Výroční zpráva Domu historie Přešticka
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Obsah:
1. Informace o organizaci
2. Odborná činnost
2.1. Sbírky
2.1.1. Restaurování a konzervování
2.1.2. Přírůstky do sbírky
2.2. Výzkumná činnost
2.3. Prezentační činnost
2.3.1. Výstavní činnost
2.3.2. Přednášková činnost
2.3.3. Komponované pořady-divadlo
2.3.4. Komentované prohlídky a předváděcí akce
2.3.5. Publikační činnost
2.3.6. Návštěvnost
3. Hospodaření
4. Údržba objektu
Obrazová příloha

www.dumhistorie.cz
prestice@seznam.cz

2

3
5
5
7
7
18
18
20
33
36
37
38
38
41
42

1. Informace o organizaci
Dům historie Přešticka, Třebízského 24, 334 01 Přeštice

Dům historie Přešticka je organizační složkou města Přeštice, ustavenou zřizovací listinou
ze dne 30. 10. 2008. Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb. v
platném znění. Činnost Domu historie Přešticka je financována z rozpočtu zřizovatele, tj.
města Přeštice.
Dům historie Přešticka je městským muzeem se stálou expozicí živností a řemesel provozovaných na Přešticku do první poloviny 20. stol. Expozice vznikla v roce 2000 z darů
občanů Přešticka a dlouhodobých zápůjček sbírkových předmětů, vztahujících se k regionu, z fondu Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace a Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace.
Vybraný soubor sbírkových předmětů, tvořících stálou expozici řemesel a živností, je přístupný veřejnosti celoročně ve stanovenou návštěvní dobu (ÚT–PÁ 9–12, 13–17, SO, NE.
Svátky 14–17). Krátkodobá pozastavení standardu časové dostupnosti byla v roce 2014
nutná v případě instalací nových výstav, a to především z důvodu ochrany návštěvníků
před úrazem, ochrany instalovaných předmětů před poškozením či odcizením a v neposlední řadě z potřeby personálu plně se věnovat tvorbě výstavy. Tato omezení byla v souladu s požadavkem §10a zákona 122/2000 Sb. veřejně oznámena prostřednictvím tisku,
systému s dálkovým přístupem i vývěskou na budově Domu historie Přešticka.
Pro sledovaný rok byl v organizační složce uplatňován také zavedený standard ekonomické dostupnosti, který umožňuje volný vstup je pro děti do šesti let a snížené vstupné pro
žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Budova Domu historie Přešticka, vybavená osobním výtahem a bezbariérovým vchodem,
splňovala také standard fyzické dostupnosti.
Statutárními zástupci Domu historie Přešticka byli v roce 2014 starosta města Přeštice
Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Jan Königsmark. Od voleb do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 pak starosta Mgr. Karel Naxera a místostarosta Marek Krivda. Organizační složku vedla Bc. Drahomíra Valentová.
Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách Domu historie Přešticka, resumé
výroční bude v ročence města Přeštice.
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Předkládaná výroční zpráva za rok 2014 uzavírá čtrnáctý rok činnosti Domu historie Přešticka. Náplň sledovaného roku bude hodnocena v jednotlivých oddílech, odpovídajících
pestré skladbě činnosti muzejního pracoviště, vyplývající ze zákona 122/2000 Sb.
v platném znění.
Statisticky je činnost přeštického muzea za zmíněný rok vykázána také v Ročním výkazu
o muzeu za rok 2014, který předkládáme ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě.
Obě pracovnice Domu historie Přešticka absolvovaly v roce 2014 XII. běh základního
kurzu Školy muzejní propedeutiky, věnující se především správě sbírky a muzejní legislativě. Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Lektory kursů jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou
praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v
České republice. Závěrečné práce přeštických absolventek kurzu; „Ohlednutí za prvním
desetiletím činnosti Domu historie Přešticka“ a „Vývoj dokumentační činnosti Domu historie Přešticka“, jsou uloženy v knihovně Domu historie Přešticka.
Vedle provozu v městském muzeu zajišťoval personál Domu historie Přešticka již šestým
rokem, na základě telefonické či e-mailové objednávky, pro skupiny od deseti zájemců
průvodcovskou službu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.
Dům historie Přešticka spolupracuje dlouhodobě při zajišťování své činnosti se západočeským muzeem v Plzni, p.o., Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. a
Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. V hodnoceném roce jsme dále požádali o spolupráci při přípravě výstavy Národní technické muzeum v Praze a Poštovní muzeum
v Praze.
Již tradičně probíhala spolupráce se zájmovými spolky, působícími nejen na území města
Přeštice, především Spolkem pro záchranu historických památek na území Přešticka, spolkem Betlemáři Plzeňska a místním Sokolem.
Významná a neodmyslitelná byla také spolupráce se soukromými sběrateli, jednotlivými
obyvateli Přešticka, Farním úřadem Přeštice, Domem dětí a mládeže, ZUŠ Přeštice, Základní školou Josefa Hlávky v Přešticích, mateřskou školou v Gagarinově ulici
v Přešticích, Mikroregionem Přešticko a MAS Aktivios a Kulturním a komunitním centrem Přeštice.
Profesně byl v roce 2014 Dům historie Přešticka organizován v Asociaci muzeí a galerií a
byl přispívajícím členem Společnosti Jakuba Jana Ryby.
V rámcovém úvodním zhodnocení roku 2014 konstatujeme, že jeho průběh byl stabilní
v oblasti ekonomické, oblasti zajišťování služeb návštěvníkům i personální.
Organizační složka měla ve sledovaném roce dvě pracovnice na plný úvazek. Na Dohodu
o provedení práce bylo evidováno osm průvodkyň. Pracovaly o víkendech a svátcích od
13. 30 hod. do 17. 30 hod. vždy ve dvou. Formou Dohody o provedení práce byla zajišťo4

vána také pomoc při stavbě a likvidaci výstav, drobných oprav v budově muzea, a také
přednášková a předváděcí činnost muzea. V polovině roku 2014 byl Domu historie Přešticka přidělen městem Přeštice pracovník na veřejně prospěšné služby.
Pro Dům historie Přešticka nezištně pracoval v uplynulém roce Ing Jiří Běl pořizováním
fotografické dokumentace konaných akcí v muzeu, městě i okolí. Fotografie a videonahrávky výstav pořizoval z výstav v muzeu pro veřejnost také pan Milan Janoch a Ing. václav Süss. Propagačními články informovala o činnosti muzea na internetovém portále Novinky.cz paní Věra Kokošková.

2. Odborná činnost
Čtrnáctý rok činnosti Domu historie Přešticka byl v odborné oblasti velmi rušný. Jako
v předešlých letech jsme se starali především o kvalitní doplnění sbírkového fondu a péči
o jeho evidenci, uložení, ochranu a údržbu.
V prezentační činnosti jsme připravili 11 krátkodobých výstav pro dva výstavní sály Domu historie Přešticka. Výstavy byly doplněny komentovanými prohlídkami a předváděcími akcemi pro veřejnost.

2.1. Sbírky
V oblasti sbírkotvorné činnosti jsme vyhledávali předměty vhodné pro rozšíření sbírky
Domu historie Přešticka. Dominovala snaha o doplnění sbírky obchodních památek, sbírky
pohlednic Přeštic a okolí, hraček z období 1. poloviny 20. století a sbírky obrazů dokumentujících život na Přešticku.
Naši snahu zkomplikovala od počátku roku 2014 novela Občanského zákoníku, která nařizovala zdanění darů muzeím. Z důvodu přílišné administrativní a finanční zátěže za znalecké odhady cen darovaných předmětů, jsme pro rok 2014 zastavili příjem darů do sbírky
Domu historie Přešticka. Veškeré přírůstky do sbírky byly získány formou koupě.
Změna byla učiněna ve způsobu číslování přírůstků v přírůstkové knize. Průběžné číslování, které bylo praktikováno od počátku vedení evidence sbírky, bylo od roku 2014 změněno. Pořadové číslo zápisu nyní každý započatý rok začíná vždy číslem 1. Dále pokračuje
stejně, tedy lomítkem se zkratkou roku.
Dům historie i v roce 2014 pracoval se sbírkou zapsanou v Centrální evidenci sbírek podle
zákona 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK
k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem
sbírkových předmětů do zahraničí a dle strategie sbírkotvorné činnosti.
Pravidelné hlášení nových přírůstků sbírky Domu historie Přešticka za rok 2014 do centrální evidence sbírek bylo s podpisem starosty města Přeštice odesláno na Ministerstvo
kultury ČR dne 3. 12. 2014.
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V roce 2014 byla část sbírky Domu historie Přešticka evidované v CES doplněna obrazovými údaji. Stalo se tak na základě vyhlášky č. 96/2013 Sb. ze dne 12. dubna 2013, která
měnila vyhlášku č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Ministerstvo kultury ČR
k tomuto úkonu vydalo Metodický pokyn k evidenci a inventarizaci sbírkových předmětů
a k doplnění obrazových údajů pro charakteristiku sbírky v CES a ke změně zákona č.
122/2000 Sb. zákonem č. 303/2013 Sb.
K naplnění zákona byl stanoven termín do konce června 2014. Vyhláškou 96/2013 Sb. byl
předložen požadavek na soubor nejméně 50 digitálních fotografií (u sbírek čítajících 5001
sbírkových předmětů), které nejsou v rozporu s autorským právem, opatřených názvem a
stručným popisem sbírkového předmětu. Zároveň určoval výběr předmětů, které nejlépe
charakterizují sbírku a umožňují si o ní vytvořit představu.
Pro splnění tohoto zákonného požadavku jsme dokoupili fotografické vybavení „improvizovaného“ studia. Ke stávajícímu fotoaparátu značky Nikon D 3100, jsme dokoupili fotografický set (fotografický stoleček, světla a blesk).
Soubor fotografií byl vybrán podle písemné charakteristiky sbírky v zápisu do CES a byl
odeslán elektronicky v termínu stanoveném zákonem.
V řádném termínu byla odeslána také pravidelná roční inventarizace 10 % sbírkových
předmětů. Vyhláška 96/2013 Sb. upravila některá pravidla pro provádění inventarizace
sbírek. Např. požadavek, aby každý sbírkový předmět byl alespoň jednou inventarizován
v průběhu let stanovených velikostí sbírky zákonem. Inventarizační komisi jmenoval statutární zástupce města Přeštice a její výsledek byl zaslán v řádném termínu na MK ČR.
Vyhláška 96/2013 Sb. nařídila také oddělené uchovávání záznamů systematické evidence
a záznamů chronologické evidence. Z tohoto důvodu jsou záznamy chronologické evidenci uloženy v bezpečností skříni v technické místnosti 1 Domu historie Přešticka. Záznamy systematické evidence pak v kanceláři muzea.
V oblasti péče o sbírku jsme zakoupili záznamník teploty a relativní vlhkosti s displejem
Logger S3120E firmy Comet systém, s. r. o. Záznamník byl zakoupen v únoru roku 2014
a sleduje teplotní a vlhkostní podmínky v různých částech stálé expozice řemesel a živností. Záznamy, odečítané měsíčně, jsou ukládány v počítači a budou použity v žádosti o dotaci v programu ISO MK ČR.
Pro ochranu výstavních sálů a v nich uložených exponátů proti UV záření byla všechna
okna orientovaná na jih opatřena protisluneční folií M-40 XT ve stříbrné barvě.
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2.1.1. Restaurování, konzervování sbírkových předmětů
Také v roce 2014 probíhala spolupráce s restaurátorem Bc. Martinem Naušem. Ošetřeny
byly tři sbírkové předměty: okřín DHP 671/99, stojánek na vajíčka DHP 7217/08 a prosklená skříňka z domácího oltáříku na vystavení sochy DHP 719/99. Vyčištěním, retuší a
novým rámem byl opatřen také obraz DHP 7606/14, přeštického rodáka Vladimíra Pecháčka, zakoupený do sbírky na počátku roku 2014. Nejvýznamnější restaurátorský zásah
byl uskutečněn na barokním obrazu Přeštické Piety z pol. 18. století, který Dům historie
Přešticka získal do své sbírky v polovině roku 2014. Restaurátorskou práci uskutečnil
v srpnu a září roku 2014 MgA. Jakub Hamzík, ak. mal. a restaurátor. Příslušné restaurátorské záznamy k popisovaným restaurátorským zásahům jsou uloženy v dokumentaci Domu
historie Přešticka.

2.1.2. Přírůstky do sbírky
Ve sledovaném roce bylo zapsáno do sbírky Domu historie Přešticka 16 sbírkových předmětů. Jejich přehled uvádíme v tabulce přírůstků do sbírky Domu historie Přešticka za rok
2014.
Přír.
č.

Inv. č.

Počet

Předmět - popis

1/14

DHP 7595/14

1

Hračka - čajový servis pro panenky, 1. pol. 20. stol., keramika

2/14

DHP 7596/14

1

Reklamní cedule papírová Trvanlivý salám Vítěz

3/14

DHP 7597/14

2

4/14

DHP 7598/14

1

Soubor reklamních cedulí papírových ve dvou jazykových provedeních
Reklamní cedule papírová s německým textem Wolframser DelikatessWüstchen

5/14

DHP 7599/14

1

Reklamní cedule papírová Nedostižná v jakosti a jemnosti chuti

6/14

DHP 7600/14

1

Pohlednice čb., Pozdrav z Přeštic, dlouhá adresa, 2 okénka (radnice, škola)

7/14

DHP 7601/14

1

Pohlednice čb., Sokolovna v Přešticích, 1. pol. 20. stol.

8/14

DHP 7602/14

1

Obraz, autor František Hofman, autoportrét, papír, kresba

9/14

DHP 7603/14

1

Obraz, autor František Hofman, ženský akt, papír, kresba

10/14

DHP 7604/14

1

Kresba, autor František Hofman, Vrbová brána za Morávkou

11/14

DHP 7605/14

1

Kresba, autor František Hofman, Pařez na Javorníku

12/14

DHP 7606/14

1

Obraz, autor Vladimír Pecháček, Pohled na Prahu z Chotkovy silnice

13/14

DHP 7607/14

1

Panenka s příslušenstvím (oblečení), 30. léta 20. stol.

14/14

DHP 7608/14

1

Hračka dětská - kuchyňka s vybavením, 30. léta 20. stol.

15/14

DHP 7609/14

1

Kredenc kuchyňský s vybavením (dětská hračka), r. 1938

16/14

DHP 7610/14

1

Hračka - kuchyňka pro panenky, 50. léta 20. stol.
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V tabulce není uvedena koupě obrazu Piety Přeštické a Přeštického betlému Zdeňka Manna, předměty byly určeny k zápisu do sbírky v následujícím roce.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2014 sešel jedenkrát. Posouzení návrhů
na úplatné nabytí věcí pro sbírku proběhlo většinou způsobem zvaným per rollam. Po volbách na podzim roku 2014 nahradil místostarostu Jana Königsmarka v poradního sboru
Domu historie Přešticka člen městské rady, bývalý přeštický starosta, Mgr. Petr Fornouz,
ředitel Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích.
Významnou akvizicí sbírky roku 2014 byla koupě obrazů přeštických rodáků, akademických malířů Františka Hofmana a Vladimíra Pecháčka, kterým byla věnována závěrečná
výstava roku 2013 Zapomenutí malíři Přešticka.
O několik reklamních cedulí z období první poloviny 20. stol. jsme rozšířili sbírku obchodních památek a zkvalitněna byla také sbírka hraček z období první republiky.
V polovině roku jsme koupí získali obraz Piety Přeštické z poloviny 18. stol. a na konci
roku 2014 jsme zakoupili vyřezávaný betlém inspirovaný reáliemi Přeštic. Na naše zadání
vypracoval betlém člen spolku Betlemářů Plzeňska Ing. Zdeněk Mann z Vitinky, který
v roce 2013 vystavoval v Domu historie Přešticka své dřevořezby betlémů.
Jde o skříňový betlém, jehož figury a zadní stěna jsou vytvořeny z lipového dřeva, zbytek
skříně je ze smrkového a javorového dřeva. Zobrazen je přeštický kostel Nanebevzetí
Panny Marie, varhany s Jakubem Janem Rybou, přeštickým rodákem, a také symbol Přeštic – černostrakaté přeštické prase.
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Pieta Přeštická z Radkovic – významná akvizice Domu historie Přešticka
Michaela Ottová
Radkovice jsou malebnou obcí, položenou nedaleko města Přeštice. V květnu letošního
roku zde došlo k pozoruhodnému objevu, který s ohledem na převažující neúctu současné
společnosti k duchovním tradicím můžeme považovat za malý zázrak. V nově obílené otevřené výklenkové kapli v ohradní zdi domu čp. 12 (stavební parcela č. 2) při polní cestě se
nacházel menší, velmi silně poničený obraz Piety zasazený v rozbitém rámu.1 Pečlivě vysekaná tráva kolem kapličky, kvetoucí muškáty a vypálené svíce prozradily, že Panna Marie
si v Radkovicích dosud uchovala své příznivce. Jsou jimi manželé Heřmanovi, jejichž rod
minimálně po celé tři generace opatruje a opečovává kapli s obrazem. Díky nim můžeme
dnes unikátní obraz obdivovat v Domě historie Přešticka, kam byl ihned po objevu zakoupen.2 V radkovické kapli bude v krátké době umístěna fotokopie obrazu, zasazená do dřevěného rámu. Originál obrazu byl díky finanční podpoře města Přeštice a Spolku pro záchranu historických památek Přešticka podroben průzkumu a kompletně zrestaurován.3
Nalezený obraz představuje korunovanou Pannu Marii v polopostavě, jež drží bezvládné
tělo svého syna Ježíše Krista sejmutého z kříže, následně po ukřižování. Jeho obličej nesoucí živoucí výraz plný bolesti přivinuje matka oběma rukama ke své tváři. Zpoza Kristovy hlavy vychází zlatá paprsčitá zář. Marie je oděna do modrého pláště s červený rubem,
který vytváří jakousi ochranou niku pro Kristovo nahé tělo. Kompozice obrazu nás nenechává na pochybách, že jde o devoční kopii milostného obrazu Divotvůrkyně Přeštické,
který je dodnes umístěn a uctíván na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích.4 Přeštický obraz, spojený s četnými zázraky, vznikl rukou dobřanského malíře
Matěje Pazourka roku 1683. Po jeho četných projevech – obraz plakal a potil se – byl
umístěn v přeštickém kostele a uznán za zázračný roku 1711. Poutě k Pietě Přeštické a
úcta k samotnému obrazu vyvolala zejména v 18. století potřebu kopírování milostného
obrazu. Dělo se tak buď přímo podle milostného originálu, nebo na základě grafických
listů, které si odnášeli poutníci k Panně Marii z Přeštic.
Obraz Přeštické Divotvůrkyně v Radkovicích vznikl obdobně, snad dle grafického listu.
Míra zachování konkrétních detailů kompozice přeštického devočního originálu pomáhá
nejen při identifikaci následných kopií, ale je důležitá i pro určení data vzniku obrazu. Pro
radkovickou kopii Piety Přeštické je charakteristická široce rozvinutá kompozice Mariina
pláště, gesta držení Kristovy hlavy a zachycení plné poloviny Kristova těla. Klíčové jsou
1

Olej na plátně, rozměry obrazu: 41 x 34 cm, rozměry rámu: 43 x 38. Obraz není evidován v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky. Havarijní stav malby byl znát z odpadávajících barevných vrstev, malba byla na vícero místech perforována i s plátěnou podložkou.
2
Dům historie Přešticka, expozice. Autorka děkuje vedoucí DHP Drahomíře Valentové za rozhodnou pomoc při získání obrazu
do sbírek muzea.
3
Obraz zrestaurovali Jakub Hamsík a Jáchym Krejča v srpnu letošního roku. Během restaurování došlo k zajištění uvolněné
malby a podkladových vrstev. Obraz byl sejmut z napínacího rámu, jeho podložka (plátno) byla očištěna, malba celkově konsolidována a zbavena ztmavlých a zažloutlých lakových vrstev. Dále byla malba nažehlena (rentoaláž) na nové lněné plátno a
napnuta na nový rám. Vypadlá místa byla nově vytmelena a retušována napodobivou retuší. Na závěr byla malba opatřena
polomatným ochranným damarovým lakem s příměsí včelího vosku. Rám obrazu byl rozebrán a doplněn o chybějící části
bočnic. Nové barevné vrstvy byly sejmuty, defekty vytmeleny a retušovány. Barevnost byla zvolena dle dochova-

ného tónu vnitřní strany bočnice a imitativně doplněna na zbytek rámu. Celek byl opatřen polomatným
ochranným lakem.
4 Dějinám obrazu se věnuje monografie kolektivu autorů Divotvůrkyně přeštická. 300 let obrazu a poutí
(M. Ottová, ed.), České Budějovice 2012.
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též tvar Kristovy svatozáře a detaily Mariiny koruny. Tento typ koruny v kombinaci
s tmavým křížkem na čele Panny Marie se objevuje na drobné devoční grafice počátku 18.
století. Zde je reprodukován tvar koruny, pořízené přeštickému obrazu roku 1719, kdy neznámý zloděj obraz okradl a korunka se svatozáří musely být nově doplněny. Tato „nová“
korunka se objevuje společně se srdcem probodnutým sedmi meči i na tisku spojených
přeštických bratrstev Perly v Prstenu z roku 1724. Srdce probodené sedmi meči na grafickém listu odkazuje k podobě původního kovového rámu Přeštické Divotvůrkyně z roku
1712.5 Laické sdružené bratrstvo, vzniklé právě roku 1724, spojilo úctu ke sv. Barboře,
která měla tradici v Přešticích již od 16. století, s novou, benediktiny zavedenou úctou
k obrazu Přeštické Piety.6 Iniciátorem vzniku konfranternity byl benediktinský opat Mikuláš Sexstetter. Vzorem se mu stalo pohřební bratrstvo Sedmi bolestí Panny Marie pod černým škapulířem, provozované pražským řádem servitů u staroměstského kostela sv. Michala. Právě z tohoto kostela měla být přinesena grafická předloha pro budoucí malbu
Matěje Pazourka s obrazem Piety Přeštické. Atraktivita těchto bratrstev pro člověka 18.
století byla obrovská. Bratrstvo nabízelo svým členů mnohočetné odpustky a zprostředkovávalo záruku spásy lidské duše. Zdá se tak velmi pravděpodobné, že výběr předlohy
z grafického tisku Perly v prstenu pro obraz v Radkovicích mohl být záměrný. Objednavatelem obrazu mohl být neznámý člen přeštického pohřebního bratrstva Perly v prstenu,
který tak upozorňoval na jistoty či záruky budoucí spásy jeho duše plynoucí z jeho členství
v bratrstvu. Rok 1724 je tak pravděpodobným termínem post quem pro vznik radkovické
Piety Přeštické. Tato doba se shoduje s předpokladem vzešlým z restaurátorského průzkumu techniky malby, která odpovídá době první poloviny 18. století.
O původním určení obrazu není bohužel nic známo. Zda byl původně, již v době svého
vzniku určen pro radkovickou kapli, si netroufáme rozhodnout. Existenci obrazu
v Radkovicích od konce 19. století potvrzuje jak rodová paměť původních majitelů, rodiny
Heřmanů, tak restaurátorský průzkum.7 Ten doložil, že současný profilovaný rám obrazu
vznikl nejspíše na přelomu 19. a 20. století. Díky průzkumu také víme, že samotný obraz
radkovické Piety byl původně komponován se segmentovým zakončením horní strany, tedy
tak, jak ho známe dnes. Změna adjustace do nového rámu, s vyššími postranicemi a čelní
stranou uzavřenou skleněnou deskou proti vodě a větru, byla nepochybně vyvolána umístěním v otevřené výklenkové kapli v Radkovicích. Jak vypadal rám původní, případně zda
současný kopíruje jeho podobu, nelze rozhodnout. Obraz mohl být původně určen do nástavce neznámého oltáře v kostele v blízkém okolí, neboť v první polovině 18. století byla
úcta k Panně Marii Přeštické rozšířena zejména na Přešticku či šířeji na Plzeňsku. Na
druhé straně není zcela vyloučeno, že výklenková kaple v Radkovicích poblíž cesty na pole
mohla stát již v 18. století. Její datování (vzhledem k jednoduchým neslohovým tvarům)
není však jednoznačné.
Nález a záchrana Piety přeštické z Radkovic pro sbírky Domu historie Přešticka je výjimečnou událostí. Obraz vzniklý po roce 1724, snad pro některého z členů přeštického bratrstva Perly v prstenu, ukazuje na multiplikaci přeštického milostného obrazu velmi záhy
5

M. Ottová (pozn. č. 4), s. 118.
M. Tejček (pozn. č. 4), s. 110-112.
7 Autorka děkuje manželům Heřmanovým za laskavý a vstřícný přístup při záchraně radkovického obrazu. Jakub Hamsík – Jáchym Krejča: Restaurátorská dokumentace. Restaurování závěsného obrazu „Přeštická pieta“ v ozdobném rámu z majetku Domu historie Přešticka, Levý Hradec 2014, 20s.
10
6

po jeho oficiálním schválení a po jeho prohlášení za zázračný. Jde tak o velice vzácnou
devoční kopii originálního obrazu, jednu z vůbec nejrannějších.

Nálezový stav Piety Přeštické z Radkovic, foto Radka Süssová

11

Pieta Přeštická z Radkovic, stav po restaurování, foto J. Kubát

Drobná olejomalba Piety Přeštické z Radkovic od neznámého autora z pol. 18. stol. patří
dnes k nejstarším a po dokončeném restaurátorském zásahu i k nejcennějším předmětům
sbírky Domu historie Přešticka.
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Přírůstky do sbírky

Dětský kuchyňský kredenc s vybavením DHP 7609/14

Dětská kuchyňka s vybavením, 30. léta 20. stol. – DHP 7608/14
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Přírůstky do sbírky

Panenka s příslušenstvím, 30. léta 20. stol. – DHP 7607/14

Čajový servis pro panenky, pol. 20. stol. – DHP 7595/14

DHP 7601/14

DHP 7600/14
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Přírůstky do sbírky

DHP 7597/14

DHP 7598/14

DHP 7596/14

DHP 7599/14
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Přírůstky do sbírky

F

František Hofman, autoportrét
DHP 7602/14

František Hofman, ženský akt
DHP 7603/14

F. Hofman: Vrbová brána za Morávkou
DHP 7604/14

F. Hofman: Pařez na Javorníku
DHP 7605/14
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Přírůstky do sbírky

Vladimír Pecháček, Chotkovy sady v Praze
DHP 7606/14

Kuchyňka 50. léta 20. stol.
DHP 7610/14

Bezúplatným převodem od státu jsme získali v roce 2014 také předměty z pozůstalosti
hostinského a řezníka pana Vovsa z Příchovic. Jednalo se především o drobné předměty
z řeznické a hostinské živnosti. Převod se uskutečnil na konci roku 2014 a výběr předmětů
17

na zařazení do sbírky bude předložen sbírkotvornému sboru po očistění věcí během roku
2015.
Tabulka – vykázaná práce se sbírku v roce 2014
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2014
Počet inventarizovaných evidenčních čísel za rok 2014
Počet zrestaurovaných a konzervovaných sbírkových předmětů za rok 2014
Počet evidenčních čísel Domu historie Přešticka celkem k 31. 12. 2014
Z toho v podobě obrazového záznamu

16
761
5
7 604
7 372

2.2. Výzkumná činnost
Ve sledovaném roce se orientovala naše pozornost na plnění úkolů souvisejících s naší výstavní a publikační činností, především s výstavou Přeštice před 100 lety – malé město
ve Velké válce a materiály o osobnosti děkana Emanuela Václava Řičáka ve spolupráci s
historikem Michalem Tejčkem a Okresním oblastním archivem v Blovicích. Výsledkem
byla publikace E. V. Řičák, dobrý kněz hospodář, která byla vydána v závěru roku 2014.

2.3. Prezentační činnost
Prezentační činnost Domu historie Přešticka je praktikována vedle stálých expozic a tématických výstav je to především pomocí plakátů, pozvánek, místního i regionálního rozhlasu, regionálního denního tisku, webových stránek, internetového portálu Novinky.cz, portálu Kudy z nudy, Museum.cz a facebookových stránek Domu historie Přešticka.
Plzeňský rozhlas
1. února Náš host – Lucie Avramová, Josef Němeček prezentace výstav v Domu histori Přešticka v hodinovém pořadu
2. 24. ledna natáčení pro pořad Hobby magazín se Soňou Vaicenbacherovou
3. 21. března Náš host – povídání s Květou Bodollovou o výstavě Můj méďa
4. 19. dubna – povídání s Květou Bodollovou a Františkem Weydou o výstavě
v Domu historie Přešticka
5. 22. 8. Náš host – Zdeněk Bálek, Václav Malina s Květou Bodollovou k výstavě kočárků a obrazů v Domu historie Přešticka
Televize ZAK
25. dubna – natáčení výstavy Můj méďa
10. května – televize D – pořad Tamtam, námět na výstavu medvídků
Přeštické noviny
Vedle řady drobných článků a pozvánek na programy Domu historie Přešticka byla velkým počinem Domu historie Přešticka v roce 2014 především příloha Přeštických novin
18

k výročí první světové války, kterou jsme připravili z muzejního archivu v e spolupráci
s Věrou Kokoškovou.
Příloha vyšla ve formátu jednoho oboustranného listu v barevném provedení a tematicky
se zaměřila na mobilizaci v Přešticích, odvody mužů, válečnou kuchyni, fungování pošty,
cenzuru, legionáře z Přeštic a válečné vánoce.
Internetový portál Novinky.cz
Na portál zajímavými články o činnosti přeštického muzea přispívá paní Věra Kokošková.
Ve sledovaném roce zde byl uveřejněn článek zvoucí na výstavy Můj méďa a Krása a tajemství mikrosvětů, uveřejněn v pátek 28. března 2014.
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2.3.1. Výstavní činnost
Žijeme (s) korálky
Současná tvorba a repliky historických šperků
22. 1. – 9. 3.
Dům historie Přešticka připravil ve spolupráci s Lucií Avramovou, Martou Koudelovou,
Lindou Čoudkovou, Marií Šimánkovou, Lucií
Svobodovou, Monikou Stratilovou a Tamarou
Procházkovou v přízemí Domu historie Přešticka
výstavu současného šitého šperku s ukázkami
replik historických, především gotických šperků.
Připravenou prezentací měli návštěvníci možnost
seznámit se také s historií šitého šperku
v různých kulturách od počátků historických záznamů.
Výstava, vzhledem k termínu uspořádání, byla koncipována jako příprava na maškarní
ples.
Výstava měla několik předváděcích akcí (25.1.,
8.2., 22. 2.) a končila jarmarkem (9.3.) za účasti
všech tvůrkyň šitého šperku, které v Přešticích
vystavovaly.
Lucie Avramová také 2. ledna prezentovala svoje řemeslo a výstavu v pořadu Host do domu
v ČR Plzeň.
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2.3.1. Výstavní činnost
Jede, jede mašinka
Kolejiště Josefa Němečka z Přeštic
22. 1. – 9. 3.
Úspěšná expozice kolejiště, vytvořeného přeštickým občanem Josefem Němečkem se prezentovala v Domu historie Přešticka již podruhé. Funkční kolejiště bylo pravidelně obsluhováno ve všední dny i o víkendech. V závěru výstavy byla pro zájemce připravena také
noční jízda. Výstava byla doplněna fotografiemi různých lokomotiv z našich železnic, které zapůjčil Josef Hrabě.
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2.3.1. Výstavní činnost
Můj méďa
Výstava medvídků ze soukromé sbírky
26. 3. – 18. 5.
V přízemních výstavních prostorách Domu historie Přešticka
je vzdán hold nesmrtelné hračce, která už roku 1903 získala
přízvisko "Ideální". Pokud hádáte klasického plyšového
medvídka, hádáte správně. V kulisách dětského světa a dobových hraček ze sbírky Domu historie Přešticka zde trůní
kolem 120 nejrůznějších "méďů", z nichž nejstarší pochází z
roku 1925 a největší měří půl druhého metru.
Medvídci jsou představováni akčním způsobem, tj. zasazeni
do scének, v nich představují děti v důvěrně známých situacích. Jsou na výletě, na hřišti, v ordinaci, na nádraží, na houbách i na rybách, řádí v kuchyni, v koupelně, užívají si odpolední párty, atd. Exponáty jsou proloženy
hracími koutky pro nejmenší a pamětníky potěší i autentické ateliérové fotografie dětí s medvídky z let
1935 - 1992.
Touto hravou výstavou chtějí její tvůrci ve spolupráci se soukromými sběrateli a místními školskými zařízeními připomenout, že právě před 110 lety okouzlil ručně šitý medvídek z malé jihoněmecké manufaktury rodiny Steiffů porotu na Světové výstavě v St. Louis, kde získal zlatou medaili a začal dobývat americký trh. Právě k tomu výročí je výstava připravena.
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2.3.1. Výstavní činnost
Krása a tajemství mikrosvětů
Prolínání vědecké a výtvarné fotografie v tvorbě Františka Weydy
26. 3. – 18. 5.
Svět je i přes nesporný pokrok stále ještě
pln nejrůznějších tajemství. Nejsou jen
ve vesmíru nad námi, ale i
v mikroskopických světech kolem nás,
v nás, ve vodě, v půdě…
Zde nalezneme nejrůznější organizmy a
jejich struktury nejpodivnějších tvarů a
funkcí. Tady nám ale lidské oko nestačí,
stejně tak jako lupa a často už ani optický mikroskop. Takové mikrosvěty můžeme vidět pouze v elektronových mikroskopech.
Autor, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog, jehož rod pochází přímo
z Přeštic, nám představí řadu mikrofotografií odhalujících některá tajemství mikrosvětů.
Kromě dokumentárních vědeckých a
vědecko-populárních fotografií zde
nalezneme i fotografie výtvarné, kde je
vědecká fotografie pouze inspirací k volné tvorbě. Některé fotografie byly prezentovány na různých autorových výstavách nebo v tisku, ale část fotografií je nových, zhotovených jen pro tuto výstavu.
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2.3.1. Výstavní činnost
Ptám se, ptám se, pampeliško
Výtvarné práce žáků ZUŠ Přeštice na téma flóra
24. 5. – 29. 6.
Dům historie Přešticka poskytuje od roku 2014 výstavní prostory výtvarnému oboru ZUŠ
Přeštice pod vedením paní Jany Boškové. V roce 2014 byla ústředním tématem práce dětí
rostlina a příroda obecně. Výtvarné práce byly naaranžovány v obou výstavních sálech
Domu historie Přešticka.
Doprovodný program k výstavě v podobě hudebního odpoledne s žáky ZUŠ Přeštice a keramickým tvořením na dvorku muzea proběhl o přeštické pouti 8. 6. 2014.
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2.3.1. Výstavní činnost
Nejkrásnější ze všech dárků dává život do kočárku
Kočárky, kolébky, výbavičky
12. 7. – 7. 9.
Výstava věnovaná atraktivnímu tématu kočárků pro
děti. Byla zapůjčena ze soukromé sbírky manželů Bálkových ze Žerovic a doplněna několika exponáty ze
sbírky Domu historie Přešticka. Více než 20 vzácných
historických kočárků zaplnilo výstavní sál v přízemí
Domu historie Přešticka, jehož zdi byly ozdobeny fotografiemi přeštických dětí ve svých kočárcích z 20. až
60. let 20. stol. Pro malé návštěvníky byl připraven
kočárek s panenkou a přebalovacím pultem, na kterém
mohli vyzkoušet zabalit miminko do tří látkových
plen.
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2.3.1. Výstavní činnost
Pod Černým lesem
Obrazy Václava Maliny
12. 7. – 7. 9.

Václav Malina
se narodil 4. června 1950 v Plzni. Po studiích na Pedagogické fakultě v Plzni (1968-1972) vystudoval
také filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974–1979), kde mezi jeho učitele patřil zejména
Zdeněk Sýkora.
Ve své tvorbě se zabývá především malbou, ale i grafikou, trojrozměrnými objekty a instalacemi. V plzeňském výtvarném kontextu zaujímá důležitou roli i jako výtvarný pedagog, publicista a kurátor. Dlouhodobě působil jako učitel na ZUŠ v Plzni, v 90. letech rovněž na SSUPŠ Zámeček tamtéž. V letech 2001
- 2012 zastával funkci ředitele Galerie města Plzně, kterou de facto založil na základech dřívější instituce
a která za jeho vedení získala renomé galerie respektované v celorepublikovém kontextu. Působil zde i
jako kurátor dlouhé řady výstav, vydavatel katalogů a knižní literárně-výtvarné edice Imago et verbum.
Autor samostatně vystavuje od roku 1969 a to po celé Evropě. Zúčastnil se řady českých i mezinárodních
výstavních projektů, sympozií a přehlídek současné tvorby (Šedá cihla, Nový zlínský salón) a tematických výstav (Magie barev, Ornament, Pocta Janáčkovi, Ejhle světlo, Pocta Kupkovi, Les, Svět jako struktura – struktura jako obraz aj.).
Je zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách v ČR i zahraničí (NG Praha, ZČ galerie Plzeň,
GU Karlovy Vary, MU Olomouc, GKK Klatovy/Klenová, Muzeum Prachatice, Artotéka města Plzně,
NTM Praha, Sbírka české pojišťovny Praha, MRA Orleans a další)
Žije a pracuje v Plzni.
Václava Malinu na počátku jeho tvorby zásadním způsobem ovlivnili dva učitelé - Jiří Patera a Zdeněk
Sýkora.
Pateru měl Malina možnost blíže poznat na přelomu 70. a 80. let, kdy prošel jeho proslulou školou v plzeňském výtvarném kroužku, který spolu s ním navštěvovali další výrazné osobnosti zdejšího výtvarného
života. Patera jej nasměroval k plošné, výrazně koloristické malbě, která vyznačuje rané období jeho
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tvorby. U něj získal vztah k čisté barvě a její skladebné a výrazové funkci. Zde také navázal významná a
trvalá přátelství, zejm. s Milanem Maurem. Společně dokázaly tyto dvě osobnosti (v daném společenském kontextu zcela výjimečně) svou pílí a vůlí překročit omezené poměry regionální kultury normalizační doby a směrovat svoji tvorbu v živém kontaktu s aktuálním světovým uměleckým děním. Sýkorův
příklad zase Malinu posunul k velkoryse pojaté obrazové skladbě čistých geometrických ploch a barevných linií nezřídka velkých formátů, nikdy se však nepřiklonil k čistě systémové malbě.
Václav Malina se hned na začátku 80. let zařadil mezi nejdůležitější osobnosti českého umění, rozvíjející
tehdy aktuální téma konceptuální reflexe přírody, aniž by však – na rozdíl třeba od svého plzeňského generačního souputníka Milana Maura - opustil malovaný obraz. Ačkoliv mnohá jeho díla působí ryze nezobrazujícím dojmem, mají většinou základ v konkrétním prožitku krajiny a přírody. Malinovým výtvarným názorem, který se pohybuje na rozhraní klasické malířské citlivosti a konceptuálních strategií, se
zabývali renomovaní historikové a teoretikové umění (V. Lahoda, J. Valoch). Autor ve svých obrazech a
objektech svébytně tematizoval impresionismus (synonymum ryzí plenérové malby) v konstruktivistické
a konceptuální podobě (synonymum spekulativní, intelektuální tvorby). Zdá se, že původnějším zdrojem
je tu bezprostřední malířské východisko ukotvené přímo ve vztahu malby k jejímu předmětu, v Malinově
případě především krajině. Po časných malířských cyklech Pole a Zdi, kde se zabýval vztahy barevných
polí, dospěl v polovině 80. let k originálnímu přehodnocení impresionismu. Barevné skvrny či pravoúhlé
plošné segmenty vytvářejí optické struktury, evokující světlo v krajině (cykly Vzpomínky na impresionismus, Imprese, Pointilismus). V tomto období se objevují přesahy k malířsky pojatému objektu, kde
sledoval podobnou problematiku (např. přesýpací objekty z pomalovaných pingpongových míčků, niťové
objekty proměňující se gravitací atd.). Další významnou oblastí jeho malby je vyjádření hudebních rytmů
formou geometrických partitur. V posledních cyklech Konstruktivní imprese a Konstrukce podle barev
vychází z barevné představy, která v procesu postupného vyvažování forem a barevných kvalit dostává
podobu jasného, ostře
řezaného geometrického tvaru, zdůrazněného barevnou konturou. Zároveň se znovu
navrací i ke krajinářským východiskům
své tvorby jako možnému impulsu k dalšímu vývoji.
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2.3.1. Výstavní činnost
Přeštice před 100 lety
Výstava k výročí 100 let od vypuknutí první světové války
24. 9. – 16. 11.
Dům historie Přešticka připravil v termínu 3.
10. 2014 – 16. 11. 2015 výstavu k 100. výročí začátku první světové války. Výstava,
nazvaná, „Přeštice před sto lety aneb malé
město ve Velké válce“ v úvodu krátce seznamovala se stylem oblékání a života
v roce 1914. Město bylo představeno na kopii unikátní mapy města z 1897, aktualizované 25. dubna 1914. Samotná výstava byla
rozdělena do částí: škola, purkmistrovský
úřad, c. k. poštovní úřad, domácnost, sokol,
válečná kuchyně, mobilizace, fronta. Vystavena byla řada dobových předmětů (školní
potřeby, telefon, telegraf, poštovní schránka,
dopisy, pohlednice, uniformy a zbraně), fotografií a archiválií (zpěvník, originální deníky), mezi nimi unikátní seznam odvedenců
do války z Přeštic, který byl k dispozici návštěvníkům také v kopii, určené k listování.
Vystavené exponáty byly zapůjčeny
z Národního technického muzea v Praze,
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, Západočeského muzea v Plzni, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Poštovního muzea v Praze a zápůjček řady soukromých sběratelů.
Dům historie Přešticka připravil pro veřejnost také čtyři přílohy Přeštických novin
s příspěvky k první světové válce z muzejního archivu.
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2.3.1. Výstavní činnost
Přešticko ve fotografii
Přehled soutěžních prací
15. 10. – 16. 11.
Dům historie Přešticka hostil ve svých prostorách pátý ročník fotografické soutěže Přešticko ve fotografii. První čtyři ročníky prezentoval Mikroregion Přešticko v Konferenčním
sále KKC Přeštice. Měsíc trvající expozice byla nainstalována v podkrovním výstavním
sále přeštického muzea. Vzhledem k faktu, že soutěžní práce vypovídají o životě v regionu
Přešticko, jsou práce ze všech pěti ročníků uloženy v muzejním archivu.
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2.3.1.Výstavní činnost
Vánoce ve válečných pohlednicích
26. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Výstava o počátcích první světové války v Přešticích, nazvaná Přeštice před sto lety byla
na období adventu a Vánoc doplněna soukromou sbírkou vánočních válečných pohlednic,
posílaných z fronty nebo naopak na frontu. Návštěvníci se tak mohli seznámit s druhy a
vizáží válečné korespondence, doplněné vánoční nostalgií s propagandistickou tématiku.
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2.3.1.
Výstavní činnost
Drátenické hrátky Ladislava Lokajíčka
26. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Výstava výrobků drátenického řemesla v netradičním pojetí amatérského tvůrce Ladislava
Lokajíčka byla nainstalována v podkrovním sále přeštického muzea. Představovala především předměty technického charakteru. Automobily, motorky, kola, vozíky všeho druhu a
rozhledny či církevní stavby. Výstava byla doplněna drátenickou dílnou za přítomnosti
Ladislava Lokajíka.
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2.3.2. Přednášková činnost
Krása a tajemství mikrosvětů – RNDr. František Weyda
V roce 2014 byly uspořádány tři přednášky, související především s výstavní činností ve
sledovaném roce.
První, s názvem Krása a tajemství mikrosvětů, se uskutečnila 24. dubna a přednesl ji RNDr. František Weyda ke stejnojmenné výstavě fotografií v Domu historie Přešticka. Přednáška se uskutečnila v malém sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Doc.
RNDr. absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru entomologie od roku 1973
pracoval v Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, nejprve jako odborný asistent a od roku 1980 jako vědecký pracovník. Jeho hlavním vědeckým zájmem je
studium ultrastruktury hmyzu a roztočů. Pracoval také v různých laboratořích v Evropě a
USA.
Amatérské fotografii se věnuje od roku 1961. Od konce šedesátých let využívá různých
technik vědecké fotografie ve výzkumu. Od roku 1993 vyučuje klasickou a digitální fotografii a videotechniky ve dvou kurzech na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V
roce 1998 založil Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii, ve které rozpracoval
koncepci vědecké digitální fotografie.
Publikuje vědecké fotografie především v domácích a zahraničních vědeckých publikacích, také ve vědeckopopulárních a odborných časopisech. Popularizaci vědy kromě jiného i
formou publikování vědeckých fotografií považuje za důležitou součást propagace vědy. Od roku 2001 je
členem Rady pro popularizaci vědy AV ČR.
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2.3.2. Přednášková činnost
E.V. Řičák – 25. 9. 2014
Přednášející Mgr. Michal Tejček

V roce 2014 oslavil přeštický děkan E. V. Řičák 150 let od vydání knihy Dějepis
města Přeštic, 190. let od svého narození narození a 110 let o úmrtí. K tomu „trojvýročí“
přednesl přednášku historik Mgr. Michal Tejček, člen Spolku pro záchranu historických
památek Přešticka a spolupracovník Domu historie Přešticka.
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2.3.2. Přednášková činnost
Jana Skarlantová – Ze života prababiček
20. listopadu 2014
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2.3.3. Komponované pořady - divadla
V rámci prezentační činnosti Domu historie Přešticka jsme uskutečnili společně
s místními spolky divadelní představení především pro dětské návštěvníky přeštického muzea. Dramaturgicky byly pořady zakomponovány do významných svátečních období Velikonoc a Vánoc. Velikonoční pohádku sehráli
Přeštičtí ochotníci 20. dubna 2015.

V Domu historie Přešticka hostovalo také Divadlo
PoDiv z Plzně v komponovaném pořadu k výročí zahájení
první světové války a výstavě k tomuto výročí připravené.
Třetím drobným divadelním představením byl pořad
místního ochotnického spolku Úhlavan, který sehrál
v prostorách Domu historie Přešticka divadelní představení nazvané Vánoční hra. Představení bylo sehráno
v sobotu 13. 12. 2015.
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2.3.4. Komentované prohlídky a předváděcí akce
 5. ledna - Tříkrálové setkání v Domu historie Přešticka, spojené s přednáškou PhDr.
Janou Skarlantovou o rodině Petersů. Hrál a zpíval komorní soubor BastaFidli ZUŠ
ve Stodě.
 25. ledna – předváděcí akce šitého šperku s Lucií Aramovou
 8. února - předváděcí akce šitého šperku s Lucií Aramovou
 22. února – předváděcí akce šitého šperku s Lucií Aramovou
 8. března – noční jízdy železnice s Josefem Němečkem ( k výstavě mašinek)
 9. března – závěrečný jarmark k výstavě šitého šperku
 6. dubna – Pletení medvídků s paní M. Čermákovou
 12. a 13. dubna – Velikonoční předváděcí akce
 19. a 20. dubna – Velikonoční předváděcí akce
 7. června – hudební vystoupení ZUŠ Přeštice v rámci výstavy výtvarného oborou
ZUŠ Přeštice
 8. června – keramická dílna s žáky výtvarného oboru ZUŠ Přeštice
 27. 9. Den pro rodinu – modely zaniklých přeštických budov Z. Dvořáka a obuvnické povídání.
 26. října – komentovaná prohlídka výstavy Přeštice před sto lety- malé město ve
Velké válce s Janem Jirákem.
 20. listopadu – pořad PhDr. Jany Skarlantové Ze života prababiček – k výstavě
Přeštice před sto lety.
 29. 11. – předváděcí akce - klub přeštických paličkářek – adventní předvádění
 6. 12. – setkání nad nejstaršími pohlednicemi Přeštic – k výstavě Přeštice před sto
lety
 7. 12. – výroba vánoční ozdob ze slámy, drátků, skládaných stuh, - adventní předvádění
 14. 12. Drátenická dílna s Ladislavem Lokajíkem – k výstavě Hrátky s drátky
 21. 12. – adventní odpoledne s betlémy, zpívaný betlém s ženským pěveckým sborem Carmina
Předváděcí akce a další doprovodné programy byly připraveny k doplnění výstavního programu Domu historie Přešticka. Spolupracovali jsme na nich především s místními občany
a vystavovateli.
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2.3.5. Publikační činnost
V závěru roku 2014 vydal Dům historie Přešticka publikaci E. V. Řičák. Autorem publikace je historik Mgr. Michal Tejček. Publikace byla vydána v roce 150. výročí vydání Dějepisu města Přeštic, 190. výročí narození E. V. Řičáka a současně k 110. výročí jeho úmrtí. Představuje autora dosud jediných vydaných dějin města Přeštice ve všech oblastech
jeho veřejné činnosti; jako kněze, učitele, významného pomologa, historika i angažovaného občana.

2.3.6. Návštěvnost Domu historie Přešticka
Návštěvnost je jedním z vykazovaných údajů činnosti Domu historie. Uvádí nejen zájem
veřejnosti o připravené programy, ale také, ve kterém ročním období je konkrétně v Přešticích zájem o návštěvu muzea.
Statistika návštěvnosti - celkový přehled DHP 2014
Od 6.6.2000 do 31.12.2013
Období
1.1. – 5.1.
22.1.- 9.3.
26.3.-18.5.

24. 5.-29.6.
12.7.- 7.9
24.9.-16.11.
27. 9.
15.10.-16.11.
26.11.-31.12.

výstavy, probíhající v tomto období
Betlémy Z. Manna
Zapomenutí malíři Přešticka
Žijeme (s) korálky
Jede, jede mašinka (železnice J. Němečka z Přeštic)
Můj méďa (k výročí plyšové hračky)
Krása a tajemství mikrosvětů (foto F. Weydy, přešt. rodáka)
Přednáška F. Weydy
Ptám se, ptám se pampeliško
Pouťový koncert ZUŠ
Nejkrásnější ze všech dárků dává život do kočáku
Pod Černým lesem (obrazy V. Maliny)
Přeštice před sto lety
Den pro rodinu
Přešticko ve fotografii
Vánoce ve válečných pohlednicích
Ze života prababiček – J. Skarlantová
Drátenické hrátky L. Lokajíčka

Za celý rok 2014
Celkem návštěvníci od 6.6.2000 do 31.12.2014

79 199
počet návštěvníků
192
38/den
2954
72/den
1 501
32/den
628
20/den
1206
24/den
558
12/den
1 129
32/den
8168
87 367

Tabulka – počet obyvatel Přeštic a návštěvnost spravovaných zařízení

Počet obyvatel Přeštic k 1. 1. 2014
Počet návštěvníků Domu historie Přešticka za rok 2014
Počet návštěvníků kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Celkový počet návštěvníků kostela i Domu historie Přešticka

38

6617
8168
879
9047

Návštěvnost
Týden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CELKEM

Pracovní
dny
111
0
0
199
178
152
292
235
138
348
0
0
140
125
54
79
131
95
74
250
0
76
25
57
138
156
0
100
57
64
99
144
131
114
113
142
0
0
0
56
11
59
15
40
38
21
54
128
92
97
186
8
4822

Víkend
64
0
0
156
156
260
186
233
173
248
0
0
26
70
30
91
25
61
67
65
12
23
51
15
5
40
0
20
15
20
26
21
36
38
27
39
0
0
140
15
16
20
50
13
28
25
36
34
136
131
195
57
3195

Svátek

CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
23
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
35
151

192
0
0
355
334
412
478
468
311
596
0
0
166
195
84
196
156
179
180
315
12
99
76
72
143
196
0
120
72
84
125
165
167
152
140
181
0
0
140
71
27
79
65
64
66
46
90
162
228
228
381
100
8168
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předváděčka korálky
pololetní prázdniny
předváděčka korálky
předváděčka korálky
jarní prázdniny, konec výstavy, večerní jízdy vláčků

předváděčka háčkování medvědů
předváděčka pomlázky a kraslice
Velikonoce
1.5.
8.5.

pouť

svátek 5. a 6.7.

EHD

Den pro rodinu (akce města)

pořad Velká válka očima spisovatelů
komentovaná prohlídka J. Jirák
28.10.
17.11.
akce ZUŠ Přeštice (návštěva z Nittenau) + přednáška na KKC

Advent
Advent
Advent
Advent
Vánoce

Týden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
CELKEM

Pracovní
dny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
47
0
22
0
50
0
23
0
0
48
0
0
20
0
0
70
0
0
0
30
5
30
0
16
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
62
20
170
0
0
702

Víkend
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177

Tabulka návštěvnosti kostela

pouť

svátek 6.7. mistra Jana Husa

EHD

svátek 28.9.2010

879

40

Zájemci mohli navštívit Dům historie Přešticka v pravidelnou otevírací dobu ÚT – PÁ 912, 13-17 hod. O víkendech a svátcích 14-17 hod. Zavíracím dnem bylo pondělí. Pro veřejnost měl Dům historie Přešticka otevřen 269 dnů.
Vstupné do Domu historie Přešticka:
Evidence vstupenek :
Celé vstupné 25,- Kč, snížené vstupné 15,- Kč, rodinné vstupné 50,- Kč (dvě děti a dva
dospělí) volné vstupné pro děti do šesti let, volné vstupné pro hosty a nositele průkazek
AMG, NPÚ, ICOMOS, Zvěz múzeí na Slovensku.
Tabulka počet návštěvníků
Počet návštěvníků celkem:
Za celé vstupné
Za snížené vstupné
Za rodinné vstupné
Neplatící děti do 6 let (1 370), neplatící průkazky AMG, hosté (1067)

8 168
1 505
2 670
1 555
2 437

3. Hospodaření
Dům historie Přešticka jako organizační složka města Přešticepracuje s rozpočtem schváleným zastupitelstvem a radou města Přeštice. Čerpání rozpočtu bylo dodrženo. V měsíci
červnu, konkrétně 3. června, proběhla v muzeu finanční kontrola z finančního výboru zastupitelstva a 5. června zde byla na kontrole Česká obchodní inspekce.
Tržby za vstupné
Tržby z prodeje upomínkových předmětů

99 000
31 000

Příjmy celkem
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
Mzdy
Ostatní osobní náklady
Náklady na zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Náklady na nákup sbírkových předmětů
Náklady na restaurování a konzervování
Ostatní provozní náklady
Výdaje celkem

130 000
558 000
609 000
123 000
207 000
5 000
26 000
41 000
35 000
1 604 000

Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Teplo

1 000
10 000
65 000
15 000
160 000
41

Elektrická energie
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Transfery neziskovým organizacím
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

70 000
12 000
10 000
200 000
50 000
7 000
10 000
2 000
2 460
10 000

4. Údržba objektu
V rámci nákupu ostatních služeb Domu historie Přešticka proběhly pravidelné revize zabezpečení, elektrospotřebičů a nářadí. Zakoupili jsme teploměr a vlhkoměr Comet pro
přesné měření důležitých hodnost ve stálé expozici řemesel. Zařízení hodnoty ukládá a
měsíčně jsou stahovány do počítače, jako podklad pro žádost ISO MK za rok 2015.
Z důvodu vysokého procenta pronikání UV paprsků jsou všechna okna jižní strany budovy
opatřena protisluneční folií M 40. Začátkem roku 2014 proběhla výmalba technické místnosti I. v suterénu muzea.
Vymalována byla počátkem roku 2014 také technická místnost 1, kam byla nastěhována
trezorová skříň na ukládání přírůstového seznamu, vstupenek a cenných sbírkových předmětů.
Do technického skladu byl přemístěn také sklad publikací a propagačních předmětů k prodeji, doposud umístěný v kupeckém krámu. Pro sklad byly zakoupeny dva malé regály
s vyhovující nosností.
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Obrazová příloha: Fotografie z akcí v Domu historie Přešticka
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