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1. Úvod:

Rok 2014 byl pro Muzeum T. G. M. Rakovník stabilním rokem. Podařilo se zvýšit

návštěvnost a zájem turistů, udržet rozpočet i naplnit mnohá předsevzetí, které jsme si

vytyčili na začátku roku. 

Tradičně se podařilo uskutečnit všechny plánované výstavní projekty i kulturní akce.

O něco více jsme se zaměřili na problematiku digitalizace a prezentování sbírkových

předmětů,  archiválií  a  fotografií  online.  K  novikám  patří  přistoupení  muzea  k

projektu Google Cultural Institute.

Po celý rok probíhala aktivní sbírkotvorná činnost, probíhala také pravidelná hlášení

do CES a pravidelné inventarizace. Co se týče sbírkotvorné činnosti a správy sbírek

stále cítíme jako největší problém sahající do budoucna vyřešení vhodného prostoru

pro  uložení  sbírkových  předmětů  a  získání  většího,  vyhovujícího  muzejního

depozitáře.
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2. Charakteristika instituce:

Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvkovou organozací Středočeského kraje se 

sbírkovým fondem zaměřeným na region Rakovnicka. 

Základní identifikační údaje:

Muzeum T. G. M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01  Rakovník

IČO: 00360155

email: rakovnik@muzeumtgm.cz

internetové stránky: www.muzeumtgm.cz

Pobočky:

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum Nové Strašecí

Vlastivědné muzeum Jesenice

Památník Joachima Barranda ve Skryjích
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3. Struktura organizace a personální obsazení:

Ředitelka:

- Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Dis.

Hospodářsko-správní oddělení:

- Mgr. Kateřina Blažková, zástupce ředitelky pro výstavní síně a objekty v Rakovníku

- Petra Kopáčková, ekonomka, zástupce ředitelky pro personální a ekonomické 

záležitosti (externí spolupráce z důvodu rodičovské dovolené)

- Simona Pisárová, ekonomka

- Vlasta Pavlíčková, pokladní 

Oddělení historie a společenských věd:

- Mgr. Lenka Šmídová, vedoucí historického oddělení a etnograf

- Mgr. Barbora Honzíková, muzeolog

- Barbora Bednářová Šafránková, odborný pracovník

- Kateřina Uhrová, dokumnetátorka a správce depozitáře

- Miroslava Hoblíková, dokumentátor a správce depozitáře

- Nikola Štefánková, odborný pracovník

- Petra Pulawski, dokumentátor

Archeologické oddělení:

- Mgr. Kateřina Blažková, archeolog

- Mgr. Jana Lomecká, archeolog

Přírodovědné oddělení:

- Radek Remar, odborný pracovník

- Michaela Zoubková, ošetřovatelka, pěstitelka, průvodkyně

Oddělení informací a knihoven:

- Kateřina Uhrová, vedoucí oddělení

- Irena Smržová, knihovnice, propagační činnost
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Technické oddělení a průvodci

- Jiří Honzík, údržbář

- Marcela Kubičková, průvodce, úklid

- Miroslav Varyš, průvodce, úklid

- Vladimíra Kubičková, průvodce, úklid

- Kateřina Bílá, průvodce, úklid

- Jaroslava Čonková, průvodce, úklid

- Jana Paulová, průvodce, úklid

Externí pracovníci:

Průvodcovská činnost na objektech a pobočkách v letní sezóně, o víkendech 

a svátcích:

Rakovník  8 pracovníků

Lány 7 pracovníků

Nové Strašecí 1 pracovníci

Jesenice 2 pracovníci

Odborný rozvoj zaměstnanců:

Odborní  pracovníci  se  během  roku  2014  účastnili  odborných  komisí,  seminářů,

přednášek  a  konferencí.  Svoji  kvalifikaci  nadále  prohlubuje  Barbora  Šafránková

Bednářová dálkovým studiem oboru muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Petra Pulawski a Marcela Kubičková zahájily kurs Školy muzejní propedeutiky.
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4. Sbírkotvorná činnost

Muzeum T. G. M. Rakovník spravuje sbírku evidovanou v centrální evidenci sbírek

pod  číslem  MRV/002-05-13/245002.  Sbírka  je  rozdělena  na  podsbírky  –  č.  21

fotografie,  filmy,  videozáznamy  a  jiná  obrazová  nebo  zvuková  média,  č.  19

písemnosti a tisky, č. 20 negativy a diapozitivy a č. 25 podsbírka Rakovník, podsbírka

Lány, podsbírka Nové Strašecí a podsbírka Jesenice.

K  31.12.2014  evideuje  Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  celkem  30  550 sbírkových

předmětů. Počet sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci sbírek je

21 882. Počet nových zaevidovaných sbírkových předmětů je 351. 

Během  roku  2014  Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  zapůjčilo  jiným  odborným  a

muzejním institucím  60  sbírkových  předmětů.  Pro  výstavní  účely  bylo  od  jiných

institucí vypůjčeno celkem 232 sbírkových předmětů.

Po celý  rok  probíhala  plánovaná inventarizace  sbírkových předmětů.  Celkem jich

bylo inventarizováno 7 057.

Po celý rok 2014 zajišťovali dokumentátoři muzea a odborní pracovníci badatelské

služby  veřejnosti  včetně  vypracovávání  odborných  rešerží,  konzultací  aj.  Celkem

bylo provedeno 32 těchto odborných úkonů.

Po celý rok probíhalo také pravidelné hlášení změn do Centrální evidence sbírek, do

které byla doplněna i vizualizace některých sbírkových předmětů.

4.1 Digitalizace a zpřístupňování sbírkových předmětů online

V roce 2014 začala intenzivnější práce na kvalitní digitalizaci sbírkových předmětů,

archiválií  a  fotografií.  V  minulosti  již  digitalizace  sice  probíhala,  ale  výstupy

zdigitalizovaných předmětů byly spíše dokumentačního charakteru a nebylo možné je

použít pro další výstupy (výstavní, publikační atd.) Zcela absentovala také prezentace

sbírkových předmětů online.  
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V roce 2014 proto začala nová etapa digitálního zpracování vybraných sbírkových

předmětů, archiválií a fotografií podle evropských standardů. Zároveň bylo započato

s prezentací těchto digitálních výstupů na internetových stránkách Muzea T. G. M.

Rakovník a v nové aplikaci firmy Google. Výběr takto publikovaných předmětů je

přísně posuzován a konzultován v rámci odborných pracovišť muzea a zároveň je

zjišťována problematika autorských práv i dalšího využití publikovaných fotografií.

4.2 Projekt Google Cultural Institute

V roce 2014 se Muzeum T. G. M. Rakovník připojilo k projektu Google Cultural

Institute.  Tento  projekt  je  významnou  celosvětovou  platformou  umožňující

neziskovým  organizacím  z  oblasti  kultury  on-line  prezentace  a  pořádání

multimediálních  výstav.  Projekt  je  založen  na  myšlence  zpřístupnění  umění  a

dobových  materiálů  na  jednom  místě,  tj.  na  myšlence  celosvětové  galerie.

Prezentované  artefakty  pocházejí  od  subjektů  působících  na  poli  kultury  a  umění

(muzea, knihovny, nadace, galerie).

Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  postupně  zpracovává  v  přidělené  aplikaci  vlastní

projekty a zároveň se připojuje do samostatných projektů vyhlašovaných Googlem

(např. téma Pád železné opony ad.). V průběhu roku byla také pracovníky Google v

pobočce Muzea T. G. M. Rakovník v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech vytvořena 3D

prohlídka - street view celé stávající expozice.

V současné  době  prezentuje  v  projektu  Muzeum T.  G.  M.  Rakovník  dvě  online

výstavy a desítky sbírkových předmětů. V budoucnu by měla být v rámci projektu

Google Cultural Institute poskytnuta i online aplikace do mobilního telefonu, která

bude sloužit jako interaktivní pomůcka při prohlídce muzea.
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5. Vědecko výzkumná a odborná činnost

5.1 Archeologické oddělení:

Archeologické  oddělení  muzea  v roce 2014 připravilo  několik  výstav,  edukačních

projektů,  zabývalo  se  pravidelnou  inventarizací  a  zpracováním  přírůstků  do

sbírkového fondu. Ke stěžejním činnostem patřily záchranné archeologické výzkumy

na  území  bývalého  okresu  Rakovník  a  zajištění  související  agendy,  spolupráce  s

UAPPSČ na  realizaci  investičních  výzkumů,  monitoring  a  průzkumné  prospekční

projekty a zpracovávání odborných posudků a příspěvků.

Výběr některých činností:

 pokračování záchranných archeologických výzkumů pohřebiště ze starší doby

železné  při stavbách jednotlivých rodinných domů  v lokalitě  Hostokryjská,

k. ú. Senomaty

 provádění terénních průzkumů a povrchových sběrů vytipovaných ohrožených

i neohrožených lokalit i zapsaných kulturních památek a dokumentace jejich

stavu:  hradiště  Dřevíč,  výšinná  poloha  u  Chlumu, bojiště  z roku 1620 u

Rakovníka, kiosek  Annamo ze 30. let 20. století J. Fraňka v Nezabudicích,

příprava  dat  pro  lidarové  mapy  v rámci  zahájení  společného  projektu

průzkumů Lánské obory ve spolupráci s Lesní správou Lány

- revize dat pro tzv. Archeologickou mapu Čech a Moravy pro ArÚ AV ČR

v.v.i. v Praze

- články a tiskové zprávy v souvislosti s výzkumy, výstavami a expozicemi do

regionálního  i  státního  tisku  a  médií  (živý  vstup  z výstavy  Slované  na

Rakovnicku do vysílání Studia 6 na ČT)

- spolupráce se širší archeologickou obcí v rámci  Středočeské archeologické

komise

- příprava a spolupráce při realizaci pravidelných a jednorázových akcí muzea:

Den s Kelty, Muzejní noc, Muzeum na dvoře, příměstský tábor atd.

- tvorba,  realizace  a  lektorování  doprovodných  programů  v  souvislosti  s

muzejními akcemi (stálé expozice - 340 dětí, výstavy - 78 dětí, jednorázové

akce – 750 lidí)
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- spolupráce  s  ostatními  muzei,  zápůjčky  výstav,  zajišťování  výpůjček:

Regionální muzeum Žatec, příprava výstavy a publikace Pahorkatina Džbán,

zajištění zápůjčky a doplnění putovní výstavy mělnického muzea Slované na

Rakovnicku ve spolupráci s UAPPSČ a Národním muzeem, které zapůjčilo

významné  originály  ze  svých  sbírek  +  doprovodný  program,  přednáška,

Muzejní noc na téma Dívčí válka atd.

- přednášky mimo muzeum: GZW Rakovník, Akademie 3. věku Nové Strašecí,

Muzejní spolek, Vojenští vysloužilci atd.

- konzultace  ročníkových  (T.  Malá,  Hrad  Týřov,  GZW  Rakovník),

bakalářských a diplomových prací (Z. Šámal, Bitva u Rakovníka 1620,  FHS

UK  Praha),  odborné  posudky  (Město  Rakovník)  a  články  (Numismatický

sborník 28/1 - Zlomek sámanovské mince objevený na hradišti Dřevíč (okr.

Rakovník)  v kontextu  raně  středověkých  českých  a  moravsko-slezských

nálezů islámského stříbra) atd.

- příspěvky do publikací: sborník k poctě B. Šatubera - Nové nálezy z hradiště

Dřevíč (k. ú. Kozojedy, o. Rakovník) a přilehlého okolí v hraniční oblasti

okresů  Rakovník  a  Louny,  publikace  o  obci  Kněževes  -  Archeologické

doklady osídlení katastru obce Kněževes, sborník k 60tinám Doc. M. Kuny

-  Pálení  dřevěného  uhlí  v Čechách  v 19.  století  ve  světle

interdisciplinárního studia. Případová studie Mokřinka atd.

- příprava a realizace dlouhodobé expozice Bitva u Rakovníka 1620 v 1. patře

budovy v Rakovníku, příprava a realizace venkovního panelu o výzkumech

paleolitického  naleziště  v Lubné ve  spolupráci  se  ZČU  v Plzni  a  Obcí

Lubná,  doplnění  stálé  expozice  věnované  hradu  Týřovu v Památníku  J.

Barranda  ve  Skryjích  o  předměty  z archeologických  výzkumů  hradu  T.

Durdíka atd.
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5.2 Přírodovědné oddělení

Přírodovědné  oddělení  spolupracovalo  stejně  jako  v  předešlém  roce  převážně  na

přípravě  výstavních  projektů,  přednášek,  vzdělávacích  aktivit  pro  mládež  a  na

výzkumných projektech monitoringu terénu v regionu. 

Z výstavních projektů roku 2014 můžeme vybrat například velice zajímavou výstavu

z produkce Krkonošského muzea ve Verchlabí – Jak semena putují krajinou. V roce

2014  byla  také  prezentována  již  zpracovaná  výstava  Zima  v  lese,  tentokrát  na

pobočce ve Vlastivědném muzeu v Jesenici.

Přírodovědné  oddělení  spolupracovalo  s  dalšími  institucemi  při  zpracovávání

vědeckých  záměrů,  především  z  CHKO  Křivoklátsko,  s  Českou  společností

ornitologickou a s Agenturou ochrany přírody a krajiny.  Ve spolujpráci  probíhaly

například tyto projekty:

- Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků

- Monitoring výra velkého

- Monitoring puštíka obecného

- Monitoring včelojeda lesního

- Jednotný program ščítání ptáků ČSO

- Výzkum Ptáci otevřené krajiny AOPK

- Sledování a kontrola hnízdní úspěšnosti lejska bělokrkého na Křivoklátsku
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5.3 Oddělení historie a společenských věd:

Oddělení historie a společenských věd zpracovávalo především sbírkový materiál a

dozorovalo  inventarizace  na  všech  pracovištích  včetně  poboček.  Po  celý  rok  se

podílelo  na  přípravě  kulturních  akcí  (Soutěž  o  nejlepšího  velikonočního  beránka,

Muzejní noc, Muzeum na dvoře, Den řemesel, Soutěž o nejkrásnější a nejchutnější

vánočku a další) a výstav (Zima v lese, 100+1 Betlém Tomáše Kapsy, Velký úklid –

velké prádlo, Jak jsme slavili vánoce, Betlémy z přírodních materiálů). 

V roce 2014 si připomínalo významné jubileum – 110 let svého vzniku - Muzeum

Nové Strašecí.  U této příležitosti  připravilo oddělení historie  a společenských věd

novou část trvalé expozice mapující právě tuto událost.

Po celý rok připravovalo  oddělení  historie  a společenských věd přednáškovou,  a

publikační  činnost  a  aktivně  se  podílelo  na  pořádání  komentovaných  prohlídek  v

rámci probíhajících výstav (Jak pracuje muzeum, Velikonoční zvyky, Velký úklid –

velké prádlo, Betlémy a další).

5.4 Oddělení informací a knihoven:

Knihovna  Muzea  T.  G.  M.  Rakovník  eviduje  k  31.12.2014  celkem  15  844

knihovních  jednotek.  Roční  přírůstek  činil  172   knohovních  jednotek.  Knihovna

Muzea T. G. M. Rakovník připravila v roce 2014 u příležitosti 100. výročí vypuknutí

první světové války komponovaný pořad v Galerii Samson Cafeé.
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6. Kulturní akce, výstavy, návštěvnost

V roce 2014 se v objektech muzea včetně poboček uskutečnilo  56 výstav. Z toho

bylo  11  přímo  realizováno  pracovníky  muzea  a  vycházelo  ze  sbírkového  fondu

muzea.  Od jiných odborných institucí  byly  zapůjčeny 3  výstavy.  Ostatní  výstavy

prezentovaly práce výtvarníků a fotografů, včetně regionálních.

K nejúspěšnějším patřily především výstavy Jan Saudek – Obrazy, fotografie, T. G.

Masaryk a gastronomie, Slované - Rakovnicko v raném středověku, Optické klamy a

hlavolami, Jak semena putují krajinou, Velké prádlo, velký úklid a další.

Celý rok 2014 byl tradičně velmi bohatý i na kulturní akce a přednášky. Celkově se

uskutečnilo 78 kulturních akcí. K nejvýznamnějším patřily tradiční akce jako Den s

TGM a Masarykova vatra v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, Vysoká brána 2014,

Muzejní noc, cyklus koncertů Rakovnická nokturna v muzeu v Rakovníku, podzimní

a jarní vzdělávací cyklus pro seniory v rakovnickém muzeu, Štrůdlové slavnosti ve

Vlastivědném muzeu Jesenice a Den s Kelty v Muzeu Nové Strašecí.  Tradičně se

uskutečnil také pochod Barrande a trilobit s cílem v Památníku Joachima Barranda ve

Skryjích.

V roce 2014 navštívilo Muzeum T. G. M. Rakovník včetně všech objektů a poboček

83 000 návštěvníků.
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6.1 Soupis výstav uskutečněných v roce 2014

VÝSTAVY - MUZEUM RAKOVNÍK

Výstavní síň Mansarda:

- Zima v lese

- Jan Saudek – Obrazy, fotografie

- Fotoklub Amfora – XII. Rakovnický fotosalon

- Slované. Rakovnicko v raném středověku

- Optické klamy a hlavolamy – IQ park Liberec

- Jak semena putují krajinou

- Místní mazal Dalibor Blažek

- 10. Rakovnická mansarda

Petrovcova výstavní síň:

- 100 + 1 Betlém Tomáše Kapsy

- Jana Marešová – Molovčáková – Marestone

- Origami – svět papíru

- 100 let otevření sokolovny v Rakovníku

- Karel Kestner – Foceno kompaktem v režimu Automat

- Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

- 500 let Sboru rakovnických ostrostřelců

- Miroslav Pangráv ml. - Obrazy – Létavci
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Galerie Samson – Cafeé:

- Inka Delevová – Obrazy pro děti

- Origami netradičně – ZUŠ Rakovník

- Lucie Suchá – Obrazy

- MŠ V Lukách – Dětské výtvarné práce

- Miloš Švarc – Obrazy

- Karel Bláha – Perokresby

- Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech – ZUŠ Buštěhrad

- Vánoční nadělování v Samsonu

VÝSTAVY - MUZEUM T. G. MASARYKA V LÁNECH

- Lánská obora objektivem fořta Malířského

- T. G. Masaryk a gastronomie

- Dagmar Dost – Nolden – Jarní inspirace

- Inka Delevová – Toulavé duše

- Květuše Adámková – Barbie – móda minulých století

- 3 + 2 z Facebooku

VÝSTAVY - MUZEUM NOVÉ STRAŠECÍ

- My tři králové jdeme k vám

- Historie a současnost Československých aerolinií

- My z dobré naděje

- Krása zaniklých světů, aneb co je to paleontologie

- Červený kříž v první světové válce

- Velký úklid – velké prádlo

- Patchwork – Šijeme s láskou

- Roman Sklenička – Obrazy

- Jak jsme slavili vánoce
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VÝSTAVY - VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICE

- Novoročenky

- Zima v lese

- Velikonoční výstava

- Včely a včelařství

- Jesenické pověsti

- Květuše Adámková – Barbie – móda minulých století

- Fotoklub Jesenicka

- Miroslav Mottl – Obrázky z cest

- Vánoční výstava jesenických škol

                                       Muzeum T. G. M. Rakovník – příspěvková organizace Středočeského kraje
                                                              Vysoká 95, 269 01 Rakovník, tel.: 313 516 226   rakovnik@muzeumtgm.cz  www.muzeumtgm.cz



6. 2 Soupis akcí uskutečněných v roce 2014

KULTURNÍ AKCE MUZEA RAKOVNÍK

Přednášky, besedy, autorská čtení:

- Kateřina Blažková – Bitva u Rakovníka

- Václav Cílek – Kameny a hvězdy

- Lenka Šmídová – Velikonoční zvyky

- Eduard Droberjar – Marobud a jeho říše v době Augustově

- Vítězslav Kuželka – K čemu je antropolg v muzeu aneb o zdraví a chorobách

   předků

- Naďa Profantová – Pohanství starých Slovanů

- Autorské čtení Jiřího Fuksy – mladí autoři do 25 let

- Kerel Sklenář – František Pelz – archeolog křivoklátských lesů

- Miroslav Bárta – Civilizace včera a dnes aneb co nás čeká a (zřejmě) nemine

- Zuzana Bláhová – Pravěké stavitelství

- Jan Žižka – Bývalé vrchnostenské hospodářské dvory na Rakovnicku

- Vladislav Razím – Hrad Krakovec

- Vlastimil Novák – Zlomek samánovského dirhamu z Dřevíče a raně středověké

   mincovní stříbro v nálezech na území ČR

- Eliška Vlachová a Tomáš Laňka – Měsíc v Indii

- Petr Sommer – Klášter v Plasech a cisterciácká architektura

Koncerty:

Marta Töpferová a Trova (Rakovnická nokturna)

TakyFanky (Rakovnická nokturna)

2ND (Rakovnická nokturna)

Innamorata (Rakovnická nokturna)

Hudba s.r.o. (Rakovnická nokturna)

Aleš Nosek – varhanní koncert (Festival duchovní hudby)

Komorní soubor Atlantis Collegium (Festival duchovní hudby)
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Ostatní akce:

- Muzejní maškarní ples

- Workshop – Origami s Evou Pelcovou

- Worshop – Česká origami společnost

- Akce Vysoká brána 2014

- Pochod Barrande a trilobit

- Muzeum na dvoře aneb pohled do zákulisí muzea

- Muzejní noc

- Dětský muzejní příměstský tábor

- Komponovaný pořad ke 100. výročí 1. světové války v Samsonu

- Vzpomínková akce – rekonstrukce zatčení legionáře a odbojáře Jaroslava Fraňka

- Naučná vycházka s archeology rakovnického muzea na Hlavačov v rámci Dnů

   archeologie

- Halloweenské strašení na Vysoké bráně

- Den Středočeského kraje

- Soutěž o nejlepší vánočku

- Betlémské světlo v Rakovníku
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KULTURNÍ AKCE MUZEA T. G. MASARYKA V LÁNECH

- Robin Ambrož – přednáška Lánská obora objektivem fořta Malířského

- Den s T. G. M. 

- Čtení pro celou rodinu

- Velikonoční prodejní výstava

- Václav Vodvářka – přednáška Vodovody pro lánskou rezidenci

- Folklórní vystoupení u příležitosti 135. výročí narození A. G. Masarykové

- Autorské čtení románu Mileny Štráfeldové – Guláš pro Masaryka

- Promítání studentského filmu Vítejte v První republice

- Prezentace knihy Jiřího Raka – Zachovej nám Hospodine

- Přednáška Gustav Vacek – autem V3S do Mongolska

- Promítání studentského filmu Hilsnerova aféra

- Martina Hořejší – čtení ze vzpomínek zámeckého zahradníka Lad. Krejsy 1.

- Masarykova vatra

- Setkání pěveckých sborů – Lánské Canticorum

- Předání nového praporu SDH T. G. Masaryka Lány

- Módní přehlídka na téma První republika

- Martina Hořejší – čtení ze vzpomínek zámeckého zahradníka Lad. Krejsy 2.

- Den Sťředočeského kraje – Šachová simultánní partie

- Pátečníci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

- Vánoční prodejní výstava

- Vítání nových občanů obce Lány

KULTURNÍ AKCE MUZEA NOVÉ STRAŠECÍ

- Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka

- Den s Kelty

- Naučná vycházka Po stopách nejkrásnější Keltské hlavy
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KULTURNÍ AKCE VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICE

- Přednáška - Čtení z archivu – M. Vejvoda

- Vlastivědná vycházka do okolí Jesenicka

- Přednáška – Renáta Mayerová – Činnost Oblastního archívu v Rakovníku

- Přednáška – Čtení z archívu – Jesenice po roce 1945

- Přednáška – Dr. Kubová – Voskovec a Werich

- Štrůdlové slavnosti

- Den řemesel

- Advent v muzeu
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8. Edukační činnost

 

V  roce  2014  se  Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  zaměřovalo  na  edukační  činnost

především v rámci pořádání akcí a programů pro školní mládež, ale velká pozornost

byla věnována i seniorům. Po celý rok připravovali  pracovníci muzea doprovodné

programy k probíhajícím výstavám i komentované prohlídky. 

Velkou oblibu si získal vzdělávací cyklus s podtitulem „nejen pro generaci 3. věku“,

který muzeum v Rakovníku uskutečnilo poprvé v roce 2013. Z tohoto důvodu se v

roce 2014 uskutečnily cykly dva – jarní a podzimní a oba byly naplněny maximálně.

Součástí  cyklu  byly  přednášky  renomovaných  odborníků  především  z  oblasti

společenských  věd.  Příjemný  je  i  fakt,  že  se  pro  cyklus  podařilo  získat  finanční

podporu Ing. Jiřího Perglera, ředitele Českých lupkových závodů.
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9.  Spolupráce s jinými odbornými institucemi a spolky

Muzeum T.  G.  M. Rakovník spolupracovalo  v roce 2014 již  tradičně  na odborné

úrovni  především s Kolegiem muzeí  Královských měst  (v  rámci  AMG),  Ústavem

archeologické památkové péče středních Čech, Archeologickým ústavem v.v.i. AV

ČR,  Masarykovým  ústavem,  Archivem  kanceláře  prezidenta  republiky,

Západočeským muzeem v Plzni,  Vojenským historickým ústavem a Masarykovým

muzeem v Hodoníně. Výborná spolupráce stále probíhá i na regionální úrovni a to se

Státním  oblastním  archivem  v  Rakovníku,  Rabasovou  galerií  v  Rakovníku,  s

Informačním cetrem v Rakovníku a CHKO Křivoklátsko.

Oboustranná  spolupráce  probíhá  s  Muzejním  spolkem  Král.  města  Rakovníka,

Občanským  sdružením  pro  podporování  Muzea  T.  G.  Masaryka  v  Lánech,

Masarykovou společností, Sborem dobrovolných hasičů v Lánech, Klubem historie

Červeného  kříže,  Sborem  rakovnických  ostrostřelců,  Československou  obcí

legionářskou, Asociací nositelů legionářských tradic, Svazem bojovníků za svobodu,

Klubem  českých  turistů,  Českou  obcí  sokolskou  a  Oblastním  spolkem  Českého

červeného kříže v Rakovníku.

Při prezentaci muzea jsme spolupracovali s regionálními deníky (Rakovnický deník)

a  týdeníky  (Raport)  a  s celostátním  tiskem,  především  pak  s MF  Dnes,  Českou

televizí,  Českým rozhlasem a Rádiem Region. Zároveň jsme pokračovali v úpravě

našich webových stránek a prezentace muzejních akcí na facebooku.
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10. Hospodářská činnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele (Středočeský kraj) v roce 2014 činil  8.100.000,-

Kč. Vlastní příjmy muzea z prodeje vstupenek byly 506.939,- Kč a prostřednictvím

grantů  jsme  získali  1.135.679,15,-  Kč,  z vedlejší  hospodářské  činnosti  potom

81.134,- Kč.

Roční hospodaření skončilo v mírném přebytku, plán byl prakticky naplňován

ve všech položkách. Mzdy byly čerpány v souladu s rozpočtem i s ohledem na

zákonné  zvýšení  mezd  státních  zaměstnanců.  V oblasti  hospodaření  muzea

považuji za velmi důležité, že se nám podařilo zvýšit návštěvnost muzea a tím

také zlepšovat tržby za vstupné a prodané suvenýry. To pozitivně ovlivnil také

výběr  atraktivních  výstav  a  kulturních  akcí.  Dařilo  se  také  v  oblasti  prodeje

zboží a materiálu. Výběr suvenýrů a doplňkového prodeje se snažíme neustále

strategicky zkvalitňovat. V rámci úsporných opatření jsme se během roku stejně

jako  loni  zaměřili  na  otázku  dodavatelů  služeb,  především  u  pevných  linek,

internetového připojení a také agentur, které nám zabezpečují objekty. Zároveň

do budoucna počítáme s  využitím úsporných světelných zdrojů do expozic  a

snížením  některých  nepotřebných  jističů,  aby  došlo  k  výraznějšímu  snížení

odběru elektrické energie. 

K nejúspěšnějším akcím muzea patřily výstavní a kulturní projekty, na kterých

se finančně často spolupodíleli sponzoři a instituce. Během roku 2014 se také

podařilo využít dotací měst a obcí, ve kterých působí muzejní objekty Muzea T.

G.  M.  Rakovník  (město  Rakovník,  Jesenice,  Nové  Strašecí,  obec  Lány,  obece

Skryje).  Díky dotaci  Ministerstva  kultury  a  dotaci  firmy Procter  and Gamble,

Rakona  Rakovník  se  v  rámci  Programu  regenerace  městských  památkových

rezervací a městských památkových zón podařilo vyměnit část oken v budově

rakovnického muzea, které je kulturní památkou. 

Vypracovala. Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka muzea
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