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1 Úvod
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od roku 2002 v památkově
chráněném areálu zámku Hradiště. Tento areál se skládá z budovy zámku a přilehlého zámeckého
parku (rozloha zámku je 3 088 m2 a rozloha parku 4,8 ha). MJP je regionálním muzeem vlastivědného
typu, jehož sbírkový fond je členěn do tří podsbírek – archeologické, historické a výtvarné. Sepětí
s regionem je patrné nejen v zaměření sbírkotvorné činnosti, v zacílení odborné práce zaměstnanců
muzea, ale rovněž v provázanosti s místním kulturním děním a v podpoře, kterou místní obyvatelé
muzeu poskytují. Zámecký areál se během 10 let přítomnosti muzea proměnil v oblíbenou destinaci,
které jistě prospěje i v průběhu roku 2012 dokončovaná revitalizace zámeckého parku. Projekt
v programu OPŽP sice přinesl dočasná omezení pro četné návštěvníky MJP i obyvatele Blovic,
ale výsledek bude jistě přivítán a pozitivně ohodnocen.
Muzeum dlouhodobě spolupracuje s městem Blovice a jeho kulturními zařízeními a spolky, s odbory
a odděleními Městského úřadu Blovice, se Státním okresním archivem Plzeň – jih se sídlem
v Blovicích, se Západočeským muzeem v Plzni, Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni
a dalšími vzdělávacími, kulturními a vědecko – výzkumnými institucemi.
Veškerá činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, vycházela ze Zřizovací
listiny, aktualizované Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2012 – 2016, ze Směrnice
o ochraně sbírek muzejní povahy, Směrnice k inventarizaci sbírek muzejní povahy, Směrnice
k provozování muzejní knihovny, Směrnice k zajištění a provádění finanční kontroly a vnitřního
kontrolního systému, Depozitárního řádu, Jednacího řádu poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost, Badatelského řádu, Knihovního řádu, vnitřního předpisu upravujícího režim zacházení se
sbírkovým fondem a z celé další řady relevantních zákonů, předpisů a nařízení.
V polovině roku 2012 došlo ke změně ve vedení MJP, neboť dlouholetá ředitelka Eva Pančíková
požádala o uvolnění z funkce. Na základě výběrového řízení byla novou ředitelkou instituce
jmenována PhDr. Radka Křížková Červená.

2 Hospodaření
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, obdrželo v rámci rozpočtu od svého
zřizovatele příspěvek na provoz 6 822 000,- Kč. Na havárii louky v areálu zámeckého parku Hradiště
MJP obdrželo od zřizovatele 69 996,- Kč a na havárii dřevěné mostovky 100 320,- Kč.
V průběhu roku 2012 pokračovaly práce na dokončení zámeckého oplocení z vlastních prostředků
v částce 401 059,- Kč. V souladu s koncepcí dalšího rozvoje MJP (zamýšlená archeologická expozice)
nechalo muzeum zhotovit projekt „Rehabilitace sklepů pod východním křídlem“ – částku 70 800,- Kč
uhradilo z vlastních zdrojů.
V rámci zkvalitňování vybavení jednotlivých odborných pracovišť byla zakoupena z prostředků
rezervního fondu MJP bezpečnostní skříň na chemikálie do konzervátorské dílny v hodnotě 62 896,80
Kč a z vlastních prostředků barevná tiskárna OKI A3 pro oddělení informací a knihovnu v hodnotě
90 736,- Kč. MJP zakoupilo z vlastních prostředků HP ProLiant pro SBS server sloužící hlavně jako
poštovní server a server pro sdílení souborů v hodnotě 70 571,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2012 byl 255 500,86 Kč – z hlavní činnosti 217 618,72 Kč
a z vedlejší činnosti (prodej suvenýrů a pronájem kaple – svatební obřady) 37 882,14 Kč.
Vstupné za výstavy a doprovodné akce činilo 168 789,- Kč. Prodej vlastních publikací přinesl MJP
123 439,- Kč a prodej upomínkových předmětů s regionální tématikou 80 536,- Kč. Za provedení
odborných archeologických dohledů obdrželo MJP od stavebních investorů 58 583,90 Kč.
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2.1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu organizace za rok 2012 - tabulka

Vyhodnocení čerpání rozpočtu 2012
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Náklady v roce 2012
Náklady na provoz muzea
materiál na výstavy
kancelářské potřeby
pronájem
čisticí prostředky
nákup DDHM
ostatní materiál
spotřeba elektrické energie
spotřeba plynu
vodné a stočné
opravy a údržba
cestovné
reprezentace
telefony a internet
údržba počítačové sítě
revize - komíny, EZS, EPS, CCTV a kotelna
přepravné a odpady
propagace a inzerce
práce v parku + výsadba rostlin
služby BOZP a PO
ostatní služby
mzdové náklady - ČMF+ náhrady nemoc
mzdové náklady - OON
odvody SP a ZP
sociální náklady
pojištění
ostatní náklady
odpisy
nákup zboží k prodeji

1 677,20 Kč
59 055,00 Kč
24 000,00 Kč
7 287,00 Kč
249 374,80 Kč
120 753,20 Kč
111 603,00 Kč
266 648,00 Kč
27 198,00 Kč
53 130,00 Kč
25 282,00 Kč
15 366,00 Kč
52 624,33 Kč
56 869,80 Kč
264 452,80 Kč
11 936,00 Kč
5 000,00 Kč
98 000,40 Kč
51 330,00 Kč
72 677,00 Kč
3 121 244,00 Kč
127 025,00 Kč
1 083 197,00 Kč
111 021,15 Kč
17 544,00 Kč
9 652,00 Kč
662 629,00 Kč
61 104,86 Kč

celkem:

6 767 681,54 Kč
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Oddělení knihovny a informatiky
nákup knih
vydávání publikací

26 663,30 Kč
95 260,00 Kč

Oddělení historie a společenských věd
nákup sbírek
restaurování
archeolog a konzervátor

58 500,00 Kč
40 630,00 Kč
10 736,00 Kč

celkem:

109 866,00 Kč

Příjmy v roce 2012
Poskytnuté dotace PK
neinvestiční - havárie louky
neinvestiční - havárie dřevěné mostovky
neinvestiční na provoz
Vlastní příjmy
pronájem kaple
prodej zboží

69 996,00 Kč
100 320,00 Kč
6 822 000,00 Kč

43 200,00 Kč
80 536,00 Kč

úroky
vstupné
prodej publikací
archeologické výzkumy

351,00 Kč
168 789,00 Kč
123 439,00 Kč
58 583,90 Kč

celkem:

474 898,90 Kč

Regenerace zámeckého parku Hradiště v Blovicích
OPŽP
SFŽP
dotace PK
vlastní prostředky - rezervní fond
vlastní prostředky - provozní

1 395 150,05 Kč
82 067,65 Kč
- Kč
231 489,10 Kč
111 415,20 Kč

celkem náklady:

1 820 122,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2012
z hlavní činnosti
z vedlejší činnosti

217 618,72 Kč
37 882,14 Kč

hospodářský výsledek celkem:

255 500,86 Kč

5

Čerpání z fondů 2012
fond reprodukce
terénní úpravy kolem kašny
server
barevná tiskárna OKI
sklepní prostory
skříň na chemikálie
oplocení

84 823,00 Kč
70 571,00 Kč
92 736,00 Kč
87 900,00 Kč
62 896,80 Kč
401 059,00 Kč

celkem:

799 985,80 Kč

fond odměn

97 000,00 Kč

rezervní fond - do inv. fondu

55 000,00 Kč

2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
V roce 2012 bylo z FKSP čerpáno 31 834,- Kč na stravenky a 5 500,- Kč na dovolenou na zotavenou.

2.3 Dotace a granty
V roce 2012 pokračovaly práce na akci „Regenerace zámeckého parku Hradiště“ z Operačního
programu životního prostředí (OPŽP). Byly provedeny terénní úpravy (rovnání ploch), odvodňovací
příkopy, byly zakládány trávníky a proběhla výsadba stromů, půdokryvných rostlin a solitérních keřů.
Dne 17. 7. 2012 byla převzata dokončená stavba od firmy GreenProject, s. r. o., Průhonice. Dne
30. 11. 2012 proběhla kontrola Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), která neshledala
žádné závady.

3 Oddělení Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace
3.1 Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2012
V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizaci, pracovalo k 31. 12. 2012 celkem
14 stálých zaměstnanců, z toho 10 na plný úvazek a 4 na poloviční úvazek.

Jméno zaměstnance

Zařazení

Bouda, Jiří, Mgr.

Archeolog – kurátor sbírkového fondu, odd.
historie a společenských věd

Brunová, Věra

Účetní, vedoucí odd. hospodářsko - správního
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Jméno zaměstnance

Zařazení

Brůžková, Renata

Administrativní pracovnice – dokumentátorka –
průvodkyně, odd. historie a společenských věd

Hnojská, Vendula, Mgr.

Kurátorka sbírkového fondu,
historie a společenských věd

Jindrová, Věra

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Koželuh, Josef, Mgr.

Kurátor sbírkového
a společenských věd

Křížková Červená, Radka, PhDr.

Ředitelka

Mašková, Jaroslava

Uklízečka, odd. hospodářsko - správní

Pančík, Jan

Technický pracovník, odd. hospodářsko - správní

Pančíková, Eva

Knihovnice
a knihovna

Podroužková, Daniela

Knihovnice, vedoucí odd. informací a knihovny

Rupert, Vladislav

Konzervátor, odd. historie a společenských věd

Synáčová, Drahomíra

Průvodkyně, odd. Informací a knihovna

Vránková, Olga, Bc.

Kurátorka sbírkového
a společenských věd

–

fondu,

průvodkyně,

fondu,

vedoucí

odd.

odd.

odd.

odd.

historie

informací

historie
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3.2 Organizační struktura k 31. 12. 2012
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3.3 Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, zajišťují pověření
pracovníci oddělení historie a společenských věd v souladu se zákonem 122/200 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb., dlouhodobou koncepcí a vnitřními
předpisy.
3.3.1 Akvizice, evidence a inventarizace sbírkového fondu
Do prvního stupně evidence bylo v roce 2012 přijato 58 přírůstkových čísel.
Na základě kupních smluv a dodacího listu proběhlo 7 koupí. Především se jedná se o obrazy
od autorů: Matějka, Krs, Nejdl, Sýkora, Šafara a Hodek. Dále v souvislosti s pořádanou výstavou
„Skleněná krása“ přibylo do sbírky několik skleněných souprav a jednotlivostí. Dále byla zakoupena
porcelánová souprava kořenek. Asi největším a nejcennějším přírůstkem do sbírky pak bylo pořízení
dvou plzeňských krojů a unikátního praporu Československé strany národně socialistické z roku 1936.
Dále byla do sbírky zakoupena kniha o básníkovi Bělohrobském.
Na základě 3 interních dokladů byly do sbírek přijaty kalendáříky, skládačky, korespondence
Okrašlovacího spolku v Blovicích z muzejní knihovny dále letáky o mlýnech od Mgr. Venduly Hnojské,
školní obrazy ze ZŠ Starý Plzenec – celkem 54 předmětů.
Na základě 4 nálezových zpráv přibylo do sbírek zlomky keramiky a archeobotanický materiál z lokalit
Merklín a Blovice.
Mezi významnější dary, kterých bylo celkem 44, lze například uvézt 2 kolekce školních obrazů,
soubor divadelních her, bytový textil, oděvy a oděvní doplňky, mosazný stolek, osobní doklady, řadu
knih a učebnic, hračky, měšťanský stůl s 2 křesílky a 4 židlemi, krbové hodiny, psací stroje,
porcelánové a skleněné nádobí a řadu velmi zajímavých a hodnotných předmětů dokumentujících
především 1. polovinu 20. století.
Do druhého stupně evidence do programu DEMUS 01 byla zapsána inv. č. 17 406 – 18 074 včetně,
tj. 670 inventárních čísel. Přírůstková i inventární čísla byla zpracována Bc. Olgou Vránkovou a Mgr.
Josefem Koželuhem a odeslána v rámci pravidelného čtvrtletního hlášení pro CES (13. 2., 14. 5., 10. 8.
a 15. 11.).
Poradní sbor MJP pro sbírkotvornou činnost zasedal ve dnech: 30. 3., 29. 6., 8. 11. 2012 ve složení:
předseda – Jiří Koranda, kurátor – Vendula Hnojská, členové – Josef Koželuh, Stanislav Štrér
a tajemník – Olga Vránková.
Inventarizace sbírkového fondu za rok 2012 proběhla bez závad, bylo zinventarizováno 679
inventárních čísel. Touto inventarizací zároveň MJP uzavřelo desetiletý inventarizační cyklus
dle Zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. za období 2002 – 2012. Sbírka byla
zinventarizována v úplnosti a čítá 18074 inventárních čísel. Revize probíhala na základě fyzické
inventury. Revidované předměty byly porovnávány s evidencí na katalogizačních kartách
a v přírůstkové knize. Při inventarizaci došlo k upřesnění a doplnění některých údajů ve 2. stupni
evidence a částečně k translaci sbírkových předmětů.

Nová přírůstková čísla

Nově zapsaná inventární čísla

Z toho

zakoupená

8

Kč

58 764,- Kč

dary

44

sběry

3
670
9

Přepsaná inv. č. do DEMUS

1 769

V počítačové databázi za rok 2012

2 439

Celkem v počítačové databázi

15 375

Celkem inventárních čísel

18 074

3.3.2 Správa sbírkového fondu (včetně konzervace a restaurování)
Předměty získané do sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
a zaevidované do 1. a 2. stupně sbírkové evidence byly řádně označeny a průběžně ukládány
do depozitářů: depo – jih, depo – západ a depo – severozápad.
Významně byl rozšířen sbírkový fond školství – odborní pracovníci popsali získané učební pomůcky
ze ZŠ Blovice a ze zrušených ZŠ Vstiš a ZŠ Buková do 2. stupni evidence (202 položek).
V roce 2012 pokračovala digitalizace zápisů systematické evidence – do programu DEMUS
Archeologie bylo přepsáno 514 záznamů (realizace Renata Brůžková) a do programu DEMUS 01
Katalog 1255 záznamů (realizace Renata Brůžková – 571 záznamů, Aneta Synáčová – 203 záznamů,
Gabriela Mrázová – 485 záznamů).
Zapsané karty byly vytištěny a po 250 ks připraveny ke svázání do katalogů.
V rámci zhodnocování sbírkového fondu byla ve spolupráci s PhDr. Jitkou Lněničkovou odborně
zpracována kolekce skla MJP, následně byly provedeny opravy ve 35 katalogizačních záznamech
v kartách systematické evidence.
Byly provedeny opravy v programu DEMUS Archeologie u 500 inv. č. (počet ks a uložení).
Ve dnech 18. 10. – 31. 10. 2012 proběhla revize sbírkového fondu v detašovaném depozitáři v Losiné
z důvodu předání hmotné zodpovědnosti mezi odbornými pracovníky – předávající Mgr. Josef
Koželuh, přejímající Mgr. Vendula Hnojská.
V roce 2012 bylo na základě spolupráce s kurátory sbírkových fondů ošetřeno 98 inventárních čísel
sbírkových předmětů o celkovém počtu 105 kusů sbírkových předmětů. Z celkového počtu
sbírkových předmětů bylo zakonzervováno a zrestaurováno 9 šicích strojů a sbírka sklářského nářadí
v počtu 19 kusů. Dále byly zakonzervovány 3 kusy sbírkových předmětů s přírůstkovým číslem –
1 psací stroj a 2 secí strojky. Ke každému ošetřenému předmětu jsou průběžně zpracovávány
konzervátorské zprávy.
Dodavatelsky byly restaurovány 2 kapižony (inv. č. 195, 7101) restaurátorkou textilu Helenou
Kastlovou a dřevěný vyřezávaný kuřácký stolek (inv. č. 3934), stoleček s intarzií čtyřcípé hvězdy (inv.
č. 17000) a 2 školní lavice (inv. č. 9361/1,2) restaurátorem Zdeňkem Hlavsou. Podrobné
restaurátorské zprávy byly uloženy v pracovně odd. historie a společenských věd.
Pravidelně byly kontrolovány předměty uložené v depozitářích a rovněž vystavené exponáty.
Do skříní a zásuvek v depozitáři textilního sbírkového fondu byly vloženy odbornými pracovníky
prostředky na přírodní bázi k ochraně proti hmyzu.
Během roku 2012 uskutečnil konzervátor MJP Vladislav Rupert 8 konzultací s pracovníky
příslušného metodického pracoviště Západočeského muzea v Plzni – oddělení konzervace
a restaurování ohledně preventivní i sanační konzervace vybraných sbírkových předmětů.
Fotodokumentaci konzervovaných sbírkových předmětů (před i po zásahu) prováděla Drahomíra
Synáčová. Celkem vyfotografovala 105 konzervovaných sbírkových předmětů.
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Dále byla odpovědnou pracovnicí prováděna fotodokumentace sbírkového fondu textilií – 967 inv.
č.
MJP zapůjčilo jiným zařízením sbírkové předměty pod 41 evidenčním číslem a zároveň si vypůjčilo
v rámci výstavní činnosti exponáty pod 112 evidenčními čísly.

3.4 Vědecko – výzkumná činnost, odborné vzdělávání
3.4.1 Záchranné archeologické výzkumy a dohledy
Záchranné archeologické výzkumy a dohledy realizoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2012. Jednalo se o 39 odborně zaštítěných
akcí.

































Blovice, propojení objektů města optickým kabelem, negativní situace
Blovice, rekonstrukce ČS PH Blovice, negativní situace
Dobřany, Habrmanova ul., rekonstrukce NTL + přípojky, subdodávka pro ZČM v Plzni,
negativní situace
Dobřany, p.č. 45/4, rozšíření drobné stavby, negativní situace
Dobřany, RD, p.č. 3993, 41/1, negativní situace
Dolce, RD, p.č. 70/1, negativní situace
Horní Lukavice, RD, p.č. 225/26, negativní situace
Hradiště u Blovic, rekonstrukce NN, negativní situace
Chlum u Blovic, RD, p.č. 946/1, negativní situace
Chlumčany u Přeštic, RD, p.č. 669/32, negativní situace
Chlumčany u Přeštic, III/18036 – Dobřanská ulice, negativní situace
Chlumčany u Přeštic, reko VTL Chlumčany OU pro CHKZ 3, subdodávka pro ZČM v Plzni,
negativní situace
Chocenice, RD, p.č. 67/2, negativní situace
Komorno, kNN, p.č. 7/8, negativní situace
Letiny, BPS, negativní situace
Lhůta u Tymákova, č.p. 54, DČOV, negativní situace
Nepomuk, cyklostezka Nepomuk – Klášter, I. etapa, negativní situace
Nepomuk, II/191, kruhová křižovatka K1 U Sokolovny, negativní situace
Nezvěstice, p.č. 740, kolektor pro tepelné čerpadlo, negativní situace
Nezvěstice, reko VTL měřící okrsek Nezvěstice, negativní situace
Oselce, zámek Oselce, oprava ohradní zdi, novověk
Předenice, obec – kNN, I. etapa, negativní situace
Přeštice, p.č. 2131, kNN, negativní situace
Přeštice, RD, p.č. 237/123, negativní situace
Přeštice, stavba skladovací haly, p.č. 463/1, negativní situace
Příchovice, p.č. 150/20, kNN, negativní situace
Seč u Blovic, sítě pro RD, p.č. 21/7, negativní situace
Skašov, II/117 rekonstrukce silnice, negativní situace
Skočice u Přeštic, RD, p.č. 78/13, 14, negativní situace
Skočice u Přeštic, stavba haly, p.č. 61/1, negativní situace
Spálené Poříčí, RD, p.č. 53/1, negativní situace
Spálené Poříčí, regenerace památkové zóny, novověk, akce bude pokračovat v roce 2013
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Střížovice u Plzně, RD, p.č. 671/39, negativní situace
Šťáhlavice, RD, p.č. 119/30, pravěk
Šťáhlavy, obytná zóna Pod Kozlem, akce bude pokračovat v roce 2013
Štítov u Blovic, RD, č.p. 2, negativní situace
Vlčice u Blovic, RD, p.č. 494/18, 19, 20, negativní situace
Záhoří, výstavba vodovodu, negativní situace
Zdemyslice, RD, p.č. 158/45, 47, negativní situace

3.4.2 Hlášení o archeologických akcích ARÚ AV ČR, v.v.i.
Hlášení o archeologických akcích pro ARÚ AV ČR, v. v. i. vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2012.














ZAA M Blovice 1-2012, Blovice, p.č. 240\28, 240/29, 240/30
ZAA M Blovice 2-2012, Chlumánky, stavba RD, p.č. 140/1
ZAA M Blovice 3-2012, Dvorec u Nepomuku, p.č. 332/2, stavba skladu posypové soli
ZAA M Blovice 4-2012, Chlum u Blovic, RD, p.č. 1025/52
ZAA M Blovice 5-2012, Šťáhlavy, p.č. 543/4, stavba víceúčelového hřiště
ZAA M Blovice 6-2012, Přeštice, přípojka do el. rozvodny na k.ú. Dolní Lukavice
ZAA M Blovice 7-2012, Přeštice, KN 326/1,st. 1526, 2114, 2115, 2026, 2361, 1288
ZAA M Blovice 8-2012, Horušany, p.č. 690/32, 690/33
ZAA M Blovice 9-2012, Střížov, p.č. 1003/7, stavba rekreačního domku
ZAA M Blovice 10-2012, Otěšice, RD, p.č.2238/1.
ZAA M Blovice 11-2012, Zámek Žinkovy, výkop pro drenážní potrubí podél východního křídla zámku
ZAA M Blovice 12-2012, Chotěšov, č.p. 92/2
ZAA M Blovice 13-2012, Hořehledy, Rekonstrukce mostu event. č. 19 - 011, sil. I/19.

3.4.3 Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu
Nálezové zprávy a zprávy o provedení archeologického dohledu vypracoval Mgr. Jiří Bouda, archeolog
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, během roku 2012.
















MuzBlovice/6/12, Šťáhlavy, RD, p.č. 530/69, 70, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/5/12, Žákava, rekonstrukce kanalizace a chodníku, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/10/12, Komorno, RD – kNN, zpráva o dohledu
MuzBlovice/41/12, zámek Žinkovy – 19 kopaných sond po obvodu objektu SO 001, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/48/12, zámek Žinkovy – SO 001, V strana, předběžná zpráva.
MuzBlovice/76/12, Nebílovy, p.č. 660/53, změna využívání objektu.
MuzBlovice/119/12, Přeštice, p.č. 2131, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/144/12, Seč u Blovic, sítě pro RD, p.č. 21/7, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/145/12, Skočice u Přeštic, stavba haly, p.č. 61/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/149/12, Chlumčany u Přeštic, RD, p.č. 669/32, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/153/12, Střížovice u Plzně, RD, p.č. 671/39, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/155/12, Nezvěstice, reko VTL měřící okrsek Nezvěstice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/156/12, Šťáhlavice, RD, p.č. 119/30, předběžná zpráva.
MuzBlovice/157/12, Chlum u Blovic, RD, p.č. 946/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/208/12, Dobřany, Habrmanova ul., rekonstrukce NTL + přípojky, zpráva
o dohledu.
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MuzBlovice/209/12, Záhoří, výstavba vodovodu, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/224/12, Přeštice, RD, p.č. 237/123, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/225/12, Oselce, zámek Oselce, oprava ohradní zdi, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/226/12, Dobřany, p.č. 45/4, rozšíření drobné stavby, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/254/12, Skočice u Přeštic, RD, p.č. 78/13, 14, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/256/12, Spálené Poříčí, RD, p.č. 53/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/273/12, Vlčice u Blovic, RD, p.č. 494/18, 19, 20, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/274/12, Dolce, RD, p.č. 70/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/277/12, Horní Lukavice, RD, p.č. 225/26, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/286/12, Předenice, obec – kNN, I. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/318/12, Hradiště u Blovic, rekonstrukce NN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/321/12, Příchovice, p.č. 150/20, kNN, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/338/12, Nepomuk, II/191, kruhová křižovatka K1 U Sokolovny, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/339/12, Nepomuk, II/191, kruhová křižovatka K1 U Sokolovny, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/340/12, Letiny, BPS, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/341/12, Štítov u Blovic, RD, č. p. 2, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/342/12, Blovice, rekonstrukce ČS PH Blovice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/343/12, Zdemyslice, RD, p.č. 158/45, 47, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/366/12, Přeštice, stavba skladovací haly, p.č. 463/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/389/12, Blovice, propojení objektů města optickým kabelem, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/390/12, Nepomuk, cyklostezka Nepomuk – Klášter, I. etapa, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/391/12, Nezvěstice, p.č. 740, kolektor pro tepelné čerpadlo, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/392/12, Chlumčany u Přeštic, reko VTL Chlumčany OU pro CHKZ 3, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/402/12, Spálené Poříčí, vodovod Spálené Poříčí – Těnovice, Lipnice, zpráva
o dohledu.
MuzBlovice/428/12, Lhůta u Tymákova, č.p. 54, DČOV, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/429/12, Dobřany, RD, p.č. 3993, 41/1, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/430/12, Chlumčany u Přeštic, III/18036 – Dobřanská ulice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/431/12, Chlumčany u Přeštic, III/18036 – Dobřanská ulice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/432/12, Skašov, II/117 rekonstrukce silnice, zpráva o dohledu.
MuzBlovice/433/12, Skašov, II/117 rekonstrukce silnice, zpráva o dohledu.

3.4.4 Členství odborných pracovníků v oborových komisích AMG a společnostech
Mgr. Jiří Bouda je členem České archeologické společnosti, AMG – Komise archeologická.
Mgr. Vendula Hnojská je členkou České národopisné společnosti, AMG – Komise restaurátorů
a konzervátorů – Pracovní skupiny textil, AMG – Etnografické komise, komise Rady Plzeňského kraje
pro zápis nemateriálních statků do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského
kraje a členkou Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Mgr. Josef Koželuh je členem Společnosti J. J. Ryby v Rožmitále, Klubu Augustina Sedláčka, České
archeologické společnosti a členem Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Daniela Podroužková je členkou AMG – Komise knihovnické.
Bc. Olga Vránková je členkou Poradního sboru Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
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3.4.5 Účast na seminářích a konferencích
 Mgr. Jiří Bouda:
15. 2. – 17. 2. 2012 Pohřební ritus 2012, Pohřbívání pod mohylami, ZČM v Plzni, Plzeň.
27. 3. – 28. 3. 2012, Regionální periodika pramen poznání místní historie a kultury, Přeštice,
přednesen příspěvek „Jižní Plzeňsko – historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích.“
3. 4. 2012, 4. mezinárodní konference Forum Archeologiae Post – Medievalis, Archaia Praha, o.p.s.,
Praha.
18. 4. 2012, informační kolokvium Výzkumy v Čechách 2011, Česká archeologická společnost, Praha.
6. 6. – 8. 6. 2012, XL. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče, Oborová komise
muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky a Podřipské muzeum, Roudnice
nad Labem.
18. 9. – 21. 9. 2012, 44. mezinárodní konference archeologie středověku Archeologia historica,
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i. a Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, Český Těšín, přednesen
příspěvek „Jiří Bouda – Hana Hanzlíková: Středověká lokalita kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.
8. 11. a 13. 12. 2012, kurs Arts managementu, ZČU v Plzni, kurs bude pokračovat v roce 2013.


Mgr. Vendula Hnojská

20. 3. 2012 – představení nabídky elektronické evidence sbírek systému Museion. Přednáška
pořádaná ZČM Plzeň.
21. 3. 2012 – přednášky Pracovní skupiny textil. Cyklus přednášek pořádaný Komisí konzervátorů –
restaurátorů AMG.
27. – 28. 3. 2012 – Regionální periodika pramen poznání místní historie a kultury. Konference
pořádaná Kulturním a komunitním centrem Přeštice a Kulturním informačním centrem Nepomuk.
odborný příspěvek „Toulky po vodě - Práce na dvoudílné regionálně a tematicky zaměřené publikaci“
13. – 14. 6. 2012 – Textil v muzeu. Dětský textil a textilní hračka. Mezinárodní konference pořádaná
Technickým muzeem v Brně.
odborný příspěvek „Kolekce křtících a novorozeneckých soupraviček z let cca 1880 – 1920“
11. 10. 2012 – Technické památky v Plzeňském kraji. Konference pořádaná NPÚ Plzeň.
16. – 17. 10. 2012 – Digitalizace etnografických muzejních fondů, výstavy a práce s veřejností
v muzeích – výměna zkušeností. Seminář etnografické komise AMG pořádaný Vlastivědným muzeem
Olomouc.
30. 11. 2012 – Kurz Arts Management Modul I – Orální historie. Seminář celoživotního vzdělávání
pořádá společnost Plzeň 2015 ve spolupráci s UUD ZČU.


PhDr. Radka Křížková Červená:

12. 11. 2012 – seminář Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzni a Plzeňském regionu,
Galerie města Plzně
22. – 24. 11. 2012 – Kurz Arts management (pořádá v rámci Kurzů celoživotního vzděláváním
organizace Plzeň 2015 ve spolupráci s ÚUD ZČU), modul 4 – Management kulturních organizací, Plzeň
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Daniela Podroužková

18. 10. a 25. 10. 2012 – přednáška a seminář „Co není v knihovně, najdete v archivu“ (pořádá
Vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje)
28. 11. 2012 – seminář „Trendy cestovního ruchu a životní styl“ (pořádá Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu KÚ PK)
3. 12. 2012 – setkání knihovníků v knihovně ZČM (krajská sekce Knihovnické komise AMG).


Vladislav Rupert

10. 9. – 13. 9. 2012 – Konference konzervátorů a restaurátorů v Litoměřicích (pořádá Komise
konzervátorů – restaurátorů AMG ČR)
20. 11. 2012 – seminář „Ochrana mečů ve sbírkách“ (pořádá Muzeum policie ČR)


Bc. Olga Vránková:

26. 10. 2012 – školení CESik, středisko CITEM Brno
30. 11. 2012 – Kurz Arts management (pořádá v rámci Kurzů celoživotního vzděláváním organizace
Plzeň 2015 ve spolupráci s ÚUD ZČU), modul 1 - Orální historie, Plzeň.
5. 12. 2012 – odborná stáž v ZČM Plzeň (motivační prohlídka expozic, návštěva restaurátorského
pracoviště)

3.5

Publikační činnost

3.5.1 Publikační činnost MJP
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, vydává 1 x ročně vlastní
historickovlastivědní sborník pod názvem Jižní Plzeňsko. Po obsahové stránce je publikace výlučně
zaměřena na jihoplzeňský region Výkonným redaktorem sborníku je Mgr. Jiří Bouda. Jazykovou
korekturu zajišťuje Mgr. Josef Koželuh. V roce 2012 byl vydán sborník Jižní Plzeňsko X/2012.
Obsah: Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici (autor: Petr Rožmberský), Život
a dílo Josefa Matějky (autor: Emil Koutský), Deset let Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích na zámku Hradiště (autor: Jiří Bouda), Ještě k baroknímu sousoší
kalvárie nad Boušovem u Hradiště u Blovic (autor: Vratislav Ryšavý), Václav
Valenta-Alfa (1887-1954) (autor: Michal Červenka), Jan Folk - vrchní četnický
strážmist v Blovicích (autorka: Olga Vránková), Stříbřené sklo ve sbírce Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích (autorka: Vendula Hnojská), Zápisy Josefa Peschka
ze Vstiše u Dobřan (autorka: Marta Ulrychová)

3.5.2 Publikační činnost pracovníků MJP
BOUDA, Jiří. Deset let Muzea jižního Plzeňska v Blovicích na zámku Hradiště, In: Jižní Plzeňsko X/2012,
Blovice, s. 35 – 48. ISBN 978-80-87495-07-0
BOUDA, Jiří. Jižní Plzeňsko – historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. In:
Pod Zelenou Horou, Sborník z vlastivědné konference Regionální periodika 2012, Přeštice, s. 8 - 10.
ISBN 978-80-260-3264-0
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BOUDA, Jiří. Red. Jan Woletz: Kamenný most ve Stříbře, Historický věstník Stříbrska 3. In Časopis
společnosti přátel starožitností, v tisku.
BOUDA, Jiří. Publikační činnost blovického muzea; příspěvek z konference „Regionální vlastivědná
periodika a jejich místo v historiografii“ konané v roce 2011 ve Vlašimi, v tisku.
HNOJSKÁ, Vendula. Divadelní kroužek v Srbech v letech 1952 – 1961. In: Pod Zelenou horou.
Vlastivědný sborník jižního Plzeňska. Roč. XV (XXVII). č. 2/2012. ISSN 1802-8594.
HNOJSKÁ, Vendula. Flosmanův mlýn ve Mlýnském Struhadle. In: Vítaný host Léto 02/2012.
HNOJSKÁ, Vendula. Novomitrovické sklo ve sbírce blovického muzea. In: KOŽELUH, Josef;
LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Skleněná krása. Historie novomitrovické sklárny. Vyd. 1. Blovice: Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, 2012. ISBN 978-80-87495-06-3
HNOJSKÁ, Vendula. Pouskův mlýn v Mešně. In: Vítaný host Jaro 01/2012, s. 10 – 11.
HNOJSKÁ, Vendula. Stříbřené sklo ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. In: Jižní Plzeňsko
X/2012. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Blovice: Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, 2012, s. 84 – 89. ISBN 978-80-87495-07-0
HNOJSKÁ, Vendula. Toulky po vodě - Práce na dvoudílné regionálně a tematicky zaměřené publikaci.
In: Pod Zelenou Horou. Sborník z vlastivědné konference Regionální periodika pramen poznání místní
historie a kultury. Přeštice: Kulturní a informační centrum Nepomuk a Kulturní a komunitní centrum
Přeštice, 2012, s. 56 – 57. ISBN 978-80-260-3264-0
KOŽELUH, Josef. Blovice. Historie školství. Vyd. 1. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 2012.
ISBN 978-80-87495-05-6
KOŽELUH, Josef; LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Skleněná krása. Historie novomitrovické sklárny. Vyd. 1. Blovice:
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 2012. ISBN 978-80-87495-06-3
VRÁNKOVÁ, Olga. 2012. Jan Folk – vrchní četnický strážmistr v Blovicích. In: Jižní Plzeňsko X/2012.
Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích, 2012, s. 72 - 83. ISBN 978-80-87495-07-0

3.6

Knihovna

Muzejní knihovna, čítající kolem 10 000 svazků, umístěná v přízemí západního křídla zámku Hradiště,
spravuje a doplňuje převážně fondy regionální literatury z jižního Plzeňska. Součástí fondu jsou
i strojopisy nepublikovaných prací (např. kronikářů, studentské seminární nebo ročníkové práce,
kopie diplomových prací), publikace a periodika nadregionálního charakteru z oboru historie,
archeologie a etnologie. Knihovna obsahuje také staré tisky, nejstarším exemplářem je bible z roku
1537.
K 31. 12. 2012 je v knihovním fondu zaregistrováno 9 689 knihovních jednotek.
Ve vyhodnocovaném roce bylo celkem zakoupeno 60 titulů a 8 periodik na předplatné za celkovou
částku 26 663,30 Kč.
3.6.1 CLAVIUS
Do přírůstkového seznamu knihovního systému CLAVIUS bylo zapsáno 208 nových přírůstkových
čísel.
Celkem bylo za rok 2012 vloženo do systému CLAIUS v rámci intenzivního zpracování knihovních
jednotek vloženo 787 titulů a 992 přírůstkových čísel (z toho 646 titulů záznamů retro a 141 titulů
nových záznamů). K 31. 12. 2012 je v knihovním systému CLAVIUS vloženo 3265 titulů a 3591
přírůstkových čísel, tj. 37% z celkového počtu svazků.
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Pracovnice knihovny Eva Pančíková vylepila čárkové kódy a signatury do 289 ks elektronicky
zpracovaných knihovních jednotek.
3.6.2 Poskytování knihovnických služeb
Knihovna MJP slouží kromě široké veřejnosti i pracovníkům muzea. V rámci výpůjční služby
realizovala knihovnice Dana Podroužková 224 výpůjček a zaevidovala 9 nových badatelů.
Pracovnice knihovny zajistily svázání výtisků regionálních periodik: ročníků 1998 – 2012 Radyňských
novin, ročníků 1986 – 2010 Kasejovických novin, ročníků 1991 – 2005 Zdemyslického občasníku,
ročníků 1991 – 2012 Spálenopoříčského zpravodaje, ročníků 1992 – 2009 Žinkovského obecního
zpravodaje, ročníků 1994 – 2009 ždíreckých noviny Naše listy a ročníku 2010 Blovických novin.

4 Kulturně výchovná a osvětová činnost – souhrnný přehled (včetně
návštěvnosti)
Expozice, výstavy, akce a doprovodné programy Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace, navštívilo v roce 2012 celkem 10 510 návštěvníků.
Ve dnech 18. 5. 2012 (Den muzeí) a 28. 10. 2012 (Den krajů) umožnilo MJP bezplatný vstup všem
návštěvníkům.
V době sezónního provozu, tj. květen – září, spolupracovalo MJP na zajištění průvodcovské služby
s průvodci – brigádníky.
Návštěvnost podle jednotlivých kategorií
Rok

Dospělí

Děti, studenti, Hromadné
senioři
vstupné

Rodinné
vstupné

Zdarma

2012

2722

2506

1041

3707

534

Návštěvnost speciálních akcí realizovaných v prostorách MJP bez vstupného pro návštěvníky
Rok

2012

Koncerty

Přednášky

Vernisáže

Beseda

Svatební obřady

5x

10x

1x

1x

24x

355

430

60

40

660

Slavnostní
předání
vysvědčení žákům ZŠ
a
ZŠI
Blovice
a studentům SŠ Oselce
8x
470

4.1 Akce 2012


„Velikonoční jarmark“ – termín konání: 17. 3. 2012 od 9 do 16 hod., kontaktní osoba:
Drahomíra Synáčová; návštěvnost: 1750 osob; obohacením jarmarku byla „Malá škola
hnětýnek“, kterou připravily „Nepomucké kuchařinky“ pod vedením Jany Augustové
a „Velikonoční vlastivědný gastronomický kvíz o ceny, který připravil Václav Malovický.



„Muzejní noc: Zámek v zajetí vodníků“ – seznámení s historií mlynářského řemesla
prostřednictvím příběhů; termín konání: 1. 6. 2012 od 17 do 22 hod.; kontaktní osoba: Mgr.
Vendula Hnojská; návštěvnost: 260 osob; program: Vodnická pohádka (Divadelní společnost
KOŇMO), Písničky od vody a mlýnů (Lidová muzika Sluníčko Rokycany), Žertovný výstup
mlynáře s panímámou (doprovázeno tematickou zvukovou projekcí)
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„Literární večer s Marií Korandovou“ – termín konání: 4. 10. 2012 od 16.30 hod., kontaktní
osoba: Mgr. Jiří Bouda; návštěvnost: 40 osob; filoložka, překladatelka a především
spisovatelka Marie Korandová zavzpomínala na své dětství v Plzni a rozhovořila se o své
tvorbě, s níž se mohli návštěvníci seznámit



„Adventní trh“ – termín konání: 1. 12. 2012 od 9 do 16 hod., kontaktní osoba: Mgr. Vendula
Hnojská; návštěvnost: 1457 osob



„Křest Sborníku JIŽNÍ PLZEŇSKO X/2012“ – termín konání: 11. 12. 2012 od 11 hod., kontaktní
osoba: Mgr. Jiří Bouda



Žákovský koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
21. 5. 2012



Žákovský koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
24. 5. 2012



Absolventský koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
28. 5. 2012



Žákovský koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
26. 11. 2012



Vánoční koncert ZUŠ v kapli sv. Ondřeje – ve spolupráci se ZUŠ Blovice, termín konání:
17. 12. 2012

4.2 Výstavy
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, nabízí návštěvníkům kromě stálých
expozic a instalací i krátkodobé výstavy. Odborní pracovníci muzea připravují přednášky pro laickou
i odbornou veřejnost. Instituce dlouhodobě spolupracuje s kulturními a vzdělávacími organizacemi
v regionu.
A. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY


„České Vánoce“ – výstava betlémů a vánočních ozdob ze sbírky muzea; doba trvání: 24. 11. –
20. 1. 2012; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



„Chronometry ze sbírky muzea“ – kolekce nástěnných a kapesních hodin ze sbírky muzea;
doba trvání: 2. 1. 2012 – 30. 4. 2012; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská, Vladislav Rupert



„Ze školního kabinetu“ – školní třída, učební pomůcky a školní učebnice (2. pol. 19. stol. – 2.
pol. 20. stol.); doba trvání 1. 2. 2012 – 20. 4. 2012; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



„130. výročí založení hasičského sboru v Blovicích“ – výstava ve spolupráci s SDH Blovice;
historie SDH v Blovicích, dokumenty, fotografie, trojrozměrné předměty; doba trvání: 26. 4.
2012 – 3. 6. 2012; kurátor výstavy: Mgr. Josef Koželuh



„II. světová válka v literatuře“ – výstava ze sbírky muzea připravená k významné návštěvě
veteránu II. sv. války; doba trvání: 1. 5. 2012 – 30. 9. 2012; kurátor výstavy: Mgr. Vendula
Hnojská, Bc. Olga Vránková; doprovodná akce: návštěva syna plukovníka Nobleho a vnuka
generála Pattona 2. 5. 2012



„Skleněná krása – historie novomitrovické sklárny“ – historie sklářství regionu jižního
Plzeňska se zvýšeným důrazem na novomitrovické sklo, sklářství a řemeslo; ze sbírky muzea a
soukromých sběratelů; doba trvání: 8. 6. 2012 – 6. 1. 2013; kurátor výstavy: Mgr. Vendula
Hnojská; doprovodná akce: vydána publikace „Skleněná krása – historie sklárny v Nových
Mitrovicích“
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„Pohádková země Vítězslavy Klimtové“ – skřítci, víly, strašidýlka na zámku Hradiště –
postavičky strašidýlek a skřítků od výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové; doba trvání:
18. 6. – 30. 9. 2013; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



„Obrazy z jižního Plzeňska“ – výstava obrazů regionálních umělců z jižního Plzeňska ze sbírky
muzea; doba trvání: 1. 7. – 31. 8. 2012; kurátor výstavy: Bc. Olga Vránková



„Hry a klamy“ – interaktivní výstava exponátů, kde si návštěvníci vyzkoušeli, jak fungují lidské
smysly; výstava byla zapůjčena IQ Park Liberec; doba trvání: 1. 7. – 31. 8. 2012; kurátor
výstavy: Bc. Olga Vránková



„10 let muzea na zámku Hradiště“ – 10 let činnosti Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
na zámku Hradiště – rekonstrukce objektu, okolí zámku včetně kašny, parku, sbírkotvorná
činnost muzea, expozice, výstavy, akce a doprovodné programy; doba trvání: 4. 10. 2012 –
6. 1. 2013; kurátor výstavy: Mgr. Jiří Bouda

B. DLOUHODOBÉ VÝSTAVY


„Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště“ – výstava archeologických artefaktů ze sbírky
muzea; doba trvání: 2011 – 2013; kurátor výstavy: Mgr. Jiří Bouda



„Staré časy malých dětí“ – dokumentace dětského pokojíčku v proměnách 20. století; doba
trvání: 2011 – 2013; kurátor výstavy: Mgr. Vendula Hnojská



„Jak si kdo ustele“ – výstava věnovaná historii spaní a další relativně intimní oblasti lidského
života – spodnímu prádlu

C. STÁLÉ EXPOZICE


František Raušar - zakladatel muzea



Měšťanský interiér



Národopis – lidová architektura, lidový kroj



Šlechtický interiér



Velké prádlo našich babiček



Zámecká kaple sv. Ondřeje

4.3 Edukační činnost – programy, přednášky, exkurze, spolupráce
s dobrovolníky
MJP dlouhodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími, v rámci naplňování
edukační úlohy muzea pracovníci připravovali programy zaměřené na specifické cílové skupiny.
Kurátoři jednotlivých výstav připravují dle možností výukové muzejní programy cíleně zaměřené
na doplnění školní výchovné a vzdělávací strategie, regionální prvky, haptické prvky, náplň muzejních
animací podle věku a schopnosti malých návštěvníků – MŠ, ZŠ, SŠ, případně osoby se zdravotním
postižením, seniory atd. Koncepční spolupráce mezi institucemi (tj. muzeem a školami, domovy
pro seniory apod.) s sebou nese i nároky na odpovídající odbornou úroveň pracovníků muzea. Této
skutečnosti byl přizpůsoben i plán dalšího vzdělávání pracovníků MJP.
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4.3.1 Přednášková činnost
 „Mlýny v povodí řeky Úslavy“ – termín konání: 17. 2. a 31. 3. 2012; přednášející: Mgr.
Vendula Hnojská; přednáška pro veřejnost


„Toulky po vodě“ – termín konání: 27. 3. 2012; přednášející: Mgr. Vendula Hnojská;
přednáška pro odbornou veřejnost



„Stavební vývoj zámku Hradiště“ – termín konání: 17. 5. 2012; přednášející: Mgr. Jiří Bouda;
výuková přednáška pro studenty VOŠ



„Kolekce křtících a novorozeneckých soupraviček z let 1880 – 1920 ve sbírkách MJP
Blovice“ – termín konání: 13. 6. 2012; přednášející: Mgr. Vendula Hnojská; přednáška pro
odbornou veřejnost



„Příspěvek k 50. Výročí otevření nové budovy blovické školy““ – termín konání: 16. 6. 2012;
přednášející: Mgr. Josef Koželuh; přednáška pro veřejnost



„Historie školství v Blovicích““ – termín konání: 21. 9. 2012; přednášející: Mgr. Josef Koželuh;
přednáška pro veřejnost



„Každodenní život pravěkých populací“ – termín konání: 13. 11. 2012; přednášející: Mgr. Jiří
Bouda; výuková přednáška pro žáky ZŠ



„Žďár, Smederov – historie tvrze“ – termín konání: 15. 11. 2012; přednášející: Mgr. Vendula
Hnojská; přednáška pro veřejnost



„Využití prostor zámku Hradiště k výstavním účelům“ – termín konání: 16. 11. 2012;
přednášející: Mgr. Jiří Bouda; výuková přednáška pro studenty VOŠ



„Mlýny v povodí řeky Úslavy“ – termín konání: 17. 2. 2012; přednášející: Mgr. Vendula
Hnojská; přednáška pro veřejnost

4.3.2 Exkurze
Exkurze Mgr. Josef Koželuh (HIS)
18. 9. 2012 – vyžádaný okruh po jižním Plzeňsku – Prusiny, Dobřany, Chotěšov, Merklín, Lužany,
Roupov, Přeštice, Dolní Lukavice – pro ČSŽ Blovice – 40 účastníků

4.3.3 Služby pro badatele a spolupráce s dobrovolníky
Odborní pracovníci MJP spolupracovali v průběhu roku s vlastivědným kroužkem pamětníků
při muzeu. Členové kroužku se scházejí v prostorách zámku Hradiště pravidelně 1x za 14 dnů
a pod vedením muzejního kurátora Mgr. Josefa Koželuha se aktivně podílejí na mapování regionální
historie. V roce 2012 se činnost kroužku zaměřila na místopis a dějiny bílovického pohostinství.
Oddělení historie a společenských věd požádalo o badatelskou pomoc celkem 31 badatelů. Z toho
15x poskytl odbornou pomoc Mgr. Josef Koželuh, 2x Mgr. Vendula Hnojská, 6x Jiří Bouda a 8x Olga
Vránková.
Oddělení informací a knihovna zaevidovalo 9 badatelů, se kterými spolupracovala knihovnice Daniela
Podroužková.

20

4.3.4 Audioprůvodce
Pracovníci MJP (Mgr. Jiří Bouda a Bc. Olga Vránková) zpracovali obrazové podklady, texty a následně
zajistili zpětnou vazbu při dalším doplnění informací a kontrole textů pro tzv. audioprůvodce
v průběhu celého období přípravy.
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5 Příloha – fotodokumentace
Průřezová fotodokumentace přibližuje nejdůležitější provozní akce i činnost Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, příspěvkové organizace, pro veřejnost v roce 2012.

Výstava: Ze školního kabinetu 1. 2. – 20. 4. 2012

Velikonoční jarmark 17. 3. 2012
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Výstava: Hry a klamy 1. 7. – 31. 8. 2012

Výstava: Pohádková země Vítězslavy Klimtové – skřítci a strašidýlka na zámku Hradiště
18. 6. - 30. 9. 2012
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Výstava: 130. výročí založení hasičského sboru v Blovicích 26. 4. - 3. 6. 2012

Vernisáž výstavy: 130. výročí založení hasičského sboru v Blovicích 26. 4. 2012
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Výstava: II. sv. válka v literatuře 1. 5. – 30. 9. 2012

Návštěva veteránů II. sv. války 2. 5. 2012
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Výstava: 10 let muzea na zámku Hradiště 4. 10. – 6. 1. 2013

Literární večer s Marií Korandovou 4. 10. 2012
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Muzejní noc: Zámek v zajetí vodníků 1. 6. 2012 – Lidová muzika Sluníčko Rokycany

Muzejní noc: Zámek v zajetí vodníků 1. 6. 2012
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Adventní trhy 1. 12. 2012

Vánoční koncert v prostorách zámecké kaple sv. Ondřeje 17. 12. 2012
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Havárie dřevěné mostovky na přístupovém mostu v zámeckém parku – oprava říjen – listopad 2012

29

Treláž: květen – červen 2012

30

Revitalizace zámeckého parku 2012

31

Konzervátorské pracoviště – bezpečnostní skříň na chemikálie a restaurované sbírky
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