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Milevské muzeum v roce 2018

Do roku 2018 Vstoupilo l/Ii]evské muzeum s ucelenou stá]ou expoŽici'
Věnovanou dq.,'inám města a regjonU' L]ž šestým rokem ]e sÍdlem muzea
klasicisiní budova někdejší lesní spÍáVy ve ll' nádvoří milevského
klášterá Expozice jsou veřejnosti přístupny 10 měsiců V roce, od března
do prosince' Včetně sobot a nedělí Předem ohlášené skupiny mohou
přijít iVčase, kdy je muzeum Vlednu a únoru zavřeno Viéto doběje
badatelŮrn po ohlášení předem přístupna také muzejní knihovna'

DÍuhou expozicí, kterou lrilevské muzeum V roce 20J8
provozova o, ie ]\,4uzeLrm mievských maškal, stuované v domě čp' 6 ná
mjlevském Nárněstí E Beneše' lvlaškarní muzeum bylo V pÍovozu
ce|oročně' zavíraclm dnem bylo pouze ponděli' V letních měsicich Však
bylo otevřeno i V pondělí. Prodej vsiupenek zajišťovalo lnfocentrum'
které sídliVe stejné budově'

Návštěvnost Milevského muzea a Muzea maškaí

V roce 2018 navštíVilo lvli]evské muzeum jeho stálé expozice' yýstavy i

kulturní akce ce]kem 4 745 plaiÍcÍch zájemců. oproti roku 2017 se jedná
o mÍný nárůsi zhruba o 300 osob [/írně nižši návštěVnost měl letos
Vánoční iarmark staďch řemesel' o 140 náVŠlěvníků méně' než V roce
2017 naopak Vyšš í náVštěVnost jsme zaznámenáli u ku]tuíních akcí'

ÍMimo evídenci náVštéVnosti zůstáVají některé speclfické kategorie
náVštěVníků' například malé děti do 1ří let Věku' a dá|e pak náVšiěvníci'
kteří z nějakého důVodu Ínají Volný Vstup' například legiskovaní členové
Asoclace muzeí a galerií ČR' pracovníci Národního památkového Ústavu
a členové ZVázu múzeí slovenska' Do statistiky návštěVnosti nejsou
zapoěteni ani pos|uchači přednášek, kteÍé sice přednes|i pÍacovníci
l\'4ilevského muzea' ale pořadatelem takové ákce byl jiný subjeki'
V případě přednášek se jedná o 1.307 posluchačů'

Muzeurn maškar navštíVi]o V loce 2018 celkem 3'679 platících
náVštěVníků' což je pokles oproti roku 2017 zhruba o 1.300 osob
DŮVodem je patrně faki Že obyvaielé Íýrlevska kteří se o maškarní
problematiku zaiíÍnaii' uŽ ioto muzeum navštív]li, a tak V roce 2018 se
jedná především o mimomjlevské náVštěVníky' stat]stika náVštěVnostj
lúilevského rnuzeá i Nlaškarního muzea adráží postaveni lvlilevska na
turistickém žebříčku a Íakl. že Í\/i]evsko leží stranou obvyklých
turistických tÍas' Zrněna této situace je běh na dlouhou trat' a
předpokládá Zásadnízměnu strategie V této oblasti

Peísonália.

Ke 30 červnu 20'18 ukonči| PhDr. Jan Pokomý dohodou svůj pracovní
pomér V lvluzeu mi]evských nraŠkar' Na jeho místo nastoup I k1'
ěervenci 2018 Bc. Richard Truhlář' kteÚ dosud v l/laškarnÍm řnuzeu
pracoval dohodou. Kvůlj dodržení předpisů o vyuŽíVání fondu pracovní
doby byla do l\,4aškarního muzea přijáta na dohodu o provedení práce
ještě bÍigádnice dúchodkyně' Vzhledem ktomu, Že od 1 ledná 2019
provozuje ÍMaškarnÍ muzeum jiný s!bjekt' bya ke stejnému datu obě tato
pracovní místa zrušena.
V íVjlevském muzeu nyní pracuje 8 zaměstnancŮ' ztoho 5 na různé
íormy zkrácených úVazků: 3 pracovnicj na celý úVazek, 1 pracovnice na
7 hodin, 2 pracovnice na 6 hod]n' 2 pracovníci na 2 hodiny' V případech
konáni VětšÍch kultuÍních akcí (Ve]ikonoční a Vánoční jarmark' muzq'nÍ
noc atd ) je nutno krátkodobě přljmout brigádniky'

Provoz sluŽebniho vozidla.

Dne 6' brezna 2018 došlo u s]užebnÍho Vozrdla Peuqeot PartneÍ 1'4' jeŽ
]Vilevské muzeum používá od Íoku 2009' k dopravní nehodě. N.4gr'

Kamila Pokorná. archeoLoŽka l\,'li]evského muzea, se Vracela
z archeolog ckého stavebního dohIedu á Ža hustého sněžení doslala
v katastru obce Hrazánky V lesním úseku smyk' kteni skončil nárazem
pravým bokem vozidla do několka stÍomů. Ke zranění řidičky naštěsií
nedošlo ale nepojízdné Vozidlo muselo být odiáženo do autoseÍvisu V
lvlilevsku Pracovníci pojšt'ovny rozsah nehody prohlédli a konstatovali,
že Vozidlo je vzhledem ke stáří a rozsahU škody neÍentabilnÍ opravovat'
Na automobil je uzavřena havaÍÚní poj]stka, a tak škoda byla kÍyta
po]ištěním Na části úhrady Škody se podile|a i N,4gr' Pokorná'
Pracovníci |Vlievského muzea poté uvaŽova]i o nákupu jiného vozidla
podobného typu, ale [/ěsto [/ilevsko V čeruenci 2018 zakoupilo dVě nová
sluŽební Vozidla' a M levskému muzeu byl nabídnut dosavadní zánovní
Vůz Peugeoi Partner 1 6, kteý jsme krátce poté od zřizovatee skuteěně
převza]i' Toto Vozidlo má přibližně stejný Ú|ožný prostor jako předchozí
Vůz, a tudíŽ sloužÍ muzeu k Všeobecné spokojenosti'
Vozid|o VyužíVáme především k cestám do blizkých i vzdálenějších
muzeí pro Vypůjčování exponátů př] pořádáni výstav' pouŽíVá jej i

archeoloŽka během cest za ýýzk|my a stavebním] dohedy' a
V neposlední řadě se řada krátkých cest koná i po Nlilevsku' protože
hlávní budova rnuzea a depozitáře se nacházejí zc-.la na opačných
koncích města od převzetí náhradního automobilu nedoš o při cestách
do konce Íoku 2018 k Žádné nehodě ani doprávnímu přestupku'



Granty.

Vroce 2018 získao N,4llevské muzeum čtyři granty' ztoho tři od
Jihočeského kraje a jeden od města N,4i]evska.
Na restaurováni vzácných šatů z pozůsta]osti siamských dvojčat, sester
B aŽkových' zjskalo Mi]evské muzeum od Jihočeského krajé částku
25'000 korun Šaty pocházeji zdoby kolem roku 1910 a jedná se o
unikátní předmět Velké historické hodnoty'
Na knihu Kordy a rapíry z českých sbírek' 16._18' století, kterou Vydalo
[Vilevské muzeum získalo muzeum od Jihočeského kÍaje částku 20 000
korun.
Na Výrobu interaktVních prvků do historických expozic získalo ]\1ilevské
muzeum od Jrhočeského kraje částku 15'000 korun Celkem ]sme tedy
od Jlhočeského kraje obdrželiV grantech částku 60'000 korun'
od města L4ilevska jsme obdrželi óásiku 10'000 na úhÍadu nák]adú'
spojených s uspořádáním koncertu ke 400' Výročí počátku třicetileté
Války' Akce se uskuteěnila v květnu 2018 a při koncertu s .ázvem Glor]á
ei miseria (s|áva a bida) Úč]nkoval Vokálně_instrurnentá|ní soubor chalré
s umě]eckýrn vedoucím Josefem Krčkem'
V roce 2018 získalo l\,4i]evské muŽeuÍn V grantech celkem 70'000 korun'

Kontroly.

V měsíci říjnu se V [,4i|evském muzeu uskutečnila finanění kontrola
ohledně hospodárného nak]ádání sVeřejnýÍni finančními prostř€dky
KonkolU iniciova] jménem svého klienta' tiskárny Unipress' s'r'o',
Turnov, advokát ]\,'lgr' lng' ]\íichal Pravda' Tiskárna Unipress neby|a
Úspěšná Ve V,iběrovém řízení na dodavatele nové replezentační
publikace o l/Iilevsku' a proto se její advokát obráiil na Finanční úřád
V [/ilevsku se Žádostí o provedenl íinančnÍ kontroly. Finanční úřad Však
nebyl přlslušný k provedení takové kontroly, a iak kontrolu nakonec
provedl Městský úřad V Milevsku' Nehospodárné nakládání s Verejnými
Ínančními plostředky nebylo zjištěno.

V Íněsíci lisiopadu se V 1\,4ilevském muzeu uskutečnila pravidelná
VerejnopráVní kontrola hospodařenÍ s Veřejnými Íinančními prostředky'
kterou Vykonál JUDr' Jiří Hradil, metodik ]\lěstského úřadu V N,4ilevsku.
Kontro]ováno by|o účetní období '1' 9'/2018' přísiušné účetni úkony
ztohoto časového úseku a dáe provoz služebního Vozidla. Kontrola
V hospodaření muzea nezjisti|a Žádné nesrovna|ostj'

Sbírky: Evidence, inventarizace, nové přírůstky

V pÍŮběhu celého roku 2018 pokračova]y prácé týkající se muzejni
evidence _ zejména íotograílcká dokumentace sbírkových předÍnětů'
doplňování systematické evidence a napravování drívějších omylů'
V roce 2018 proběh a každoroční průběžná inventarizace Vybrané části
sbkky' Zinventarizovány byly předměty z Podsbírky Jiná V kategoriích
Jl37 (Psací a kancelářské potřeby) a Jl29 (Hudební nástroje) a
z PodsbÍky Etnograf]e ET28 (Zámek)' uloŽených V depozitáři DS a
V expozicich muzea' Velká pozomost V roce 2018 byla Věnována
centrálni evidenci sbirek, kierá nyní funguje pouze vonline prostředí'
Zatím nedokona á databáze přináší množství problémů a chyb' které je
nutné uvést do sou adu se skutečným stavem'

V roce 2o18 byly za pomoci grantu Jihočeského kraje
zÍestaurovány šaty slostlých sester Blažkových' Unikátní dochované
šaty' vyrobené před rokem 1910 na miru pro savná česká siarnská
dvo]čata sestry JoseÍU a Rúženu B]ažkovy' lťlelé se narodijy Ve
skichové u opa'á_ V'oce '878 '\ou h v'děniv rasl eroo.,lci

sbírka |\,4ilevského muzea N,4]\4ll005-09-02/1 690002
ke dni 3'1. 12. 2018

Podsbírka
Fotografie Einografie

PodsbÍka
VýtVarné umění

Ke dnÍ31' 12' 2018 íozpracováno na:

Obsahuje
1174

PřírůstkoVých
čisel

Obsahuje
2623

Přírůstkových



Přírůstky sbírek Milevského muzea za rok 2018

1' N/apa Čech (Včetně N,4ilevska), Ní ÍMerian' r. 1650 koupě
2 [Iapa Čech a N,4oravy (Včetně Milevska)' Tlrion, r' 1740 koupě
3' Pár lyží' třicátá léta 20' stoletÍ dar
4. PáÍ lyžÍ zjasanoýého dřeva' kolem Í' 1930 dar
5. Pár |yží (sjezdovky) + lyŽařské boty' kolem 1975 dar
6' Kabát Vyššího důstojníka čs' armády - l. repub ika dar
7 LyŽe dětské (2 páry) s hů|kami + yžařské boty daÍ
8' [,4apa okÍesu Písek' před rokem 1967 dar
9. obrázek V rámu- památka na l' svaté přijímání' 1890 dar
10. svatebnífotograÍie manŽelú Krátkých 1936 daÍ
11. Dokumenty o stavbě hostince U koníčka dal
12 Časopis 'Svět"' s podpisern A. Dubčeka - 1968 koupě
13. sada skleněných flakónů' z doby první republiky daÍ
14. Metla na šlehání sněhu a zdobička těsta. 1930_40 dar
15. Šlehač se zdobÍtkem' osmdesátá léta 20' sto]etí dar
16' staré te efony (3 ks) - kolem r' 1950 dar
17 ' Váha na kojence - kolem r' 1950 dar
18' Vysavač- prv|i repubLika dar
19' Zvíkov_ litogÍafie Josefa sahu]y dar
20. Šlechiic' |itografle' autor neznámý dar
21' Dáma lltografie' autorneznámý dar
22' Blůza franc' legionáre-22' p|uk' r 1918 staré sbÍrky
23' Autodráha + napáječ' r' 1989 dar
24' RazÍtka lli|evského Ínuzea VlastnÍsběr
25' soubol dřevěných ioutek Vlastni sběr
26' GÍamofon kufříkový (sSsR)' ko]em 1980 dar
27 Brusle (2 páry), 1940 60 dal
28' Hřivny z okolí Milevska předáno muzeem ve slaném
29' FrancoL]zský pěchotní tesák' Paíiž 1832 koupě
30' Pepřenka perkusní (USA' kol' í850)' ráŽe '31 koupě
31. J. stehlík' autoportíét, kresba tuŽkou koupě
32' Pozůstalost po pi|otu RAF J Jeřábkovi (+1942) koupě
33 Papírový bet]ém J' Weniga - první republika dar
34 K. stehlík: Malostranské náměsÍí ' ]itogÍafie dar
35' Un1forma řidiče ČsAD - kolem 1980 dar

l/lezi ne]cennější akvizice lMilevského muzea za rok 2018 patří zqména
dVě historické rnapy. Autorem první znich je známý německý Mec a
Vydavatel ,4atháus l\/erian tMápa cech vyšla roku 1650 a je zde

záchvcFro i [/Ilevs(o DlLhou zajimáVou 1lstoickou 
^drtografckoJpanátkou ]e n_apa cech a N,4olavY, o'lo rizo,,ens,ého aLLola lsaaka

Tiriona' l\,4apa byla Vytištěna v Benátkách roku 1740 a také zde je
zachyceno l\,4ilevsko' Jedná se o dva cenné přírůstky do naší muzejní
ko ekce staÚch map, na ktenich je zobraŽeno ÍMilevsko'

sbírku VýtVarného uÍnění obohatila di|a z milevské rodiny steh]íkŮ'
Je to zejména autoportrét Jindřicha stehlíka' bratra známého malíře
Karla stehlÍka' Jedná se o zajímavou a umělecky velmi hodnotnou
kresbu tužkou, která je o 1o cennější' že Jindřich siehlík (stéjně jako jeho
bratr Karel stehlík) portréty téměř nedělal Dalším přÍůstkem sbírky
Umění je |itografie národniho umělce K. stehlíka' zachycující
l\,4alostranské náměstí V Praze' Dí|o tohoto druhu V naŠich sbíÍkách
zatím chybě]o'

Přínosné jsou také předměty, záchycující milevský každodenni
žjvot V minulosii' Jsou to například staré lyže, brusle, soupravá telefonů,
kuchyňské předměty' Vysavač nebo sovětský kufříkový gíamofon. cenná
je také p|astová autodÍáha, datovaná rokem 1989 a Věnovaná do sbhek
naší muzejní kolegyní Helenou Pohořálkovou' staré hračky jsou
VyhledáVaným muzejním oborern a objevujíse mezidaryjen zrídka'

Velkou radost nám přineslo i předání jedenácli hjstorických hřiven
z Vlastivědného muzea Ve slaném. Jedná se o alcheologický nález
z třicátých ]et 20' století' ktený po nálezu putoval ne]dříVe do
Archeologického ústavu Akademie Věd a později se octi Ve slánskéÍn
Ínuzeu. Hřivny pocházeji z archeologického nálezu V prostoru stavby
sijnice z l\/ilevska do Bernartic' iakže rnají plo naše muzeum Velkou
hisiorickou hodnotu.

sbkká zbraní bya doplněna o francouzský tesák M 1831' kierý
ačkoliVe sVé době patřil k Ve]mi rozšířeným pobočným zbÍanim a mnohé
evÍopské armády použily francouzskou předlohu jako Vzor' V našich
sbirkách dosud chyběl' NoVě získaný flancouzský tesák je Ve Velmi
dobrém stavu' signován rokem Výroby 1832' a je doplněn koženou
pochvou, která obvykle nese znaky častého použíVání' ale V naŠem
případě je V dobrém stavu' Další získanou zbÍaní je arnerická
šestihlavňová pepřenka Íáže -31 (7 8 mm)' Jedná se o perkusní zbraň,
tedy předovku' konstrukci amerického průmys]níka A]lena Výrobek je
signován Alien a Thufber' což je označení' jež používaÍa írrna V letech
1847 _ 1854' To je tudiŽ časové rczmezi' kdy byl náš exemplář' přímý
předchŮdce Coitových revolverů, zhotoven' Perkusni pepřenka Ve
sbíÍkách L'li|evského muzea dosud chyběla a jedná se o zajíÍnavou
iechnickou kurioTilrr

Zásadnim přÍrůstkem muzejních sbírek za rok 2018 je Však
nepochybně pozůstalost po mievském Íodáku' pilotu 313' stíhací perutě
RAF, Janu Jeřábkovi' F/sgt' Jeřábek zahynul dne 15' července 1942 při



leteckém souboji nad kaná]em La l\ranche, po někohka iýdnech bylo jeho
těLo Vyplaveno na francouzském pobřeží a u oŽeno do hrobu na hřbitově
v Saint.Brieuc Po Válce se pák zpátky do ceskos]ovenska dostala jeho
pozůstaost' V nedáVné době ji vypátral zdejší letecký badatel a
spisovatel l\,4artjn sirouhal' Díky jeho diplomatickému Úsilí se nakonec
celá tato ko|ekce dostala do našich nruzejních sbÍek a jistě právem si
zasloužÍ označenÍ Přírůstek roku'

Po7.]stalost obsdhu-e rehoik Vyznamenar'{Čs va|eČný křil l939'
nredai]i silou Žižkovou' brtské VyznamenánÍAFl\,4)' drobné parnátky ryze
osobnÍ povahy _ např' pÍamen Jeřábko\^ých v]asů z dětských let, je zde i

íÍancouzská Vojenská ident!fikáční známka, jaké nosili Vojáci během lei
1939_40 na íÍancouzském bojišti Jsou zde kapesnl kalendáříky na rok
1940 památnik na Výcvik V letecké školevH.adci KíáloVé ŽÍoku 1939,
dVě Velká alba s desítkaÍni dosud neznámých fotogÍafií od Jeřábkova
dětství aŽ k pobýu v Anglii. Velmi cennou součástí této kolekce jsou také
Úřední a Vojenské dokumenty' např' dekret o Udělení Leiecké medai]e
AFN,I (Air Force N4edal)' kterou Však Jan Jeřábek už nestačl převzÍt'
Jsou zde dokumenty ohledně Jeřábkova leteckého Výcviku za
předmnichovské republiky' ale také třeba kondolenční dop s z roku 1945'
podepsáný V]ce maršálem Karlem Janouškem - Vrchní Vellie| našeho
]eteďVa Ve Velké Bri1ánii oznamuje oficlálně rodičúm smrtjejich syna'

V letošním roce uplyne 100 ei od Jeřábkova narozeni ÍMi|evské
muzeum sj toto jubileum připomenejednak Výstavou' a jednak i publikací
na toto téma' PúVodně jsme uvažova|i o maié broŽurce V rozsahu kolem
ótyřiceti stran, aie po získání zÍníněné pozůstalosti ]'sme pochopi]i' že
máme dost rnateriálu na obsáhlou monograíii, kteÍá by mapovala žlvotní
osudy Jana Jeřábka, 'Véčně usrněvavého nebeského jezdce". Role
autora téio pub ikace se ujaI osvědčený letecký histoÍik l/artin stlouha| a
kn hu bychom rádi stihli Vydat do 11' 11' 2019' kdy si připomínáme Den
Válečných Veteránů

zpráva o činnosti archeologického
pracoviště v roce 2018

Činnost archeolooického oddělení se V Íoce 2o18 ubírala třemi základními
směry' V prvé řadě to bylo provádění záchranných aÍcheologických
VýzkUmů NapÍostá většina z nich byla Vyvolaná stavební činností' ať už
se jednalo o stavby investo6ké či stavby soukromého charakteÍu'
Výzkumy probihaly íormou alcheologického dohLedu téměř na Všech
katastrech' kde je I\,4ilevské muzeum opráVněno provádět archeologické
Výzkumy' Velká část dohledů probíhálá na kátástru [/l]|evska (Viz rnapa)
Ce kově byjo provedeno 44 archeo ogických doh edů, což je Více jak o
50%, než V minulých letech' Ztoho 660/Ó tvořily stavby investičnÍho
charákteru (siavby, u nichŽ platí archeo|oglcký \.ýzkum investor), zby|ých
34% reprezentují stavby soukromé (především rodinné domy' garáže a
]iné přistavby)' z 68010 se jedna|o o stavby ]iniového charakteru, kde
probihal archeo ogický Výzkum formou dohledu á dokumentací profilů
Vyhloubených ýh, připadně sběrem na Vykopaných haldách zeminy' 32%
tvoří plošné stavby, kde by| prováděn dohled při sknivce ornice a nás edně
bylo dohledovano h'o 'ben; základovýc|' pasů ato' VŠechny a.ce jsou
Záplsovany do Archeo oqicke Ťapy cech' kde ]sou ed||ovány a2 do
závěrečného odevzdáni nálezové zprávy' Prostřednictvím této ap]ikace
jsou pak infolmace posk}tnUté dalším badatelŮm'

,-. (r:r a)
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DolníRasio

Neirozsáhleiší ákce probíhalyV l\,4ilevskuV souvislostis rekonstrukcÍ
ŠVeÍÍnovy ulice a s rekonstrukcí plynovodu' tentokrát V ul L' Jánáčka a F'
Krrdláčka' VokolnÍch Vesnicích to byly akce spojené s Výměnou
e|ektrického napěti např' V Bernarticích, Jetětjcích, Jalovčíčive Vepicích'
Archeologjcké dohedy provedené V roce 2018 byly z archeo ogického
h|ediska neoativni nebylo tedy třeba přikročit k záchrannému
archeologickému VýzkUmu'

V uplynu]ém íoce pokračovala také spolupráce ják s aÍcheology
zjiných jihočeských i|sti1ucí především s Prácheňským muzeem a
Jihočeskou univeÍzitou, tak s místními amatérskými archeology' Díky této
spolupráci přibyl do l\,4ilevského muzea soubor bronzových náÍaÍnkú ze
střední doby bronzové' kteý by] nalezený na kaiastlu Líšnice v lese Klín
ná kraji znáÍného mohy]ového pohřebiště' Jedná se o 3 plechové náramky
s bohatou Mou \.ýzdobou' dva z nich mají konce siočené do růžic. A dva
tyčinkové náramky taktéŽ s rýou VýŽdobou' souboÍ byl konzeÍvován na
Jihočeské unlverzitě a V brzké době jej plánujenre záčlen]t do slálé

Dalším Významným příÍůstkem je soubor 11 hřiven' ktelé
l\Iilevskému muzeu předalo Vlastivědné muzeum Ve slaném' Depot byl
nalezen při stavbě silnice z Mi]evska do Bernariic v letech 1930-31-
PůVodně měly být předměty uloženy V keramické nádobě, ktelá se Však
nedochova a' Vsoučasné době prochází tento depot konzervacÍ na
Jihočeské univeÍzitě' PřestoŽe zokolí [,4i|evska známe něko]ik nálezů
depotŮ žeber' nález 11 hřiven je píozatÍm jediný' Rozšířil tak spektrum
nálezú ze starší doby bronzové'

Poslední stěŽejní složkou činnostj archeologického oddělení je
evidence a zplacováváni aícheologických nálezů' Vsoučasné době
probíhá zpracování nálezů z čp' 154 z Husova náměŠiÍV N,'Ijlevsku'

Účast na konfefencích a akcích pro veřejnost 20'l8:
Poko.ná, Kamila - chvojka, ondře]: Rataje (okÍes Tábor) - síd]iště ze
záVěru dobY bronzové (poster)' 15' mezinárodnÍ konfeÍence] Doba
popelnicových polía doba halštatská' 15' - 19 10' 2018 Smolenice

Den V pldveku \28' _ 30' 5 20l8' V/cléáVac'ahce p,o sludenŤy Česko
ang]ického gymnázia V Českých Budějovicích)- Přiběh obi|í

^RUMBE^,IoWE 2018 lena' Hostna pÍavékL (Čes<y Krum oV -

průřezová akce' zarněřená na prezentaci a popu árizaci archeologie)
soupis archeo|ogických Výzkumů, provedených za rok 2018.



Muzejní výstavy v roce 20'l8

Březen duben

co nás provázelo Životem (í960'1980)

PrVní Výsiavou Íoku 2018 by|a retrospektjvní expozice předmětů, které
]eště Vdobě Vcelku nedáVné byly běžnými doplňky mnoha českých
domácnosÍi' a]e poznenáhlu se z našich domovů přesunují do muzejních
Vitrjn' l/Illevský sběratel Zdenék Klásek' zjehož podnětu tato výsiava
Vznikla' připravil množsfuí exponátů z nejrůznějších ob|astí Života' Byla
tu například uce|ená kolekce hodinek značky Prim, jež měly Ve sVé době
VelÍri dobÍou pověst' a k Vidění byla i kolekce budíkú' jak domácích, tak i

cestovních' Písecký sběraiej Jiří Kloboučlrík zapůjčiL pěknou kolekci
rádiopřÚímačů Vóetně prvního ěeského lranzistorového rád]a z roku
195a' Zjeho sbírek zde byly Vystaveny i gramofony a magnetofony,
Včetně prvního československého lypu sonet Duo z roku 1963' Tento
oddíl Výstavy byl doplněn také o gramodesky z časů počátků populárnÍ
hudby' tedy pryní nahrávky skupin Beatles aid' Byly to předměty Ve sVé
době vtehdejŠím Československu térněř nedostupné. Na \.ýstavě by]y
zastoupeny idětské hračky' domácí kuchyňské spotřebió_. i rŮzné
předměty jako napřiklad Vysoušeče vlasů a kulmy' Pánské neřesti byly
zastoupeny kolekcí zapalovačů a krabičkami cigaret Partyzánky, Letky a
DŽunky v tehdy ob]íbeném ba|ení po deseti kusech Na výstavě
nechyběly ani knihy' které byly reprezentovány především tehdy
proslulou edicí KoD - Knjhy odvahy a dobrodružství

Výstava zaznamenala žiVý zájem Veřejnosti a muzeum navŠtíVllo
1100 zájemcú' což je V době' kdy turisiická sezóna teprve začíná' Velmi
dobÚ počet'

Květen'září

19í4-'l9'18 Konec i začátek

<'eloŠr''nL'0o Vy'ocl \lrl\- saŤostat_éno česlosloversla piipÍavl'o
Nlilevské muzeum Výstavu, která si dáa Ža úkol přjblížii konec první
světové Války a počáiek nové éry našich dějin. Výstava by]a tedy
kombinací dvou aspektů tehdejšího života, kNa\.ých udá ostí na
bitevních polích, a nuzného Života V clvilním zázemí. ProtoŽe lvilevské
muzeum porádalo v letech 2008 a 2014 dVě obsáhlé Výstavy s námětem
l svěiové Války' kde byly bohatě zastoupeny Vojenské předměty, zbraně
a uniformy' chtěli jsÍne tentokrát přiblížit dny V zákopech z běžného

každodenního pohledu' Ve vitrínách tedy náVštěVníci mohi tentokrát
V]dět soukromé Válečné deníky, Vyznamenání' jíde]ní soupravy mUŽstva i

důstojníků soupravu osobní hygieny rakouského důstojníka vá]ečné
mapy Bosny a He.cegoviny či Srbska zroku 1914' soupÍavy zimního
Vybavení pÍo boj v italských Alpách, sněžné bÚ|e' zákopovou šicÍ
soupravu, dalekohledy' pohárky s eÍnbiémy panovníků, ale ovšem i
zbraně a munici' Ve]kým lákadlem byl zejrnéna italský dvouhlavňový
samopal Villar Perosa z roku 1915, prvnÍ samopal na světě' Do naŠich
zemí se dostal s ita]skými ]egionáři a dodnes se dochovalo užjen někoLik
má]o kusů' zajímavé bylo také připomenuii rakouského Vá|ečného
námořnictva' V němŽ sloužjla celá řada českých příslušníkŮ. Ze
souklomých sbkek jsme si Vypůjčili námořnickou čapku (pocháze|a
z \.ýsiroje příslušníka stráŽnÍho praporu vTeÍstu) a stříbÍnou lodní
píšt'alku bocmana - námořniho poddŮstojníka' DŮleŽitým artefaktem
Výstavy byla nově zlestáLlÍovaná blůza francouzského legionáře z roku
1918 (pluk č' 22) a b|ůza ruského legjonáře' kierá pochází z pozústalosti
po panu ČernÍkoviz Kovářova u Milevska'

c Vilní předměiy pocházely Většinou z bohaiých sbírek soukromé
sběraie ky N.4ileny Drtinové' Jednalo se zeiména o Vybavení dámského
šatníku V časech končící secese, tedy k]obouky včetně
neposlradatelných jeh|ic, rukavice' Vějíře, dámské hedvábné šaty'
kabelky z hadÍ ] krokodýlí kůŽe' T\"to doklady predvá ečného přepychu
byly ovšem V příkrém protjk|adU s plakáty' Vy]epovanými v Nlilevsku
V časech Války' pros|ulý manifest N4ým národům' přÍkaz milevského
starosty o šetření s potrávinami a kontrole hospodaření s moukou' stejně
jako dokumenty o slavnostním vyhláŠeni čs. samostatnosti na N,4]levsku

NastáVající lepší život po skoněení Války dokumentoval pár
novomanŽelú' oblečených V origináhích svatebních šatech z doby kolem
roku 1920.

Výstavá, na níž se podílelo i několik okolních muzeí a také
soukromí sbělatelé, skonči|a počátkem září' Prohléd|o si ji 1300
náVštěVníků' milevské školy bohuže| projevilyjen rninimálni zájem'

V rámci Výslavy proběhl pro studenty jedné ze tříd milevského
gymnáza seminář o Výzbroji armád l. světové Války, s praktickými
L]kázkami a moŽností někieré zbraně si osobně prohlédnoL]t.

Září - listopad

Na lévoboku loď !

Třetí Výstavou Íoku 2018 byla akce s názvem Na levoboku lod l,

zaměřená na Lodní modelářství a historická plavld|a. Lišovský modelář
František Horáček zapůjči] pro iento účel třináď Velkých modelů



hisiorických placheinic NejmenŠÍ model měřil na délkt] 70 cm, nejdelší
měl 125 cm' To sice působilo trochu problémy při instaiaci' ale konečný
výsledek byl Velmi za]íÍnavý' sešly se zde vedle sebe například v]ajková
lod' ang]ického krále Jindřicha VlIl' s názvem Great Harry rychlá
plachetnice Golden Hind anglického korzára FÍancise Drakea, lodi
francouzských krá|Ů ipirátů, Vlajková lod'šVédského krále Gustava
AdolÍa s názvem Vasa' která se rokll 1628 potopila při své první plavbě,
a nechyběla zde ani lod' EndeavouÍ' s níŽ kapitán James cook podnlk|
sVé objevitelské cesiy. PiÍátské řemeslo by]o ostatně zastoupeno přímo
na veÍnisáži' kdy nYně]ší místostarosta města pan l\/ichal Horek
doprovázeL namístě díky sVé iéměř dokonalé podobě s fllmovým
korzárem Jackem Sparrowem a Výtečnému kosiýmu celou akci svou
přítomností' Na VeÍnisáŽi p.onesl stavite] lodních modeLú pan František
Horáček řeč o radostech istarostech tohoto modelářského oboru'
VÝstavu' kierá byla provázena podrobnými popisy jednotliyých lodí
z pera milevských muzejníkú' navštívi]o celkem 1190 diváků

Listopad - prosinec

V Betlémé ándélé velmi sladce zpivaji...

Poslední VýstavoU tohoto roku byla tÍadiční expozice betlémů, jejíŽ
název tentokrát pochází z]edné sloky staré české baroknÍ koledy'
N/]ilevské rnuzeum dnes disponuje uŽ poměrně dostaiečnou sbírkou
betlémů, takŽe Výpůjček bylo pro tuto Výstavu jen má o' Tři betléÍny nám
zapújčilo Prácheňské muzeum V Písku a da]ši tři pocházeJy ze sbí*y
pana Karla Reinrše z l\/ilevska' Na \.ýsiavě byly zastoupeny nejlŮznější
materiály' betlémy dřevěné' pápírové, keramické' z hrnčírské hlíny'
z drceného horického pÍskovce, ze skla, Z Vlny, byl zde miniaturní betlém
stříbrný a iiný' kde podstavcem by|a zlatá cihl]čka' Nechybě| zde
samozřejmě Velký 'Milevský betlém. z hrnčířské hlíny, každoročně
doplňovaný o další Íigurky' Výstava se kona a od posledního
l stopadového týdne do 1' ledna 2019 a navštíVilo ji ce kem 1150 diváků.

Kulturní akce Milevského muzea v roce 2018

Sobota 6. ledna

Tříkrálový koncert

Týden po NoVém Íoce uspořádalo l\,4ievské muzeum ve spolupláci
s Řeholním doÍnem premonstrátů Tříkrálový koncert' Akce se
uskutečnila Vsále Latinské ško]y V mi|evském klášteře a účinkoval
osvědčený příbraÍnský soubor ChájÍé s uměleckýÍn Vedoucím Josefem
Krčkem' zazněly vánoční pÍsně staré Evropy i české a moravské ko]edy.
Nechyběla ani proslulá ''Tichá noc", kteÍá byla provedena V původní
historické podobě, bez novodobých Úprav. Koncert' kteni měl VýboÍnou
atmosféru' navštivilo 100 pos|uchačů, cožje maximum pro daný sál'

Nedě]e 25. března

Velikonoční jarmark star'ých řemesel

Týden před Velkonocemi se konal v Nljlevském muzeu tradični, v pořadÍ
uŽ 16' jarmark starých remese]. Náším cílem není komerční zjsk' a]e
především ukázka staých dnes už mnohdy neexistujících' řemesel.
Tornu odpovídal i program téio akce: ma]ování kraslic, zdobení
madeiÍských Vajec jemnou řezbou skořápky' ukázky Ve]ikonočních
květinových aranŽí, práce s kerámikou' předení na kolovratu' výroba
drátěných šperků a mnoho da šího' Jarmark doplnil hudebním
doprovodem osvědčený flašinetář' ing' Jan Roháč' Akce se zÚčastnilo
619 platících náVštěVniků.

Pondělí21' května

Gloria et miseriá

V roce 2018 isme si připomněli 400' VýÍočí poěátku třiceti|eté Vá]ky, která
ná několik století ovlivnia žVot našich předků' Tuto událost isme chtěli
připomenout koncertem hisioljcké hudby a Vojenských písni ze 17'
stoleií' k němuŽ jsme přizvali osvědčený přibrarnský soubor chairé' Pro
název akce jsme příznačně Vybral lat|nské oznaěení pro tehdejši
Vojenský Život (Gloria ei m]seria - sláVa a bída)' Dobové popěVky obou
vá]čÍcích stran byly dop něny Úvodním historickým komen{ářem
Vladimíra Šindeáře, úryVky z Komenského díla Theatlum mundi
recLtoval herec Justin svoboda' Koncert navštívilo 95 pos uchačú.

)

)

)

)
Nlilevské rnuzeurn dále spolupracova|o s něktenými okolními muzei na
jejich Výstavách kam zapŮjčilo předměty ze svých sbírek:

N,4ěstské rnuzeum V Neto]icích - betlémy pro jejich beilémářskou Výstavu

Prácheňské Ínuzeum v Písku - předměty o dějinách řeznického řemes a
na Písecku

lMěstské muzeum V sedlčanech - předměiy pÍo Výstavu ke 100' VýÍočí
ČeskosloVenska



sobota 26. května

V' muzejní noc

V pořadí už páiá muze]ní noc se opět uskutečni]a jak v budově muzea'
tak i V nádvořÍ před ni. Leios byla tato akce Ve znamení 400. VýÍočí
počátku třiceti]eté Války, a tomu byl přizpůsoben ceý pořad' začátek
ovŠem patři| jako VŽdy nejmenším divákům, pro které pisecký d]Vade|ní
loutkový soubol Nitka sehrál jeden ze strášidelných příběhů z písecké
histoÍie' Pak uŽ se na scéně objevil hudební soUbor Ballab' kteÚ potěšil
Všechny posluchače dobovými písněmi V hisiorizujícím slylu s přírněsí
keltské hudby' Poté byl na řadě soubor Vojenské historie' kteÍý zde
předváděl nabíjení a střelbu z douináko\.ých mušket' to si oslaině mohlr

Vyzkoušet i někteří zdospělých náVštěvniků' Přítomný Vojenský felčar
pak s pomocí figuránta vybaveného kusem Vepřového masa názoÍně
clemonstÍova| Vytahování Ínušketové kulky ze siřelného kanálU pomocí
dobových kleští a dalších historických medicínských nástro]ů. Pro
zájemce byla k djspoz]ci i krátká přednáška o ahání zubů V 17' století.
Nakonec opět přšla řada na hudební soubor á Vojenské písně zóasú
baÍoka. Nechyběa ani ochuináVka dobové stravy' kterou připravily
pracovnice muzea
Po celý Večer probíhala dětská soutěž o drobné ceny a byly oievřeny
také všechny expozice muzea' Jednot]iví kurátoři zde zájeÍncům
předváděli své sbírky' at' už se jednalo o stará pÍatidla' historické zbraně
nebo stáré milevské časopsy. Na akci byo vybíráno jen dobrovolné
Vstupné a zÚčastnilo se jí 270 náVŠtěVníkú' H]avní podíl na úspěšné akcl
měla naše muzejní aícheo oŽka Mgr' Kamila Pokorná.

středa 21' ěervna

Historická akce p.o studenty táborského gymnázia

Komentovaná prohlidka muzejních expozic' doplněná proh]ídkou

někteÚch exponátů zaměřená na 400. výíočí počátku tř]cetileté Války'
Součástí akce byjá i \.iuka renesaněního iance' Kerá proběhla za
s]unečného počasí před budovou ml]zea. Po počáiečnich rozpacích se
nakonec stUclenti pustili s Vervou do tance a V záVěru uŽ zvládaLi ]talský
renesanční tanec Pavana jako zkušení profesionálové Akce se
zúěastnila jedna třída láboÍského gymnázia pod vedenirn PhDr Jlřího
Ká ala

Úten7 26' června

Prohlídka města Milevska a jeho muzeí

Vtomto letním úteÍku dorazil do l'4i]evska ohlášený zájezd praŽských
důchodcú' kteÚ měl zájem nejen o proh]Ídku l\luzea mi|evských maškar
a ,4levského Ínuzea' a|e také o náVšiěVu parku HůÍka se sochou Karla
stehlika a koÍnentovanou procházku centrem l\,'lilevska' s důrazem na
zdejší pamětihodnost]' Tohoto úkolu se ujal Vladimk Šindelář' kteÚ
seznámil členy zájezdú se zdejšími historickými budovami a jejich
zajíÍna\.ými osudy' a provedl hosty oběma rni]evským] muzei. Velmi
přÍjemné akce se za s unečného počasizúčastnilo 45 náVštěvníků.

Neděle 8 července

Hudba, šerm a tance z doby renesance

Po několikaleié přestávce se na druhém k|ášterním nádvorí uskutečnila
iradičnÍ noční akce' Pořádalo ji lvliLevské muzeum a účinkoval pisecký
hudební soubor Fautores fautae' taneění soubor La Volta a šeÍmířský
Íri]evský soubor collegium 1570' Za působ|Vé noění atÍrrosféry se diváci
mohli přenést do časů renesance, Viděi ukázky italských' německých,
anglických a mad'arských tanců 16' století, a sledovali ukázky
lenesančního iialského a německého šerínu meěi a kordy.
spoluÚčinkova i pozvaní hosté' budějovický šermířský souboÍ
Fedíechtýři. celá akce byla doplněna dobovoLl módní přehlídkou. Noční
představení s]edovalo 90 diváků'

siředa 31' července

Hudba, šerm a tance z doby renesance

T.adiční propagační vystoupení na třeboňském zámku' spojené
s rozdáVáním etáčkú rni]evských rnuzeí ]ázeňským hostůÍn' Kromě
ukázek dobových tancŮ s hudebním doprovodem píseckého flétnového
soubolu FautoÍes flautae a ukázek dobového šeírnu mohli divácividět i

inscenacj slavného souboje iialského malÍře N,4iche|angela caravággia,
kteÚ tragicky ovljvnil umě]cúV Život' Ve|mi příjemnou akci zhIédjo 130
diVáků



Nedě|e 2' prosince

XVll. adventní jarmařk staÚch řemesel

V pořadí uŽ 17' tradiční ]armark s ukázkami lidových řerrese| je
oblibenou mi]evskou akcí' Náplň akce jaÍmarku je standaÍdní, jedná se o
předvedení něktených rukodělných prací' které jsou dnes už mnohdy
zaniklé. PÍáVě jejich připomínká je důleŽitou součásií muzejní práce' kdy
samoiný prodej Výrobkú je aŽ na druhém mÍstě NáVšiěVníci zde mohli
sledovat pláci hrnčíře' košíkáře i řezbáře' přadlenu s koJovratem, rllčni
Výrobu šperků i řezbu madeřských Vajec Přitažlivá byla i Výroba
Vánočních výšivek z rybích šupin či íoukánÍ skleněných figurek'
NáVštěvníci si mohli zakoupii například ozdobné nerosty, historické
knihy' kožené \.ýlobky, Vánoční květinové dekorace, keramické a
dřevěné betlémy, repliky histoÍického skla a keramiky nebo í!čně
vyráběná mýdla a VoňaVé svičky' Na jarmarku nechyběl ani prodej horké

medoviny a celý jarmark byl dopÍovázen melodiemi f]ašinetáře'
NáVštěvnosi akce byla Velmi dobrá a jaÍmark navšiÍVilo 905 plaiících
diváků.

Přednášková činnost Milevského muzea 2018

7 3 2018

14 3.2014

27.3.2018

14.4.2018

19 4 2018

Atentáty v dějinách československa
v' Šindelář), sdružení přátel kamenného mostu PÍsek
55 posluchaěů

Atentáty v dějinách ěeskoslovenska
ry' Šindelář) sdruŽení přá|el kaÍnenného mostu Písek
55 posluchačů

Marie Terezie
(V. ŠindeláD' l/Iěstská knihovna Písek' 33 posllchačů

Atentáty v děiinách ěeskoslovenska
(V' Šildela0' obec P obulov' 48 poslJchaČů

Atenláty v dějinách ceskoslovenska
N' Šindelář) Vejlovské zemanství stehlovice'
24 posllchačů

zločin za c' k. monarchie
(V ŠindeláD' lVIuzeum a galerie Vodňany'
26 posluchačů

Hřdelní právo v českých zemích
(V' Šindelář)' obec Podolí l'' 18 posíuchačů

Třicetiletá válka - boje na Písecku
tV' Širdelái]' obec orobLlov' 45 posl,]chaců

staré hrdelní příběhy z Krumlovska
(V sinde'á0 KlášŤel ceský KÍUnlov . setkáni senio'ů
42 pos|Uchačů

staré hrdelní příběhy z Blátenska
(V Š'noe á;) soholovna Blatrá - setkánl se_ioíu
88 posluchačů

26 4 2014

4 5.201A

2.6.2018

28. 8.2418

30 I2018



4. 9' 2018 staíé hrdelní příběhy z Prachaticka
N' Šinde áĎ, Národní dům PÍachatice setkání senÍorů
90 posluchačŮ

6' 9' 2018 staré hrdelní příběhy z Písecka
v. Šindelář)' Divadlo Písek - setkání seniorů
88 posluchačů

11' 9.2018 stafé hrdelní příběhy z Tábo.ska
v ŠindeláR' sál střelnice Tábor - setkání sen]orů
1'10 pos|Uchačů

18 9' 2018 staré hrdelní příběhy z Jindřichohradecka
N. Š:ndelá0' sálstřelnice J Hrádec setkáníseniorů
75 pos|uchačů

2' g' 2a88 Atentáty v dějinach československá
(V slrde'ái) obec c;Žova' '8 oos'uchaČJ

25 9 20'8 staré hrdelni piibéhy z Budějovicka
(V' Š ndeláí,' KD SláVie Ó Buoe'ov'ce' serkáni serioÍů
125 posluchačů

19. 10.2018 Poslední HabŠburkové ná českém trůnu
(V' Šindelář), Zámek Březnice, 30 posluchačú

31.10' 2018 Vražda híaběte Berchtolda v Neznašově 19í8
N' Šindelář)' Centrum kultury a muzeum Týn n' V|tavou
68 posluchačů

3' 11 2018 Atentáty v dějinách Československa
N' Š]ndelář)' obec orlík nad Vltavou' 22 posluchačů

5' 11.2018 Poslední Habsbuřkové na českém trúnu
v Šindelář)' [íéKs Protivín,21 posluchačů

9. 11 2o18 Atentáty v dějinách ěeskoslovenska
N' Šindelář)' Restauíace Křenovice, 48 posLuchačú

17' 11'2o1a Atentáty v dějinách československa
N. Šindelář)' obec Horosedly' 32 posluchačŮ

24' 11' 2a1a zapomenuÚ souboj v Prachaticich roku 1905
(V' Šindelář), Festival bojovniků Tábor' 60 pos]uchačů

6.12'2018 stůI a strava v období Vánoc za sta.ých časů
(V' Šindelář)' obec Veselíčko' 55 posluchačů

1B 12.2o1a stůla střava v období Vánoc za staých časů
v Šindelá4' l\,'lěslská knihovna Písek' 30 posluchačů

celko\.ý počet účastniků přednášek 1307 posllchačů



Muzejní
badatelů

knihovna, nové přírůstky, návštěvy

vaýeÍkavá' zuza|a: Zbráně a zbroj - zámek Hluboká
Junek' [,4ilan: opoěenská sbkka zbÍaní katalog
Náchimannová, A]ena: lMezj tradicí a rnódou
Hajná, í\,4iena: Šaty chodicí

koupě
koupě
koupě
koupě
koupě
koupě

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

dar
dar
koupě
činnost

dar

dar

daÍ
daÍ
dar

Kolekiiv:
Daňhe], Karel:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Kolektiv:
Tornan, Jan:

Kolektiv:
Kolektiv:
Pelich, N,,lartin:

Kolektiv:
Kolektiv:
Petrasová' Tat'ána
Svaclta, Rostrs av

Bártošková' Šárka
' Bartošek' Luboš:

- Strouhal, Nraíin:
Bureš, l\,4ichal:

Trantina, VáclaV

Kolektiv:
Kolektiv:
z0rcnynec, Bohumrl:
Něrneček, Ka.el:
K]ásek' Zdeněk:

Portréty Íenesančn[ šlecbty- katalog
Písněnía Veršovánky
sborník Husitský Tábor č' 6 -7
sbornik Husiiský TáboÍ č' 3
sborník Husitský TáboÍ ě' 4
sborník Husiiský Tábor č' 5
sborník Husiiský Tábor ě' 8
Sbornik Husiiský TáboÍ č' 9
Z dějin obce staré Sedlo
PiVoVaÍský dVŮÍ ZVíkoV
obce v čjslech - okres Pisek
Siátistický prŮVodce okres PÍsek
Branice v obrazech
Nár' pam' ústav - Poklady zbrojnic
NIoje [,4ilevsko vlast

Dějiny Výtvar. Úmění_ České země

Čs. filmy 1977 _ 1980, díll' á ll'

Sbor dobrovolných hasičů chyšky
Vesnjce zaniklé po roce 1945
Jan Hus V představách šesti sioletí
Jak katoIická cirkeV bUdoVala
západníciV]l]zaci

Pomníky a památníky světo\.ých Válek

sboÍník Podbrdsko XXV
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy
Doteky krásného Umění

dar

dar
dar

Znrizelý obraz milevského Venkova Vlast. činnost
Třináct pohádek dal

Ke dni 31. prosince 2018 bylo V knihovně Milevského muzea evidováno
6'966 titulů' Za lok 2018 přibylo celkem 32 nových titulů' z toho 25 tilulů
získala knihoVna darem'

Za rak 2o1a býo V kn]hovně registÍováno 10 no\.ých badatelů'
ceLkových 55 badatelů zde uskutečnilo v průběhu roku 34 badatelských
náVštěV'

Počet Výpújček óinil 283 titulů kniŽních, časopiseckých a novinových'
Pracovníci muzea uskuiečnili 197 Výpújček k badátelským a odborným
účelúm'

V roce 2018 nebyla do muzejní knihovny odevzdána Žádná diplomová či
jiná odborná práce'



Knihy vydané Milevským muzeem v roce 2018

Kolektiv:

Moje MiléVsko

Roku 2017 bylo Mjlevské muzeum pověřeno, aby připravilo pro potřeby
města l\,4levska novou reprezentaění publlkaci o l\,4ilevsku, protože
předchozi kniha l,4ilevsko - 830 let' Vydaná roku 2014, )e už Iéměí
rozebrána. Kvydání nové knihy by| opět sestaven autorský tým a
edjtoÍem se stal PhDr. Jiří Ká]al' Autory fotograÍí byi zkušení
fotografové Jan VáVra a l\,4ariin Pelich' Kniha obsahuje ce|ou řadu
nánrětú' například aÍcheologii městského centÍa' dějiny kosiea sV
Bartoloměje na zdejším náměsti' kapito u o VýVoji názvu lvlilevsko' tři
ma|é medáilony oběií ll. svěiové Váky' kapitolu o mÍsiní příÍodě, o
milevských maškalách nebo o partnerské spolupráci se šVýcarským
městem l/IŮnchenbuchsee' Nechybí ani kapito]a o vzniku městského
muzea, o hisiorii zdejšího 1enisu nebo o někteďch zániklých Vesnicích
V okoli. Publ]kaci dopÍovázejÍ Velmi zdařilé fotografie' Grafická příprava
byla svěřena Bc Richardu Truh|ářovi'
Kn]ha Ve forÍnátu 2'1 x 21 cm je Vytištěna na matném křídovém papíru,
s balevno! ]aminovanou obálkou á V pevné Vazbě. VyŠla V nákladu
2'000 kusů a první zájemci s]ji mohli zakoupit za velmi při]ate]nou cenu
250 korun V průběhu srpnového milevského posvícení' Tiskárna Rain
V Jindřichově Hradci odvedla dobrou práci a kniha i díky sVé nápadité a
esteticky dobře pojaté obálce si rychle našla sVé čtenářé'

Karel Němeček:

zaniklý obraz milevského v€nkova

Karel Němeček neúnavný vlastivědný badatel, připravll k Vydání d]ouho
očekáVanou knihu, nrápUjicí osudy drevěných roubených stavenÍ
V ml|evském okolí' základním materiá em plo 1olo bádání by| dnes uŽ
pozapomenutý ale nesrnírně cenný soubor fotografií, které zhotovil
v elec1 'g0/ - |909 /dF]šl lcllel á _iŠloÍk Šlépán Dvolak plo
tehdejšího ředrtele knihovny NárodnÍho muzea' kosteleckého Íodáka
Čeňka Zíbrtá Tento souboí je dnes uložen V PaÍnáiníku národního
písemnictví, ktený jej poskytl zdarma iv]ilevskému rnuzeu a spolku plo
rozvoj ku|1ury za Účelem Vydání' Velmr kvaliiní snímky zachycují celkeÍn
62 staÚch roubených stavení' dnes až na 2'3 Výjimky neexistujících'

V někteých případech jsou ná foiografiích zachyceni i tehdejší už dáVno
nežÚící obyvatelé těchio stavení Tyto snímky maji nesmíInou
dokUnrentační hodnotu'
Karel Němeček osobně navštíVil Všechna v knize zobrazená místa' áby
zjistrl nynější stav, a zároveň ke každé fotografii sepsa| zasvěcený
komeniář, kdy podkladem byly matÍiky a piedevším sčítací aÍchy
obyvate]stva od roku 1869 až do třicáých lel mrnulého sto etí. Vznikl tak
Velmi hodnotný histoljcký materiá]' kteý si přímo říkal o VydánÍ'
Ktomuto úkolu spoji]i sVé síly Milevské muzeum a spoek pro rozvoj
ku|tury' Graflcká ÚpÍava byla opět svěřena Bc' Richardu Truhlářovi, kt-.Íý
se jí zhostil k Všeobecné spokojenosti' Kniha by a připlavena
Vobíbeném čtvercovém formátu 21 x 21 cm' na si]nějším papku o
hmoinosti 100 gr' Tentokrát bylo upuštěno od jrndy obvykiého křidového
papíru' protože staré fotografie se při zkušebních tlscích ukázaiy na
obyčejréŤ pap'íu leps ' než na kj dé H1édá baÍVa s. n-ku navo,,-je
áÍchalc.Ý styl sran;ch aasů l\,4edai'on.y Šlepál a DVo'aha a Óeňka
ZibÍla zpfacoýa|a [/9r- Petra Kratochvílová z N,í]levského mlzea
koÍekturu texiů provedl Vladimir Šinde|ář' BroŽovanou pub]ikaci' jejíŽ
křest se konal počátkem pÍos]nce 2018, Vyt skla písecká tiskáÍna Petra
Hemaly' o knihU byl uŽ saÍrého počátku především ze strany pamětniků
Velký zájem a púVodně Vydaný náklad 300 kusŮ je dnes už zcela
Íozebfán' Íakže patrně dojde k dotisku' Kniha se ptodáVala za Velrni
přÚatelnou cenu 190 korun

Vladlmír šindelář - Jakub Šindelář

Kordy a rapíry z českých sbířek, 16'-18' stoletÍ

společná kniha otce a syná je dosud o]edinělou odbornou monoorafií'
zabýVající se děj]narni a V,ýVojem pobočných zbraní' kordů a jejich delší
soubojové Varianty, Íapírů' Vzn kálá V průběhu něko]ika let' Jedná se o
základní a první půVodni českou práci' zabýVající se typo]ogií'
názvoslovím a historickými souvis|ostmj těchto ,,ar stokratů'' mez]
chladnými zbfaněmi' Kniha sieduje VýVoj názvu ,kord' a ,'rapíť' jak
V češtině' tak j V někteých evropských jazycích a nejsiarší Výskyt těchto
termínů na našem území. Rozebírá konsirukci jednotlivých iypů košů
zbraní a jejich charakter]stické znaky' druhy hlavic' lypy a průřezy čepelí'
Nechybí zde kapitola s historickými podréty významných osobnostj' kde
je Věnována pozornost jej]ch pobočným zbraním' Portréiy pocházejí
z českých muzeí, hradú a zámkú' Další kapitolou knihy je poučení jak
zbraň nosit' uchopit a tasit Samostatná ěást je Věnována i zákadům
šermiřského umění z časů Íenesance a baroka Jiná část ÓUblikáČé sé



zabýVá i někteďrni máLo znárnými souboji, zachycenými V literatuře a
v archlvních fondech. Kapitola 'Kordy a zločin" popisuje některé
krim]nální skutky, spáchané Ža pomocj kordů či rapírů' V záVěru knihy je
pak i srovnání cenovlich le ací kordú V dobách renesance Ve srovnání
s běŽnými předměty denní poiřeby. celá pub|ikace je doplněna
ÍnnoŽstvím kreseb zbraní' iejich óástí a jejch srovnáVacÍmitabulkami.
Barevnoll obrazovou přílohu tvoří vice neŽ šedesát fotograíií kordů a
ÍapíÍů, zhotovených renomovaným pÍseckým fotografem Janem VáVIou
Ve sbírkách Významných českých zámkŮ (opočno KonopiŠté' Březnice,
Hluboká), dále V Jihočeském muzeu i Ve sbirkách soukromých' Jsou iu
zdokumentovány rozměry jednoil Vých zbraní jejich Váha i bod Vyvážení.
Z těchto údajú jsou pak sestaveny přeh €dné tabulky'
l/lonografie lvlilevského muzea o VýVoji kordú a rapírů se může stát
užitečnou pomúckou pro pracovníky muzeí' památkových ústavů'
archeology i soukromé sběratele při určování a kategor]zaci sbírkových
předmětů Ínilitárního charakieru. Také z tohoto důVodU Národni
památkový ústav Vydání této publ]kace podpořil a umoŽnil bezplatné
fotograíování V objektech Ve sVé spráVě Podporu autoř nález]i i u jiných
muzeí (Jihočeské muzellm, [/luzeum cheb, N,4uzeum Polička' Husltské
muzeurn VTáboře) a ve státních árchivech Louny, Znojmo a Třeboň'
stejně jako V kn]hovně Královské kanonie premonstrátů na siráhově'
Bezplatné snímky poskyll isoukromý zámek Rychnov nad Kněžnou
Kniha V pevné Vazbě' Ve formátu 22 x 26 cm. o počtu 220 stran'
s barevnou laminovanou obákou' tiŠtěná na křídovém papiře, je
důstojným reprezentantem badate|ských snah l\/i]evského rnuzea Její
cena je 400 korun náklad činll 500 ktlsů. Vydání knihy ínančně podpořil
svým glantem Jihočeský kraj'

Dlobná pub ikačni činnost [/iievský zpravodaj 2018:

Kratochvílová, Petra: V:ívoj a proměna kalendáře
KratochVíloVá' Petra: Velikonoce - pohybljVý sVátek
Panec' Lukáš: 70 |et od o|ympijského zlata
Pokorná, KaÍni]a] stani ná|ez mincovního pokladu z období

Pokorná Kamila:
Šindelář Vladimír:
Šindelář VladimÍr]
ŠincIetár vaajmir:
Šindelář V]adimír:

třiceti]eté Války
Třicetiletá VáJka Ve světle archeo]og]e
l\,4llevsko na mapě lvlattháuse l\/er aná
400 let od začátku tř]ceii|eté Vá]ky
Události třicetileté Války V okolí ]\,4ilevska
Za Josefem Kytkou

Hospodářský účetní výsledek za rok 2o18

spotřeba rnateriálu
Spotřeba eneÍgie
Prodané zboŽí
opravy a udrŽovánÍ
cestovné
Nák ady na reprezentaci
ostatní služby
MzdoVé náklady
Zákonné sociálnl pojiŠtění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a pop átky
odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetk!
ostatní náklady z činnosti

Nák ady celkem

Výnosy z prodeje s]užeb
Výnosy z prodáného zboŽí
Výnosy z prodeje majetku
Čerpánifondů
ostatní Výnosy z činnosti
Přljaté provozní transfery (od zřizovatele)
*Přijató granty

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek z provozu

269 584'15 Kč
159 266'00 Kě
86 638'37 Kč
12 í63 00 Kč

776 00 Kč
15 073'75 Kč

790 460'66 Kč
2 471 586'0a Kč

817 075'00 Kč
11o 144,ao Kč

3 000 00 Kó
42 998 00 Kč
28 427 '00 Kč
89 387,00 Kč

4 896 578'93 Kč

246 963,00 Kč
117 396'00 Kč

8 000'00 Kč
28 000,00 Kč
73 766,00 Kč

4 403 000'00 Kč
60 000'00 Kč

4 937 125,00 Kč

40 546,07 Kč

" Jihočeský kra] -'Šaty sesier Blažkových''
Jihočeský kraj _ ''lnteraktivní prvky do expozjc''
Jihoóeský klaj _ ''Kniha o kordech'

25 000'00 Kč
15 000'00 Kč
20 000'00 Kč



zpráva o činnosli Milevského muzea za rok 2018

Vydalo []lilevské muzeum' Klášterní 557' Milevsko
V únoru 2019

Za přispěni pracovníků [,4ilevského muzea
Heleny Pohořálkové' Zdeny Vachutové' lVIgr' Kaínily P'okorné
á Mgr' Peiry KÍatochvíIové k vydání připÍavil VladimíÍ sinde|ář

Tiskem a nákladem vlastním


