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Zápis číslo 4/2019 

ze zasedání Kulturní komise Rady města Milevska dne 12.11.2019 
 

 

 

Přítomni: PhDr. Jiří Kálal, MUDr. Miroslava Pučelíková, Mgr. Vlasta Balogová, Vladimír Vildt, 

           Václav Málek 

 

Nepřítomni: Karel Procházka, MUDr. Zdeněk Hobzek, Tibor Kaleja 

 

 Hosté: Vladimír Šindelář – ředitel Milevského muzea, Ing. Hana Pejřilová – vedoucí ORR               

 

 

Jednání komise řídil předseda komise PhDr. Jiří Kálal 

 

 

Program jednání: 

1. Uvítání 

2. Seznámení s činností Milevského muzea 

3. Různé 

 

 

Průběh jednání 

 

Zasedání Kulturní komise proběhlo v prostorách Milevského muzea. Po úvodním přivítání všech 

přítomných členů komise a hostů předsedou bylo konstatováno, že komise se sešla v usnášení 

schopném stavu. Následně bylo slovo předáno řediteli Milevského muzea panu Vladimírovi 

Šindelářovi. 

 

2. Seznámení s činností Milevského muzea 

Pan ředitel Vladimír Šindelář uvedl, že provoz Milevského muzea se zdá být úspěšný a celý 

dosavadní rok se obešel bez větších problémů. Dosavadní návštěvnost muzea dosahuje čísla 

3700 návštěvníků s tím, že v průběhu prosince pan ředitel předpokládá návštěvu dalších cca 

1000 lidí. V součtu je tak návštěvnost Milevského muzea srovnatelná s návštěvností Kláštera 

premonstrátů. Pan ředitel dále shrnul nejzásadnější akce a počiny, které se v letošním roce 

konaly nebo teprve konat budou. V průběhu roku se v muzeu zatím konaly čtyři výstavy - 

výstava u příležitosti 130. výročí příjezdu prvního vlaku do Milevska, Jan Jeřábek – věčně 

usměvavý nebeský jezdec, výstava u příležitosti 100 let od vzniku KČT v Milevsku a výstava 

130 let na křídlech Sokola, která skončila 17.11. Aktuálně v muzeu probíhá tradiční adventní 

výstava betlémů z různých materiálů, která bude přístupná denně kromě pondělí 24. a 31. 

prosince. Začátkem prosince bude Milevské muzeum pořádat velmi oblíbený Vánoční jarmark. 

Na tuto akci se panu řediteli přihlásilo již 38 zájemců o předvedení svých dovedností a výrobků. 

Dle pana Šindeláře se muzeum snaží účastníky vybírat tak, aby byly prezentovány především 

tradiční výrobky a rukodělná výroba. Zde otevřel otázku finanční kompenzace účastníků. Podle 
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jeho slov dochází k přeplácení účastníků se zajímavými prezentacemi ostatními muzei a bude 

třeba zvážit změnu v jejich finančním ohodnocení. Na 17.12. plánuje Milevské muzeum od 

17:00 hodin v prostorách Městské knihovny v Milevsku slavnostní křest knihy o milevském 

rodákovi Janu Jeřábkovi, jejímž autorem je Martin Strouhal, a která bude obsahovat mnoho 

dosud nezveřejněných fotografií získaných z pozůstalosti po panu Jeřábkovi.  

V příštím roce plánuje Milevské muzeum velkou výstavu o historických hráčkách a výstavu u 

příležitosti 150 let vzniku jednotky dobrovolných hasičů v Milevsku. K tomu pan ředitel dodat, 

že souběžně s výstavou pořádají milevští hasiči velkou doprovodnou akci a pochválil jejich 

dosavadní spolupráci. Na výstavu již mají okolo 70 historických uniforem, předpisů, zakládací 

listinu i návrhy krojů. Během výstavy budou na nádvoří před muzeem prezentovány také tři 

historické hasičské stříkačky. Plánována je také výstava k 100 výročí vzniku fotbalového oddílu 

v Milevsku. K té pan Šindelář uvedl, že mnoho vystavovaných předmětů bude třeba zapůjčit 

z Národního muzea, resp. jeho archivu v Terezíně. V souvislosti s tímto výročím se muzeum 

bude podílet na vzniku brožury. Milevské muzeum plánuje v roce 2020 ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Milevsku také jednodenní výstavu s názvem Milevsko na starých mapách, ke které 

již mají mnoho zajímavých výstavních předmětů (černobílou mapu z roku 1544, barevnou mapu 

z roku 1570 a mnoho dalších do roku 1800). Pan Vladimír Šindelář také sdělil, že za posledních 

deset let v muzeu proběhlo 58 výstav a z toho pouze dvě byly přejaty od jiných subjektů. Jako 

další plánované akce uvedl například koncert souboru Chairé s názvem Zpěvy sladké Francie, 

který předvede kolekci starofrancouzských písní v českých překladech Hanuše Jelínka nebo 7. 

ročník Muzejní noci. 

Protože úloha muzea nespočívá pouze v pořádání výstav, popsal pan Vladimír Šindelář také další 

muzejní práci. V současné době má Milevské muzeum 31 tisíc sbírkových předmětů. Veškeré 

sbírkové předměty musí být zapsané ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky a prostřednictvím 

evidenčního čísla v Centrální evidenci sbírek. Ročně musí pracovníci muzea takto zpracovat 10 

% těchto předmětů. Ukládání, evidování, dokumentace jednotlivých předmětů a celých sbírek 

jsou tak trvalou součástí jejich náplně práce. V letošním roce se muzeu povedlo zpracovat sbírku 

starých plakátů, která čítala 1800 kusů. Milevské muzeum a jeho archeologické pracoviště je 

také oprávněnou organizací, která zajišťuje archeologickou památkovou péči v milevském 

regionu. Jako městské muzeum je zřejmě jediné s tímto oprávněním v České republice. 

V souvislosti s plánovanými akcemi vznesla paní Mgr. Baloghová dotaz, zda Milevské muzeum 

chystá nějakou připomínku k nadcházejícímu výročí bitvy na Bílé hoře. Na to pan ředitel 

odpověděl, že uspořádat tematickou výstavu je problematické z důvodu velmi obtížného shánění 

vystavovaných předmětů. Uvedl však, že je zde možnost alespoň přednášky, protože zná mnoho 

kompetentních lidí, kteří by ji mohli připravit. Předseda komise PhDr. Kálal uvedl, že výstavy o 

Janu Jeřábkovi a 130 let na křídlech Sokola považuje za mimořádně povedené a velmi se těší na 

knihu M. Strouhala Jan Jeřábek – věčně usměvavý nebeský jezdec. Následně musel pan předseda 

z časových důvodů opustit jednání kulturní komise. 

 

3. Různé 

Členové kulturní komise byli tajemnicí informování o vypsání dotačního titulu města Milevska 

„Kultura 2020“ a o jeho časovém průběhu. Pan Vildt vznesl dotaz, zda má pan Šindelář 

informace o pojmenování „Žižkova dubu“ po Janu Žižkovi z Trocnova, který se nachází v oboře 

Květov. Uvedl, že dle vyjádření dendrologa je jeho stáří odhadováno na přibližně 600 let. 

K tomu Vladimír Šindelář sdělil, že hodnověrný důkaz o pojmenování stromu po Janu Žižkovi 

neexistuje. Pan Vildt následně členy komise seznámil se svými poznatky z akce Klubu českých 

turistů Nepomuk Podzim pod Zelenou horou 2019. Jedná se o dvoudenní akci, která začíná 

pátečním Pivním pochodem a pokračuje v sobotu dalšími trasami o různých délkách a 

náročnosti. Uvedl, že akce je velmi oblíbená a navštěvovaná a byla by vhodnou inspirací pro 

milevský KČT. Dalšími tématy hovoru bylo fungování organizací Živé Milevsko a Domu 

kultury. 
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Pan Václav Málek vznesl požadavek, aby na příštím zasedání Kulturní komise byl probrán 

postup ohledně schvalování usnesení komise a podávání podmětů Radě města Milevska. 

Následně pan Šindelář přítomným členům komise předvedl některé nové sbírkové předměty, 

jako např. vycházkovou hůl se skrytou dýkou, náboje Lefoš, křesadlovou anglickou pistoli z let 

1800 – 1810, pistoli Parabellum nebo Mauser 96. 

 

 

Závěrem členové komise poděkovali Vladimírovi Šindelářovi za umožnění zasedání kulturní 

komise v prostorách Milevského muzea, které zhodnotili jako velmi příjemné a zajímavé. Příští 

zasedání komise se bude konat v lednu. Přesný termín bude oznámen v dostatečném předstihu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Lenka Džermanská 

 

 

 

 

   

PhDr. Jiří Kálal v. r. 

předseda Kulturní komise 

 

V Milevsku 02.12.2019 

 


