o
počty pouze za 10 měsíců. Lze předpokládat, že V budoucnosti se
návštěvnost mírně zVýší'



obě muzea, městské i maškaíní' si Vzájemně uznáVají Vstupenky'
Pokud tedy návštěvník VjednoÍn z muzeí předloŽí Vstupenku z dluhého
muzea V [/ilevsku' má nárok na s]eVU vstupného Ve výši 50%.

Peasonália

Z důvodu zprovoznění Muzea milevsl(ých maškaÍ se počet pracovních
poměrú přepočiených na celé úVazky v Milevském muzeu zvýšil
z dosavadních 5'4 na 6'4 úvazků' Óási zaměstnanců Milevského muzea
pracuje na zkrácené ÚVazky V rozsahu od 0'25 - 0'9 celého pracovního
úVazku' V případě konání někteÚch Větších kulturních akcí muzea
(Velikonoční a vánoční jarrnark' muzejní noc atd') je nutno přijmout
brigádníky' protože stálí zaměstnánci muzea nejsou schopni při dodrŽení
požadavků zákoníku práce zabezpečÍt takovou akci VlastnímÍ silami'

V Muzeu milevských maškarvznikl od 1. ledna 2017 nový pracovní
úvazek ve výši 1,0, a|e kromě toho je provoz muzea zajištěn ještě dalším
pracovníkem' kteÚ prácLrje na dohodu o píovedení práce' Počet
odpracovaných hodin tohoto placovnÍka se každý měsíc mírně liší' ale
v zásadě odpovídá po|ovičnímu pÍacovnímu úVazku. Personálni zajiŠtění
pÍovozu maškarního muzea bude nutno V budoucnu ještě dá|e korigovat'

Provoz služebního vozidla

V průběhu roku 2017 najeli pracovníci Milevského muzea služebním
Vozidlern Peugeot Pa'tner ce|kem 13 508 km. Tyto cesty jsou tvořeny
především svozem různých Vypůjčených exponátů prc chystané \.ýstavy
a pak jejÍch nás]edným vracením'' V někteých případech se jedná o
místa re|ativně ýzdá\ená (PŘha, ceské Budějovice' Volyně, Tefezín)'
Řada krátlcých cest se {aké koná po |Vlilevsku' pÍotože budova muzea a
depozitář se nacházejí zcela na opačných koncích měsia. Vozidlo L]žíVá
při s\.ých cestách po regionu také archeoložka l\rilevského muzea.

V prvním pololetí roku se frekvence drobných pojížděk V souvislosti
s budováním lVaškarního muzea ješiě z\.ýšila' Narostly krátké cesty jak
mezi oběma muzejními budovami V |\Ii]evsku, tak i po okolí (Písek,
TáboÍ' chýnov, KlUčenice)'

V pÍúběhu roku 2017 nedošlo při provozu služebního Vozidla
k žádné dopravní nehodě ani přestupku a nikdo z pracovníků muzea
nebylV této souvíslosti2a nic pokutován'

Granty

v rcce 2a17 získalo lvlilevské muzeum celkem 4 granty' ztoho 3 od
Jihočeského kraje a 1 od města lvlilevska'

od Jihočeského kÍaje získalo Milevské muzeum částku 10'000
koíun na Výrobu tří nových stoLových Viirin do horní chodby mL]zea'
staíé dopoŠud použíVané v]hiny z padesáÚch let už byly na hranici
Ž]votnosti'

Daiším získaným kra]'ským graniem byla částka 20 000 korun na
restaurováílí lenésanční knihy Josef F|avius: Dějiny Války Židovské
(1574)' celková suma za Íestaurátorské práce činila Vtomto prípadě
40.000 korun.

Poslední krajský grant Ve Výši í5'000 korun byl určen na tisk
propagačních letáků nově Vzn]klého l/Iuzea milevsloých maškar' Toto
muzeum by o otevřeno pÍo Veřejnost V Únor! 2017' a bylo tedy potřebné
rozeslat letáky o vzniku nového muzea do Všech jihočeských
informačních center' spo]u s krajským gÍantem byjo Vytištěno celkem
50'000 celobarevných letáků, z nichž poloviná byla dÍle rozveŽena a
dílem rozeslána do všech jihočeských infocenteÍ, a dále do několika
středočeských infocenter' které s naším regionem sousedí (PříbÍam'
sedlčany, Vysoký chlumec atd') Druhá polovina letáků bude Íozeslána
V jarních měsících roku 2018'

od rněstá Milevska jsme obdrželi částku 12'000 korun, z níž jsme
spoluínancovali koncert souboru historické hudby RitoÍnello, konaný
k80. Výročí otevření Milevského muzea' Koncert se kona| 30 zářÍ
V klášterní Latinské škole a by]a při něm uvedena díia mi'evského faráře
Jiřího Evemoda Košeiického, kteý působil V l/]ilevsku v 17' stolgtí a
zapisoval si zdejši lidové písně a říkadla

celkem získalo ]\'lilevské muzeum v rcce 2a17 gran|y ve Výši 57'000

Kontíoly

V měsíci listopadu 20'17 se V Nrilevském muzeu Llskutečnila pÍavide|ná
VeiejnosoÍávnl ho.tíola hospodaienl s veíejnyml tlnanČnimi ploslředky'
.te'ou vy\ondl JUDr' Jiii H'adil' kontrolor a r]eŤodik N.4U [.4;levsko'
Kontrolováno bylo období 1 ' 912017, příslušné účetní úkony ziohoto
časového úseku, a dále plovoz služebního Vozid|a' Kontlolá
V hospodařeni muzea nezjistila žádné nesrovnalosti'

V srpnu 2017 proběhla V l\,4i|evském mUzeU konhola Všeobecné
zdravotní pojišťovny' zaměřená na platbu pojistného a plnění ostainích
povinnostÍ pláice zdravotního pojištění' Bylo kontrolováno období
11l2o12 612017 ' Ke dni kontroly neby|y zjišlěny sp]atné závazky vůči
VZP ČR ánijiné evidenční nedostatky'



Sbírky: Evidence, inventarizace, nové přírůstky
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Vprůběhu celého roku 20'17 pokračova|a inventura a následná
inventaÍizace sbírkových předmětů z Podsbírky Etnografie V kategorii
ET23 (Potřeby do domácnosti) uložených V depozitáři Ds a V expozicích
Ínuzea' Dále byla dokončena lnventarizace sbírkových předmětů
z Podsbkky Jiná v kategoriích Jl47 (Vzorky nerostů), JI42 (Nezařaditelné
Věci) a Jl63 (LitogÍaíie nródy) uložených V depozitáři Ds a expozicích
muzea Pracovníci muzeá se zabýVali iaké napravovánim omylů
v muzejních evidencích - 1' stupeň' 2' stLlpeň' cEs PrůběŽně probíhají
práce na fotoglafické dokumentacj sbírkouých předmětů v systematjcké
evidencia dop ňovánísystematjcké evidence u nejnovějších předmětů'

V roce 2017 byl za pomoci grantu Jjhočeského kraje zrestaurovaný
staÚ tisk Be]lum ludaicum - Válka židovská od Josepha Flavia z roku
1597.

Přírůstky sbírek Milevského muzea za rok2o17

1' soubor mincíá bankovek (1902-1938) - 15 ks
2. Pa|aš kuželkov'i, koleÍn Íoku 1700
3 Nůž španělský Navajo, kolem Íoku 1850
4. Židlekožená' Úředn],cká' l' republiká
5' Zlomky kerámiky JeniŠovice'526 ks
6 Zlomky keramiky Dmýštice -474 ks
7' zlomky keramiky Dmýštice -450 ks
8' Fotograí]e mi]evských maškaÍ - 36 čb sníÍnků
9' Zlomky keÍamíky Jenišovice - 112 ks
10' struska _ arch' nález Jenišovice - 10 ks
11. Keramické zlomky Milevsko _ 34 ks
12- Jehlice - arch. Nález lv]ilevsko Hajda - 1 ks
13. zápisky K' stehlíka o milevských maškaÍách
14' Fotograf]e - uóitel Josef LeVý' Klučenice - 8 ks
15' Fotografie aÍcheolog Bedřích Dubský - 8 ks
16' Fotografie - lidové zvyky' Mikuláš - 3 ks
17 ' Fotograíie ' bou íá n í Havlíčkovy ulice - 1 ks
18. Fotografie - vesnice kolem ll/lilevska - 1 ks
19' Foioqrafie - milevští odvedenci- 2 ks
20' Rukopis pamětí Ínlynáře chocholeho
21' Vyšívaný živůiek a dva bryndáčky - poč' 20' stol'
22' zápisník z'1' světové Války
23' KeÍamická Váza k v\iročí švýcarského partnerství
24' Modeldřevěné laviěky od švýcárských přátel
25' l\/apa města l\,4ilevska
26' FotogÍafie prezidenta zemana v l\,'lilevsku _ 11 ks
27 ' Plakát,,100 lei milevských maška/'
28' Dětské nádobíčko z 50' let
29' Fotogíafie školy v Předbořicích 1903, 1904 - 4 ks
30' Fotografie školy v Kovářově - 10 ks
3'1. Fotografie K Dolisty' ředitele školy Předboř]ce
32. Arch' nálezy z Blanišovic - 36 ks
33 Kovové nádoby na tekutiny'3 ks
34 skleněný nočnik
35. Proutěný koš
36 Tranzjstorová Íádia. 50' a 60' léta'4 ks
37 Cukrárské náčiní po panÍ Žebrakovské _ 5 ks
38' Fotoapaíáty a blesk _ 14 ks
39. Kamera
40' Holicí strojky' 1' pol' 20' stoIeií_2 ks



Mezi nqzajímavější akvizice roku 2017 patří nepochybně kuželkový
palaŠ, pocházejícÍ z doby kolem roku 1700' Zbraní tohoto typLl byla za
časů Evžena Savojského vyzbrojena Íakouská těŽká jízda (kyrysníci a
dragou n i)' Název zbra ně pocházi z Íoha 

' 
že železné pruty n a koši zbrané

ořiponiná|i sVým barnbulíami ozdoo.é baluslady tehoejš'ch ba'kónj'
ceoel pa|aše je zraiena syrrbo er-] pasovského vlkd' Velké pasovské
manufáktury toliŽ paiřily k ne]'Větším dodavatelům čepelí V barokní
Evropě' sbírka zbrani byla táké dopiněna o Velký Španělshý zavírací nůŽ
typu NáVajo' která pochází asi kolern roku 1850' Jedná se o zblaň
impozantních Íozměrů která V rozevřeném stavu dosahuje délky 80 cm.
l když nože Navajo býVajíVětšjnou poÍněrně dlouhé' déika našeho nože
je přece jen \.íimečná.

cenné jsou také vlastnoÍuční zápisky ma|íře Karla stehlíka'
Vztahující se k mjlevským maškaÍám' K tomuto dni totiŽ patrí V /lilevsku
ke zvyklostem popjsovat Výlohy po městě \'tipnými nápisy' Tuto pÍáci
často prováděl V 50' a 60. letech minulého století právě Karel stehlík a
dochované zápisky jsou jeho poznámkámi textů' které psa| na Výkladní
skříně'

Přínosné jsou také snímky ze sbírky Jaroslava Devery' ldeÍé
dokumentují bourání někteÚch dnes už neex]stujících částí Í\,lilevska a
také ljdové zvykyjako např' mikujášská obchůzka'

Pro paměť budoucím generacím byla do muzejních sbírek uložena
také keramjcká váza, výlobek zdejšího ateliéru Radost' Jedna]o se o
sáii 10 kusů' které by]y zhotoveny k 20' Výročí druŽebních VŽahů Ínezi
[,4ilevskem a šVýcarskou obcí Mijnchenb!chsee.

Zajímavé staré snímky Věnovala muzeL] i paní chabÍová
z 1]levska' Týo fotografie zachycují bývalou školu v Předboř]cích, školu
V KovářoVě ifotograíii řediiele škoiy'

z pozůstalosti paní MaÍie ŽebÍakovské z [/Iilevska se do muzejních
sbírek dostala část \,ybavení někdejší cukráíny pana Žebrakovského'
která býva]a nedaleko nynější budovy gymnázia a Většina našich
Vrstevníků tam chodjla mlsat'

sbírku betlémů obohatil Velký vyřezáVaný bet|ém zdílny řezbářé
Václava KříŽka z Křepenic u sedlčan. FjgUry o Výšce cca 80 cm jsou
zhotoveny z ipového dřeva a jsou prozatím největší, které se Ve
sbíÍkách l\,4ilevského mu zea nacházejí '

Dalem se do našich sbílek dostaly i předměty se sportovní
tematikou, napřík|ad tenisové trofeje Pavly Fiálové' za]ímavá tenisová
raketa z časú první republiky nebo o.iginální Vyp étací stroj na tenisové
rakety po jiŽ neŽijícím mi]evském tenistovi stanislavu NružÍkovi'

Zajímavá je také francouzská námořní šavLe [,'l 1833' Tyto zbraně
totiž později V benátském arzenálu ukořisti|i Rakušané a zavedli je do
svého právě Vznikajícího Válečného námořnictva jako Vzor 1849' Roku
1858 pak by]a tato šav|e nahrazena modernějŠím typem (lén Milevské
muzeLlm rovněž V]ástní)' onen staď VzoÍ je dnes už poměrně vzácný a
ob]evuje se V nabídkách staÍožitníků spiše Výjimečně' V rakouském
námořnictvu slouŽiia i řada Óechů

Naše kolekce stanich map byla obohacena o map! Protektorátu
Čecha Morava' datovánou rokem 1941' ze stejné doby pocházj i dva
poštovní pyte německé říšské pošty'

Ve|mi cenným přÍrůstkem je také lepenková silniční směÍovka sé
šlpkou' ukazující směr na Veselíčko a |Vilevsko. Cedule pochází patrně
zraku 1945 a jen náhodou un]kla druhotnému pouŽití jako stavební
mateÍiál.

Numismatická sbkka byla dopíněna o důležiý soubor bankovek a
mincí z konce rakouské monarchie a z časů první republiky. Tato platidla
V našich sbíÍkách by|a dosud jen málo zastoupena'

4'1' Betlém dřevěný
42' Brusle pánské
43. Tenisové trofeje z Milevska 15 ks
44' Tenisová raketa z l\,4i]evska
45' Dop'av-' Uka7atel z doby oÍolek'o'atJ
46' savle tra1coL'zsíá 1án-oini s pocnvou' lvl 1833
47' Puška (trornbón) křesadíová, ko]em roku 1800
48. ivapa záVěsná německá - Evropa - lll' říše
49' |Vlapa Protektorátu Čechy a l]/Iorava
50' soubor dokumentů Klubu filatelistů Í\/ilevsko
51' Německé poštovníVaky' 1941 _ 1 2
52 Vyplétací stroj na tenisové rakety z l\/ilevska

koupě
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dar
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dar
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Muzejní v'ýstavy v rcce 2o'l7

Březen 'duben

Příroda jé mocná čaÍodějka

První Výstavou loku 2017 by|a přÍodopisná Výstava autorů Jakuba
Rolčíka a zdeňka K|áska, kteíá poiěšila především entomology' Všechny
rrLzejnl vit'iny byly zaplněry brou{y a moh/li píedevším z Čecn' l\,4o'avy

a slezska' ale nejen odtud' celkem zde bylo k viděnÍ přes 1.400 druhů
brouků a motýlů' Ž nichŽ některé exponáty pocházely ize zemí AfÍiky a
Asie' Práce entomoloqů ie zásluŽná užjen lím' žé hmyzu ve světě ubývá
a některé Vyhynulé druhy jsou zachyceny už jen V entomologických
sbírkách' BÍouci a motýli byli na Výstavě zastoupeni rozličnými exponáty'
z nichŽ ten nejmenší dosahoval několika mi|imeirů á naopak ien největŠí
přesahoval přes'10 cm'

Výstava byla doplněna o kresby brouků, které během hodin
\.ýtvamé výchovy zhotovily děti jednak z místních základních škol a
jednak zdomu dětÍ a mládeŽe. Kreseb se nakonec sešlo takové
množství' Že neby|o možno Vystavit je najednou' iakže v polovině trvání
Výstavy došlo k obměně obrázků za druhou část' Výstavu si prohlédlo
přes 700 zájemců.

Květen - sÍpen

Malí vojáci velkých válek

Tato Výstava byla zaměřefla predevším na malé náVštěVníky' Jédnalo se
o expozici modelů p|astových a papírových' lderé zachycovaly vojáky
neirůzrěiš'ch epoch a oob, od anL'ky aŽ po valečné konÍhlly na sklonku
20' stoletl' Byh /de vojáci stareho Řecka l Rima včetrě Válecné lodi
tr]éra, našli bychom zde středověké rytíře i husiiské válečníky' Třicetiletá
Váika byla zastoupena rozsáhlou kompozicí bitvy u Jankova. Toto
slřetnutí' kněmuŽ doŠlo 6' března 1645 u středočeského městečka
Jankov' bylo poslední Ve|kou bitvou tncetileté Války a zároveň nejvěÍší
bitvou tohoto koníiktu na naŠem území' Na V'istavě nechybéli také Vojáci
zčasů Marie Terezie' zejména ze sedmileté Války' bohatě byly
zastoupeny Války napoleonské' bitva mezi lýlexičany a Texasany o
Alamo roku 1836' nechyběla ani válka severu pÍoti Jihu a obě světové
války Ve 20. sioletí' Francouzská cizinecká legie bylá zastoupena
ukázkou Vývoje Uniforem této jednotky od jejího vzniku roku 1831'

Uniformy československé i české armády byly zobÍazeny aŽ do 90' |et
Íninulého stoIeií'

Nejvíce modelů VojákŮ pocházelo z napoleonských válek,
jmenovitě z bitvy u Waterloo' By|o jich tolik' že bylo možno z nich
V ÚstředníVelké v]trrně sestavit ukázky jed notlivých fází iéto známé bitvy'
Pod|e možností našeho muzea byla kaŽdá Vitrína doplněna nějakým
skutečným předmětem z dané Války, obvykle chladnoll či palnou zbraní'
Výstavu, jejímŽ nejvěiším exponátem byla vlajková loď Golden Hind
anglického objevitele a zárcýeřl piň1a Francise Drakea' si prohlédlo
celkem 1.200 zájemců'

ŘÚen _ listopad

svět bílého spoÍtu

Výstava k 90' výÍočí Vznjku tenisu V lvlilevsku ]e Výsledk'.m
dlouhodobého badatelského úsilí Lukáše Pance' pfacovníka našeho
muzea a zároveň sportovního nadšeflce' Tomu se podařilo nashromáŽdit
obdivuhodné mnoŽstvÍ materiálu' ať uŽ se jedna|o o originá|ní tenisové
úbory z časů pÍVní Íepubliky, historické tenisové rakety mnoha
evropských Výrobců' ceny za ten]sové turnaje milevských hráčů (poháry'
plákety, medaile) a především množství dokumentů, fotografií i
archivního maieÍiálu' Jedním z nejobd]Vovanějších exponátů byl tenisový
dres hráčky Jany Novoiné' V kterém startovala na olympjádě V Ailantě
roku 1996' Tento dres' kteÚ byl jedním zmála předmětů' nemajícím
přímou souvis|ost s milevským tenisem, nám zapůjčilo Národní muzeum.
LLlkáš Panec navíc osobně Vyhledal a navštívrI ce|ou řadu dosud Žljících
pamětníků milevského tenisu' Výsledkem jeho snažení byla Výstava o
histoÍii mi|evského tenisu' ldelá byla Vzácností exponátú pro Věišinu
náVštěVníků překvapením' Už samotná vernisáž Výstavy' které se
zúčastni]o téměř 100 náVštěVníků' bylá Ve|ice dojeÍnná - zavítali sem
totiž mnozí bývalí aktivní tenisté, kterí se zde setkai po několika
desítkách let a ted'dojatě vzpomínali na své sportovní roky' Výstavu
nápadjtě a vkusně za pomoci tenisových sÍií a míčků nainstalovala naše
tradiční muzejní spolupÍacovnice' aranŽélka DagmaÍ Koljngrová, kielá
tak rnělá svůj podíl na Úspěchu této akce' Na \.ýstavě se kromě
Národního muzea podí]elo i Prácheňské muzellm V PískU, l\,4uzeum Ve
Volyn], stáiní okresní árchiV V Písku a Krajská Vědecká knihovna
V Českých Budějovicích' ceÍou řadu exponátů zapůjčrly také soukÍomé
osoby' Výstavu o hisiorii mi|evského ienisu si prohlédlo cca 1'300
zájemcŮ'
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Kouzlo staďch tisků

Krátkou jednodenní \.ýstavu vzácných staných tisků !spořádalo lV]i]evské
muzeum ve spolupÍáci s l],4ěstskou knihovnou dne 4' října' Akce se
konala Ve Vestibulu knihovnv v budově ěp. 1 na Náměstí E' Beneše' Na
V'istavě byly představeny staré tisky z milevských muzejních sbirek'
Nejstaíším exponátem byla Bible Pavla seveÍina z Kapí hory' vydaná
V Praze loku 1529' Dalších spisů, teologických ifilosofických ze 16' a 17'
století, byla celá řada. Nechyběl zde ani německy tištěný spisek o dobytí
Bastily, Vydaný roku 1790 nebo česko-německý s]ovník, ldeÍ,ý Ve dvou
dílech vyšel mezi lety 1817-1818 péčí Václava Tháma a jeho bratra
Karla lgnáce' Pro mnohé návštěVnÍky to byla Vzácná moŽnost
náhlédnout zblízka do historických knih' Výstava se Uskutečnila bez
Vsiupného a za jeden den jejího trvání siji prohlédlo 'l35 zájemců'

Nesem Vám noviny z betlémské krajiny...

Vdobě adventu se V lMilevském muzeu uskutečnila tladiční Výstava
betlémů' Naše muzejní sbíÍka je dnes uŽ dost obsáhlá' abychom mohli
tuto Výstavu uspořádat zvlastních zdrojů a bez \.ýpůjček z ostatních
muzeí' což byl v předvánoční době óasbi problém' lletos zde byly
Vyslaveny oblíbené betlémy z našich sbírek. Keremický betlém Marje
Dočekalové byl doplněn dalšírni figurámi a diváci nTěli možnost poprvé si
proh|édnout také Velký dřevéný betlém' zhotovený řezbářem Václavem
Křížkem z Křepenic u sedlčan' Figury jsou vyřezány z lipového dřeva a
dosahují \.ýšky cca jednoho metÍu, takŽe se zatím jedná o největší
betlém V našich sbífkách. ZajÍmavostí \"istavy byl papÍlový rozevírací
iištěný betlém' vydaný V německém Esslingenu roku 1912' Pocházi
z majetku siamských dvojčat' sester Blažko\.ých (1878 - 1922)' Výstavu
oetlemů navŠtivi,o pllohŽné 1'200 náVÉtéVn (ů

,4ilevské muzeum dále zapůjči|o někteým dálším institucím exponáty
pro je]ich Výsiaw'
Prácheňskému muzeu V Pískujsme zapůjě]liuniformy čs. legionářů
Královské kanonii premonstrátů na strahově jsíne pro jejich Výstavu o
Panně l\rarii sepekovské, konané V říjnu 2017 s názvem zd.ávás
hvězdo mořská, matko sepekovská V mi|evském klášteře zapůjčili
obrázky a bárokní peÍníkové íormičky s podobou Panny Marie'
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Historický zločin na jihu čech a šumavě
(V. Šindelá0'
lrěstská knihovna Vimperk, 31 posluchačů

Historický zločin na jihu čech
v' Šindelář)
sdružení přátel kamenného mostu Písek'
55 poslucháčů

Historický zločin na.iihu čech (repríza)
N Šindeláo
sdružení přátel kamenného rnostu Písek,
55 posluchačů

Poslédní Habsburkové na českém trůnu
N' ŠindeláĎ
obec PÍobu|ov, 52 posluchačů

Hřdelní právo v českých zemích
v' ŠindeláĎ
lvlěstské kultuíní středisko Vimpefk' 95 posluchačů

Móda od gotiky po baroko
N' ŠindeláR
l\,4ěstská knihovna Písek, 35 posluchaček

Historické zbřaně z Milevského muzea
&' ŠindeláR
obec Probulov, 46 poslt]chačů

Poslední Habsburkové na českém trůnu
&. Šindelář)
obec Veselíěko' 62 posluchačů

Histo.ický zločin na jihu Čech
N' šÍnde|áĎ
Vejíovské zemanstvl stehlovice' 28 posluchačů
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Hídelní přávo v českých zemích
v' Šindeláo
science café Písek' 28 posluchačů

Gilotina - francouzská královna
(V' Šindeláo
Histodcký klub Jihočeského muzea vc. Budějovicích
105 posluchačů

Hrdehí příběhy z Prácheňska
N. ŠindeláR
obec ČJŽová, 33 pos]uchačů

stůl a strava našich předků
v. ŠindeláĎ
lvěstské kulturnÍ středisko Protivín' 12 posluchačů

Historický zločin na iihu Čech
(V' sinde|ář)
Lázně Bechyně, 35 posluchačů

stůl a strava našich předků
N' ŠindeláR
lVIístní akční skupina střední PoVltaVí' 48 posluchačů

Marie Terezie - matka syých národú
(V' ŠindeláD
obec PÍobulov, 62 posluchačů

Historie milevských maškar
(PhDr' J' Pokorný)
lvlašháínl muzeum v l\'4i|evsku' l5 posluchaóů

Historie milevských maškar- ll. část
(PhDr' J' Pokorný)' 14 posluchačů

Marie Teíézie _ matka s\.ých náÍodů
(V. ŠindeláĎ
Domov plo seniory v l\,4ilevsku' 24 posluchaóů

Kulturní akce Milevského muzea

Neděle 9' dubna

VelikonočnÍ jaÍmark staÚch řemesel

' 
Týden pied VelikonoceÍni se v l/ilevském Íruzeu konal lradlčni' v poiadí

l Ů 'l5' velilonočni jarrraÍk stanich iemesel. cileÍr teto akce není
', komerčni zisk, ale piedevŠim seznámeni ráVštéVníků se staďmi

rukodělnými technikami a dnes už mnohdy zaniklými řemesly' P.ogram
této akce byl obvyklý] ukázky malovánÍ kraslic, zdobení madeřských
vajec, výíobá skleněných fgurek' ukázky Velikonočních květinových
aranží' práce s kolovratem' ukázky koŽedělné Výroby' práce s keramikou
a mnoho dalšiho' Nechyběla ani tradiční nabídka horké medoviny a
hudební doprovod osvědčeného ílašinetáře' ing' Jana Roháče' Akce
s Velmi dobrou atmosférou se zúčastnilo 457 návštěvníků.

sobota 27 května

lV' muzejní noc

V pořadí čtvná muzejní noc se uskutečnila opět pred budovou
|vlilevského muzea Ve ll' klášterním nádvoří' začátek paiřil jako obvykle
nejmenšÍm náVšiěVníkům' pro lderé písecký loutkový sot]bor Nitka zahÍál
dva strašidelné příběhy z h'sto.ie' Pak se představil mladý milevský
kouzelník a iluzionista ondřej Hrtoň' Jeho VystoupenÍ malé diváky
nadchlo a kouzelník si rychle získaljejich srdce' Prokázal' že umÍ nejen
kouz|it' ale také komunikovat s dětskými diváky. Nedílnou součástí
muzejní noci byla už tÍadičně i ochutnávka pokrmu' připÍaveného podle
h;stoíického receptu. Letos padla Volba na fazolovou poléVku lVinestrum
de fabis podle starého italského receptu z doby kolem roku 1430'
Archeoložka l\ri|evského muzea lvlgl. Kamila Pokorná připravila pro
dětské návštěvníky naučnou stezku s názvem ''co se dělá v muzeu".
Děti si zde Vyzkoušely práci archeologa a něKeých dalších muzejních
profesí' o hudební doprovod se posta.áJa l\,4t]sica Vagantium' soubor
staré hudby zPlzně' Po celý Večer byly volně přístupné Všechny
expozice muzea a správci jed notlivých sbÍrek prezentovali náVštévníkům
záiímavé předměty (numismatike, zbraně' staré milevské noviny z časů
první republiky)' Na akci bylo Vybíráno jen dobrovolné Vslupné a
zúčasinilo se jí280 náVštěvníků.

23 I 2017

3.10.2017

1? 10 2017

13. 10 2017

11.11.2017

16. 11.2017

3.12.2017

11 12 2017

)

)

celkov,ý počet posluchačů přednášek l\/lilevského muzea 835



středa 5' ěeÍvence, sobota 15' čeNence

Koméntované prohlídky zámecké zbrojnice

společná akce l/Iilevského muzea a zámku Březnice' která se konala
V rámci Roku renesanční šlechty' celkem čtyři samostatné prohlídky
zámecké zbro]nice (Vždy po dvou V každém dni) s odborným Výkladem
ředitele Milevského muzea přibT'žily náročnějším návštěVníkům staré
zblaně a zbrq v rozsahu' na kteÚ při běžných prohlídkách zámku
nezbývá čas' Každá jednotlivá pÍohlídka byla pak bud' V nádvoří zámku
čiv RytÍřském sáIe zakončena krátkou ukázkou iialské šermířské ško|y'

Tato akce byla široce propagována Národním památkovým
ústavem V rámci celého Roku renesanční šlechty, a je jistě dobře' Že
také malé měsiské muzeum typt] l]/Iilevska mohlo přispět k větší
popularizaci hislorie a zároveň propagaci muzea' ProhlÍdek se zúčastnilo
celkem 145 návštěVniků'

Čtvrtek 13' července

Hudba, šeím a tance z časů renesance

Po jédnoroční přestáVce se opět v nádvořI třeboňského zámku konala
tradlční propagační akce Milevského muzea' letos popNé doplněna také
o propagaci l'Uzea milevských maškár' součástí Večera byly ukázky
itaiských' němeclcých, maďaÍských a íancouzských renesančnich tanců'
doplněných ukázkami dobového Šermu meči a kofdy' celý pfográm

historickou hudbou pÍováze| písechý flétno\' soubor Fautores íautae a
součásti programu byla ikomentovaná přehlídka renesanční módy a
rozdávání propagačních letáčků milevských muzeí zdejŠím lázeňským
hostům' Letáků bylo rozdáno 600 ks a programu na zámku se zúčastnilo
130 diváků.

sobota 30' září

Quodlibetica aneb co komu libo

Koncert' pořádaný kletošnímu 90. yýloai za'oženi lvlilevského muzea'
byl zaměřen na postavu člena premonshátského řádu a také balokního
spisovatele J]řího Evermoda Košetického' Farář Košetický působil

V letech 1675 - 1686 V milevském klášteře' kde si do svého obsáhlého
deníku s názvem Quodlibetica zapisoval jak denní události, tak i

postřehy z iehdejšího života. Zaznámenal táké celou řadu lidových písnÍ
z l\,4ilevska a okolí' takže díky němu Vime rnnohé o ]idové poezii ihudbě
našeho kraje z časů VÍcho|ného baroka' celou řadu těchto písní rrá
v programu soubor Riiornello, působící pod uměleckým vedením
Michaela Pospíšilá' a tak není divu' že lv]ilevské muzeum tento souboÍ
pozvalo k vystoupení, kteÍé se uskutečnilo v sále Latinské školy zdejšího
k]áštera. Veselé písně z KoŠetického sborníku dokazují, že baroko
nebylo zdaleka jen dobou 

'temna'', 
jak se obvykle domnÍVáme' Koncert

naVŠtíVilo 48 posIuchačŮ'

Neděle 8' října

okolo milevského náměsti

Vlastivědná pÍocházka okolo milevského náměstí byla společnou akcí
Milevského muzea a zdejŠího Klubu českých turistů' Ředitel muzea
VladimÍr Šindelář seznámil posluchače s historií jednotlj\.ých domů
kolem náměstí a také s příběhy a osudy jejich majitelů či obyvatel' Ačkoli
byla akce provázena Větrným a deštivým počasím' zúčastnilo se jí 28
posluchačů'

Neděle 3' pÍosince

XVl. adventní jarmark staďch řemesel

V pořadí uŽ 16. jaÍmark staÚch řemesei l'e už tradiční mjlevskou akcí
během první adventní neděle' Náplň této akce je siandardní 'jde
předevšim o Lrkázky staÚch řemesel' která se dnes už pomalu výrácejí
z naŠeho povědomi. NávštěVníci mohli sledovat například práci na
hrnčířském kruhu, foukání skleněných íigurek' práci košíkáře a řezbáře,
Vyšívání z rybích šupin, předení na kolovratu nebo ruční \^ýÍobu šperků.
své yýrobky zde nabízeli dva cukráři a celá akce byla doprovázena hrou
flašinetu' Namísto détí 2 děiského domova PřestavLky sem k nám letos
se svými lukodělnými výrobky zavítaji klienti denního stacionáře
Jeřabina z Pe]hřimova' N.4ěli Velký úspěch a přislíbi|i účast na další
podobné akci' Letošní jarmark zaznanena| rekordní náVštěvnost - do
muzea přišlo 1.060 platících návštěvníků'



zpÍáva o činnosti archeologického pracoviště
v Íoce 2017

Hlavní úkoly archeologického pracoviště byly stejné jako

v minulých letech' Jednalo se především o provádění záchranných

archeologických \.ýzkumů, dále Vedení muzejní evidence získaných i
stanich náleŽů a jejich zpracování' akce pro Veřejnost' stěžejní činností
bylo p.ovádění archeologických záchÍanných Výzkumů' Jednalo se
předevšim o \.ýzkumy' jejichž nutnost byla vyvo]ána stavbami různého

charakteÍu' Tyto akce byly řešeny formou archeologlckého dohledu na

stavbě' Byl prováděn Vizuální průzkum' foiograflcká a kresebná

dokumentace zjištěných sitlací' v @ce 2017 byla zavedena nová

aplikace AÍcheologická mapa Óeské republiky, která nahrad]la Digitální

archeologický aíchiv' stel'ně tak jako AÍcheolog]ckou databázi cech,
pomocí kteých se zapisovaly ŽpláVy o aÍcheologických akcích a jejichŽ

prostředn]ctvím byly zasílány do Archeologického ústavu Akademje věd

v Praze Jakékoli zpráVy o archeologických akcích isou nyní

dokumeniovány a editovány VArcheologické mapě Čech, stejně tak jsou

do této aplikáce Vkládány nálezové zpráVy Včetně terénní dok!meniace'
Pro VyužíVání této aplikace byla uzavřena dohoda sArcheologickým
ústavem Akademie Věd

celkově provedlo archeologické pracovšiě lVIilevského muzea

ý Íoce 2017 28 archeo1ogických Výzkumů' jedná se o podobné číslo jako

V letech minulých' Nejčasiějším typem staveb by]y V roce 2017 stavby

liniové - 61%' Jednalo se především o rekonsirukce a pokládky nového

elekirického vedení a plynovodů v intravilánech obcí i mimo né' Dalším

typem Výzkumů byly aÍcheologické dohledy na plošných stavbách,

Většinou se jednalo o stavby lodinných domů a jiné investorské stavby_

39o/o V případě liniových staveb plobÍhal archeologický Výzkum folmou

aÍcheoLogického dohledu ve Vyhloubených \.ýkopech' Probíhala
pÍohlídka Výkopů, jejich dokumentace a procházení hromad Vytěženého

materjálu' V případě plošných siaveb byl prováděn dohled po sknýVce

ornice' popřípadě ještě po VyhLoubení základových pású' Dále probÍhal

VýzkL]m obdobným způsobem'

NN
NN

NN

zlUčín NN

NN

NN

NN

NN
NN

NN

NN

Tab. 1: soupis archeo]ogických Výzkumú provedených za rck 2017

TYpy staveb a iejicb počty, na kterých byl
proveden archeolo8ický výzkum

10

10

'5if_'
lniové BD ii.éplošné

Graí 1: Zastoupen í jed notlivých typů staveb V roce 2017'



Během Íoku byly prováděny nedestruktivní pdzkumy meiodou
povrchových sběrů na zemédě]sky obdě ávaných pŮdách V okolí

Nlilevska Během těchto prúzkumů nebyla zachycena žádná nová

]okallta. Probíhaja také spolupráce s archeologrckým pracoviŠtěm

Prácheňského rruzea (předevŠím na Výzkumu' prováděném na katastfu

I\rilevska) a s Jihočeskou unlverzitou V Óeských BudějovicÍch' V průběhu

roku by]y posk}'tn uty kon zulÍace zájemcům z řad studentů i Veřejnosti.

Da|ší náplní práce alcheo ogického pracoviště bya evdence a
další zpracování archeo|ogických nálezů ze siarších \.ýzkumů' Tyto

nálezy jsou nynízapsány do druhého siupně evidence'

Publikace Vydané v roce 2016:

Pokorná, Kamila - FÍóhlich' Jiří 'BÍaun' Peter - Novák' Jan 2017:
Pozdně bronzové Žlabovité zahloubení u Topělce' okr' Písek'
Archeologické VýzkUmy Vjižních Čechách 30 229-249'

Den archeologie:

Výstavá V N,4ilevském muzeu - Nejzajímavější uloŽené nálezy a
komentovaná prohlídka v rámci l/lezinárodního dne archeologie'
lvlgr. Kamila Pokorná

Milevské muzeum v médiích

V průběhu .oku 2017 Vyšlo v Píseckém deníku ce]kem 18 pozvánek na
akce /Iilevského muzea á 8 obsažnějších příspěvků o práci milevských
muzejníků a jejich plánech do budoLlcna' Většina z nich se ýkala práVě
Vznikajícího l\,4uzea mi|evských maškar'

V týdeníku lrilevské noviny Vyšlo 8 pozvánek na akce Mievského muzea
a 3 Íozsáhleiší materiály o práci muzea á o budování l/luzea milevských
maškar'

V denikU PráVo Vyšly 3 pozvánky na muzejní akce'

V deníku [rladá fÍonta Dnes Vyšly 3 pozvánky na muzejní akce'

Vregionálním listu 5 + 2 Vyšly 4 materjály o Milevském muzeu a o
l\/uzeu mi]evských maškar'

V /Iilevském zpÍavodaji Vyš]o 7 pozvánek na akce Milevského muzea a
6 reklam l\,4uzea milevských maškaÍ' KÍomě toho Vyšlo vtomto
měsíčníku i 12 pokračování seriálu střípky z historje' který se zabývá
historií l\Ii|evska i okolí a připravujíjej pracovníci N,lilevského muzea.

V mi]evské kabe]ové televizi bylo odvysíláno celkem 9 pozvánek na akce
l\/ilevského muzea nebo Í\'uzea milevských maškar' přičemž každá
z nich je několikrái denně reprízována'

Českobudějovický rozhlas odvysílal v prúběhu roku 2a17 ce|kem 4
pozvánky na akce l\,4ilevského muzea a pětkrát průběžně infoÍmovál o
chystaném [,'luzeu milevských maŠkar'

Rádio Blaník odvysílalo 2 pozvánky na akce Milevského muzea a
obsáhLou repofiáž o Vzniku l\luzea milevských maškar.

V uměleckém měsíčníku Ateliér Vyš|y dvě pozvánky na akce [/Ii|evského

V Lnolu _atácela V ]Vuzeu nl'evských rraš<ar česka te'evize jeoer dil
populárního seriálu ŤoUlaVá kamera'



Ve čtvrtek 23' ÚnoÍa se slavnostniho otevření nového l/Iuzea mievských
maškar zÚčast.ilo pět televizních štábů a zástupci Šesti pedodik

celostátního dosahu.

V březnu navštíViy |\luzeum milevských maškar další dVě televize a

redaldoři daLších čtyř lisiů.

V květnu vysí]al budějovický Íozhlas pořad o masopustních tradjcích na

l\/ilevsku a novém maškarním muzeu.

V červnu vyšel V Píseckém deniku obsáhlý článek o /luzejní nocj, kterou

připÍaVovalo zdejší [,4]leVské muzeum

V září wšel v PÍseckém deníku obsáhlý č|ánek o milevském faráři J]řím

Evermoáu Košetickém a koncertu barokní poezie souborll Ritornello'
připraveném na základě jeho díla.

V záři Wšel V Píseckém deníku l v Mi]evských novinách obsáhlý máieÍjál

o dě]iná;h mi]evského ienisu a Vern]sáži výstavy svět bílého sportu'

Muzejní
badatelů

knihovna' nové přírůstky' návštěvy

Š]nde|ář' Vladimír:
H]adký' Jiří:
BůŽek' Václáv:
Kolektiv:
Ebelová' Káteřina:
obuchoVá' Lubica:
Ladurie, Emmanuel:
Heers, Jacques:
Vojancová' Hána:
Baran' Ludvík:
cá llos, Roger:
VondruŠkoVá, Alena:
HeÍold' Erich:
Baran' Ludvík]
sochorová, Ludmila]
Tomek' PÍokop:
Kolektiv:
Faledíich' Gustav:
L'Hoste, Jean:
Albrecht, Josef:
Albrecht, Josef:
Čapek, Jaromír:
steh|ík' EduaÍd:
Kolektiv:

Kolektiv:
Bobiňská' Helena:
Grym, Pavel;
Kolektiv:

Vojtová, Marie:
Kovář' Daniel:
KoleKiv:
Kolektiv:
Bořánek' František:
Touš|ová' lveta:
Kolektiv:

c'.stá ná popraviště dar
Kamenný most V PÍsku dar
R}1iil 'enesa1Čnicn čec'l íoupé
Ve'ký spdnélslý slovr'k loupě
l,4aska V proménaLh cásu koupě
ÍVlasha' koslým a lidove divad'o koL]pě
l\.4asopust v Romansu dar
svátky bláznů a kaÍnevaly dar
Masopust na Hlinecku dar
z lidových tÍadic daÍ
Hry a lidé dar
Drobné uměníV. dar
Africké masky dar
Jihočeský lido\.ý masopllst dar
sousedské d]Vadlo dar
Váleóné zaznaŤy Rudo|fa K'zaka koupě
Breiislav Benda 'sochař lepubliky dar
RUkoVéťkieslanskéchÍonologie koLpě
Les sabíes fÍancaises \oLpě
Ptácijižních Čech dal
Dávné stopy nové cesty dar
BojovalizaČeskoslovensko dal
l\,'Ioravská brigáda dar
Rozkulačeno dar
DůVěrna zplava o K' H' l\/áchovi kouoě
Podbrdsko 2016 dar
lvaÍie curie_sklodowská dár
Bul^anýři'm_ékerýi'pslolníc| (oupě
Vimperk daÍ
Mzda činu dar
Pročjsem nem uvila - dá.
Poěátky městá měsieček V cechách dar
Kovářovsko dar
sčítání |idu v okrese Písek 1970' 1980 dar
oslov koupě
TouJdVa kamera 24 kolloě
zpřístupněné jeskyné 2016 dar



Francev' V]adimír: Čs' tankové sí]y
Grubhofer' Vác|aV: Pod závojem srnÍti
Mikolášek' František: staletý svědek
Castiglione, BaldassaIe: DVořan
Šinde|ář' Vladimíl] Historické příběhy ze staré Šumavy
Šindelář, Vladimír: Vráždy něŽnou rukou
stibor, Vladimír: Řeka úsvitu
Komenský' Jan Amos:orbis sensualium pictus

koupě
koLrpě
dar
koupě
daÍ
dar
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
dar
dar
daí
dar
koupě
dar
dar
dar
koUpé
koupě
koupě
dar
dar
koupě
dar
daÍ

dar
dar
dar
koupě

dar
dar
dar
daí
dar

Berni rula 4
Berní rulá 5

Demmin, August Die Kriegswaffen
Stone, George C.: Arms and armour
c arke' lsabel|e: PÍonásledování naclstů
Drábek, Kaíel: Naučné stezky ll'

Čadková' lVá:
Čadková' |Va:

Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:

Pixová. Jaroslava: Zámečkv a tvrzejižních Čech
l/lilevsko 830let
A manach 60 iet gymnázia /lilevsko
525 lei obce Přeborov

Bél'alová' Štěpanka Nezapome1Ltel1é osobnosll J' H'adce
DaVid, JáÍoslaV: Krajem řeky Lomnice
Bezdek' Richard: German swords and swordÍnakers
Ždichynec' Bohumi|: stopy v srdci
Měchurová, Zlata: PřÍběhy siaďch piseckých domů
Šl1de ář, Vladimil K-irrlnální piibéhy /e sláíé ŠJmavy 4
Kubát' Óestrnír:
Klásek' Zdeněk:
Marek' Jindřich:
Tornan, lvliroslav:
Haefeli, Veli:
KoleKiv:
Jackson, Robert:
,,lartan, Petr:

Váněček' Václav:
Kovář' Danjel:
Kolektiv:

Jak to bylo doopravdy
DVanáct pohádek
ŠeříkoVý sólokapr
České zemědělství
l\,lŮnchenbuchsee
Budějovické poVídky
Guinessova kniha leteckého boje
Lesy českého státu
Česká náíodní Íada
Pocalky rnest vlrznicn Lecnacn
Branice - 710let

KittrichoVá, Emanue]a: Kuchyně
Machartová' Vlasta: Památné stromy oblast] [/lilevska
Hajn, lvo:

Běhounek, Jan:
Kolektiv:

stráŽní domky
Těstohíátky

lvláchovi V patách (sborník)

Ke dni 31'í2' 2017 bylo V knihovně lMilevského muzea evidováno 6'933
tiiulú Za rok 2017 přibylo 112 titulú' ztoho 52 iitu|ů knihovna získala

za rck 2017 bylo V knihovně registlováno 45 badatelů, kteří uskutečni]i
125 badatelských náVštěv. Počet výpůjček činil 326 titulů' ztoho
pracovníci muzea 273 titulů-

V roce 2017 byla do muzejní knjhovny odevzdána dizertační práce lvgr.
Pavly zelenkové s názvem Premonshátský kláštel, kosiel sv' Jiljí a jejich
stavební a aÍchitektonický VýVoj Ve siředověku'



Hospodářský účetní Výsledek za Íok2017

spotřeba materiá|u
Spoiřeba energie
Prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
Náklady na reprezentacj
ostatní služby
l,4zdoVé nák]ady
Zákonné sociá ní pojištění
zákonné sociáLní náklady
Jiné daně á pop|atky
odpisy dlouhodobého rnajetku
Náklady z drobného dlouhodobého majelku
ostatní nák ady z činnosti

Náklady ce]kern

Výnosy z prode]'e s]užeb
Výnosy z prodaného zboží
Čerpánífondů
Přijaté provoznÍ transfery (od zřizovatele)
*Přljaté granty

Výnosy celkem

Hospodářský výsledék z provozu

343 934,4s Kč
140 905,00 Kč
98 541,10 Kč
22 422 35 Kč

2 888 00 Kč
15 062 00 Kč

712 493 79 Kč
2164118'00 Kč

709 365,00 Kč
104 799'00 Kč

1 500 00 Kč
37 300 00 Kč

215 580 00 Kč
92 524 ao Kč

4 661 492,73 Kč

264 100 a1 Kč
133 533'00 Kč
28 000'00 Kč

4 22a 226 
'62 

Kč
45 000,00 Kč

4 690 859'63 Kč

29 366'90 Kč

- Jihočeský kraj - Dějiny Války Žjdovské"
Jihočeský kÍaj 'Letáky' tabuje N/N]N/"

Jihočeský kÍaj - 'stolové Vitríny''

20 000'00 Kč
15 000'00 Kč
10 000'00 Kč

Pohled na milevský klášter od jíhu'

Rýina lýalka L4ÚlleÍa kolem roku 1720



zpíáva o činnosti Milevského muzea za rok 2017

Účelouý tisk

Vydalo Milevské muzeum, Klášierní 557, Milevsko
V březnu 2018

Za přispěnÍ pracovníků Milevského muzea
He|;ny Pohoíálkové. Zdeny VachJloVé' l\,49í' Kamily Pokomé
a lvlgr' Petry KÍatocnvllové k Vydáni připÍavil Vladim;r Šindelář

Tiskem a nákladem vlasiním


