Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2019
Během roku 2019 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 1 409 lidí.
Výstavy
Petr Bareš: Obrazy ze 60.-70. let 20. století
Sport ve Velvarech- výstava pořádaná ke
100. výročí založení velvarského fotbalového
klubu.
Poslanci na Říššské radě ve Vídni za slánský
volební obvod- putovní výstava pořádaná ve
spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova
ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem
v Lounech.
Historie uměleckého vzdělávání ve Velvarechvýstava pořádaná u příležitosti 70. výročí založení
ZUŠ Velvary.
Lucie Vacková-Štědronská: Mezi uměním a řemeslem- vánoční výstava maleb, kreseb,
grafiky, keramiky a textilu.
Zimní vzpomínání- staré fotografie a pohlednice s námětem zimních sportů, retro móda a
zimní sportovní náčiní, netradiční adventní a vánoční dekorace. Retro výstavu v Galerii
Našpýcharu připravily ve spolupráci s muzeem členky Klubu seniorů Kostka.
Kulturně výchovné akce a doprovodné programy
k výstavám a expozicím
Velvarská muzejní noc 2019 aneb Sportem ku
zdraví- doprovodný program k výstavě Sport ve
Velvarech ve formě sportovně-zábavných stanovišť
pro děti i rodiče (jízda na retro lyžích v průjezdu
muzea, střelba míčem na bránu atd.), vystoupení DS
Scény Kralupy - Teatro Tyjátjátro.
O deset let mladší aneb to jsem také nosila- Klub
seniorů Kostka- přehlídka retro modelů, ukázka
práce vizážistky.
Hudební festival "Dvořákovy Velvary"- muzeum se
podílí na organizaci koncertů pořádaných městem Velvary. V roce 2019 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.
Koncert Jana Buriana-muzeum spolupořadatelem se spolkem Natvrdlí a městem Velvary
Adventní dílna pro děti a rodiče s Klubem seniorů Kostka - seznámení s tajemnými
postavami adventu, adventními zvyky a obyčeji, lití olova, výroba svíčky z včelího vosku.
Vlastivědné vycházky po Velvarech
Byl jsem tu, Bořek-muzeum se prostřednictvím Infocentra Slaný zapojilo do prázdninové
poznávací hry, jejímž cílem bylo poznat co nejvíce míst kraje českých králů od Berouna
přes Rakovník, Kladno, Slaný, Velvary až ke Kralupům nad Vltavou. Symbolem hry byla
samolepka s postavou Bořka a odměnou absolventská turistická vizitka.
Vzdělávací programy pro školy
Z kuchyní našich babiček- spolupráce s Klubem seniorů Kostka Velvary a TOM Javory
Černuc. Program byl součástí dlouholetého tradičního cyklu vzdělávacích programů
Městského muzea Velvary na téma "Z dějin každodennosti". Děti se seznámily
s kuchyňským vybavením, tradiční stravou a zpracováním potravin v dobách minulých,

s využitím dobrých zkušeností a rad našich předků v dnešní době. Šedesátiminutového
programu se postupně zúčastnilo deset tříd ZŠ Velvary.
Nebojte se obrazů- lektorský edukační program pro školy
z projektu Kličkování.
Žáci prostřednictvím tvůrčích aktivit, skupinových činností a
řízených rozhovorů před obrazy G. Karse zkoumali široké pole
vlastního kontaku s obrazy. Hravou formou si spolu s lektorkou
Kateřinou Kličkou Špičkovou objasnili některé odborné pojmy a
objevovali skryté obsahy, které můžou obrazy odkrývat
pro každého. Prozkoumali také vliv světla na proměny
barevnosti. Devadesáti až stodvacetiminutového programu
se zúčastnily dvě třídy ZŠ Velvary.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání zastupitelstva
Sbírkotvorná činnost
V roce 2019 jsme zapsali do přírůstkové knihy 98 sbírkových předmětů a 22 předmětů
bylo zpracováno ve druhém stupni evidence ( tzv. systematická evidence).
Řádnou inventurou dle § 12 zákona 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů prošlo 564 sbírkových předmětů.
Badatelské návštěvy a úkony, výpůjčky
Muzeum poskytlo informace a materiály ke zpracování sedmi badatelům zajímajícím
se o sbírky muzea a historii Velvarska.
uzeum zapůjčilo obraz Autoportrét od Georga Karse Západočeské galerii v Plzni
k prezentaci na výstavě Kubišta-Filla. Plzeňská disputace, obraz Marokánky od stejného
autora Moravskému zemskému muzeu k prezentaci na výstavě Okouzlení Afrikou a obraz
Husitka od Václava Brožíka Muzeu a galerii v Prostějově k prezentaci na výstavě
Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla.

