Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2018
Během roku 2018 navštívilo muzeum a akce
jím pořádané 1926 lidí.
V tomto roce jsme pokračovali v doplňování
stálých expozic a v zařizování herničky skřítka
Muzejníčka.
Výstavy
Viola Benešová: Průhledy- výstava obrazů,
grafiky a šperků byla zahájena již v roce 2017
a pokračovala do konce ledna roku 2018.
František Frolík: Osobnosti Velvarska,
Slánska a Kralupska s ukázkami rukopisůvernisáž výstavy spojil autor s autogramiádou stejnojmenné knihy.
Tvary a vůně perníků- velikonoční výstava v Galerii Na Špýcharu byla otevřena v rámci
tradiční velikonoční akce Vajíčkobraní.
Panenky v běhu času- výstava panenek a kočárků ze soukromé sbírky Evy Kindlové.
František Frolík: Osobnosti čs. legií a vzniku Československa s ukázkami rukopisůvýstava byla součástí programu oslav 100. výročí vzniku Československa.
Eva Řepková-Benešová: Obrazy
Vánoční tradice v novém kabátě- výstava vánočních rostlinných vazeb, dekorací a
ozdob Heleny Dudové a členek Klubu seniorů Kostka.
Výstava dětských kreseb ze soutěže "Hledáme podobu skřítka muzejníčka"
Kulturně výchovné akce a doprovodné programy k výstavám a expozicím
Slavnostní vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže "Hledáme podobu skřítka
muzejníčka"- večer s kulturním programem a prohlídkou muzea. Ze soutěže vzešel
vítězný návrh, který se stal logem muzejních akcí pro děti.
Noc s Andersenem- spolupráce se ZŠ Velvary
Hudba v myšlenkách Masarykových-koncert
u příležitosti oslav 100. výročí vzniku
Československa.
Tajemství Karla Hynka Máchy- beseda se
spisovatelkou a publicistkou Martinou
Bittnerovou.
Vajíčkobraní- muzeum se zúčastnilo akce,
kterou tradičně pořádá před Velikonocemi
organizace Človíček RaD z.s., výstavou perníků
v Galerii Na Špýcharu.
Velvarská muzejní noc 2018 aneb Biják trochu
jinak- promítání amatérských filmových záběrů a
fotografií z Velvar a okolí, komorní výstava k historii velvarského kina.
Šatník našich babiček- módní přehlídka oblečení z 20.-50. let 20. století v podání členek
klubu "Šatník paní mlynářky" z Litoměřicka.
Příběh ruských legií- přednáška PaedDr. Jana Racka s projekcí fotografií byla součástí
programu oslav 100. výročí vzniku Československa.
Hudební festival "Dvořákovy Velvary"- muzeum se podílí na organizaci koncertů
pořádaných městem Velvary. V roce 2018 se uskutečnily dva koncerty v secesním sále
muzea a vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech, jehož spolupořadatelem byla
Římskokatolická farnost v Kralupech nad Vltavou.
Adventní vyladění s folkovým písničkářem Jiřím Smržem- muzeum se podílelo

na pořádání koncertu se spolkem Natvrdlí.
Vánoční dílny v muzeu- spolupráce s Klubem seniorů Kostka Velvary- výroba
vánočních ozdob z časů našich předků a vánoční čtení aneb černá hodinka v babiččině
kuchyni.
Vánoční benefiční akce - muzeum bylo spolupořadatelem 6. ročníku vánočního
odpoledne s programem pro děti i dospělé- divadlo,koncert, dílničky. Akci pořádal spolek
Laura a finanční výtěžek akce byl věnován na léčbu a rehabilitaci holčičky postižené
mozkovou obrnou.
Cestovatelský večer "Expedice mořské želvy"- spolupráce se spolkem Natvrdlí
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Vzdělávací programy pro školy
Jak skřítek muzejníček ke kalhotkám přišel - spolupráce s Klubem seniorů Kostka
Velvary a TOM Javory Černuc.
Na šesti stanovištích se děti seznámily
s historií odívání, textilními surovinami i technikami a při tkaní, pletení a háčkování
si ověřily nejen šikovnost svých rukou, ale i
trpělivost. S velkým ohlasem se setkal
muzejní módní salón. Devadesátiminutového
programu se postupně zúčastnilo devět tříd
prvního stupně ZŠ Velvary.
Program k úvodu do dějepisu - lektorka
žáky 6. tříd seznámila s významem a úlohou
muzeí a archivů ve společnosti, vysvětlila
některé odborné termíny včetně rozdílů mezi
hmotnými a písemnými prameny a v praktické
části dětem ukázala archiválie i hmotné
sbírkové předměty, jak vypadá práce kurátora,
co je expozice a depozitář atd.
Šedesátiminutového programu se postupně zúčastnily tři třídy ZŠ Velvary.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Letní zpívání Velvarského pěveckého spolku
Jarní vínek- akce Klubu seniorů Kostka Velvary
Sbírkotvorná činnost
V roce 2018 jsme zapsali do přírůstkové knihy 13 sbírkových předmětů.
Do této statistiky se nezapočítává zpracování archeologické části sbírky. Počet sbírkových
předmětů zpracovaných ve druhém stupni evidence v rámci revize a odborného
zpracování této sbírky bude stanoven po dokončení práce na sbírce.
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a
o změně některých dalších zákonů prošlo 828 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování pěti badatelům zajímajícím se
o sbírky muzea a historii Velvarska.
Muzeum zapůjčilo dva kusy lidového nábytku Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou
k prezentaci na výstavě "Kouzlo bylinek" a portrét Václava Františka Libštejnského
z Kolowrat od malíře Jana Jiřího Heinsche Matematicko-fyzikální fakultě UK k dlouhodobé
prezentaci v bývalém jezuitském Profesním domě v Praze na Malé Straně.

