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Úvod

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková 
organizace Plzeňského kraje předkládá tuto veřejně 
přístupnou výroční zprávu o své činnosti za rok 2019 
v souladu se zákonem 122/2000 sb. v platném znění. 
Současně je zde zveřejňována i výroční zpráva za rok 
2019 ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb. v platném 
znění o poskytování informací. Výroční zpráva je 
veřejně přístupná v tištěné podobě v sekretariátu 
ředitele muzea a u vedoucích pracovníků 
jednotlivých organizačních složek muzea. Dálkově 
je výroční zpráva přístupná na adrese www.zcm.
cz a  ve  sbírce listin obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Plzni, složka Pr 758.

Západočeské muzeum v Plzni, p.o při své činnosti 
v roce 2019 vycházelo z Plánu hlavních úkolů 
organizace na rok 2019, sestaveného na základě 
dílčích plánů navržených jednotlivými organizačními 
složkami muzea. Plán i skutečná činnost muzea 
v  roce 2019 byly v souladu s Koncepcí rozvoje 
muzeí Plzeňského kraje a střednědobého plánu  
rozvoje činnosti a zřizovací listinou v platném znění. 
Organizační struktura muzea a jeho jednotlivých 
pracovišť je uveřejněna v závěrečné části této 
zprávy. Pracovníci Západočeského muzea v Plzni, p.o 
vyslovili souhlas s uveřejněním svých jmen a zařazení 
pro tento účel dle Směrnice EU 216/679 (GDPR).

V oblasti rekonstrukce a oprav objektů muzea byly 
zahájeny práce na odstranění havarijního statického 
stavu budovy pobočky muzea – Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka  na náměstí J. Urbana a  vybudování nové 
kanalizace objektu. Bylo zpracováno zadání pro 
výběrové řízení na rekonstrukci objektu muzea 
v  Rokycanech na Malém náměstí pro přípravu 
zahájení prací v roce 2020. Před dokončením jsou 
práce na revitalizaci Národní kulturní památky 
Vodní hamr v Dobřívě ( IROP  06-15-015), které 
budou dokončeny v roce 2020 tak, aby mohl být 
hamr otevřen v květnu 2020. V roce 2019 byly při 
opravách hamru objeveny nečekaně relikty hutního 
zařízení, které bylo nutno nad rámec prací zajistit. 
Byl současně vyčištěn a staticky zabezpečen větrací 
a odvodňovací kanál pod podlahou celé budovy 
hamru, který byl původně součástí hutní výroby. 
Muzeum získalo převodem od Středního odborného 
učiliště v Plzni objekt dílen v Harantově ul. v Plzni pro 
provoz konzervátorského oddělení muzea. Koncem 
roku byly zahájeny rekonstrukční práce objektu tak, 
aby byly dokončeny v roce 2020. Konzervátorské 
a restaurátorské pracoviště muzea tak získalo 
vyhovující dílenské prostory, které umožní další 
rozvoj tohoto pracoviště.

Akviziční činnost byla zajišťována především vlastní 
sbírkotvornou činností provázanou s  odbornou 

a  vědeckou činností pracovníků muzea. Arche-
ologické výzkumy na celém území Plzeňského kraje 
jsou prováděny muzeem jako pověřenou organizací 
Ministerstva kultury ČR v souladu se zákonem 
č. 20/1987 Sb. v platném znění.  Velké množství 
hmotných dokladů bylo získáno záchrannými 
archeologickými výzkumy, z nichž některé svým 
rozsahem přesahují běžné záchranné výzkumy 
a  sběry. Jedná se především o archeologický 
výzkum na staveništi severního okruhu města Plzně 
a při další stavební a investorské činnosti v regionu. 
Podrobný výčet jednotlivých akcí je součástí 
přehledu činnosti archeologických pracovišť 
muzea. Mimořádně úspěšnou a koncepční činnost 
provádějí i přírodovědná pracoviště. Centrum 
paleobiodiverzity se účastnilo řady výzkumů 
na nalezištích v Čechách i zahraničí ( Rakousko, Itálie, 
Německo). Přírodovědná oddělení jsou spoluřešiteli 
grantů GA ČR a mezinárodních grantů ve spolupráci 
s předními pracovišti v zahraničí ( Čína, Rakousko, 
Itálie). Muzeum získalo velké množství předmětů 
a darů  od  soukromých osob a to především v oblasti 
etnologie městského i venkovského prostředí.

Západočeské muzeum v Plzni je výzkumnou 
organizací vedenou v rejstříku výzkumných 
organizací ministerstva školství a tělovýchovy ČR. 
V roce 2019 byl zpracován Dlouhodobý plán rozvoje 
vědy a výzkumu v Západočeském muzeu jako 
koncepční materiál pro poskytování institucionální 
podpory vědy a výzkumu od  zřizovatele. Byla 
ustavena vědecká rada muzea z předních odborníků 
v jednotlivých oborech zastoupených v muzeu. 
Muzeum je vydavatelem tří registrovaných 
recenzovaných odborných časopisů: Archeologie 
západních Čech, Folia Musei Rerum Naturalium 
Bohemiae Occidentalis – geologica et paleobiologica 
a botanického časopisu Erica; dále je Západočeské 
muzeum spolu s Českou geologickou službou 
vydavatelem impaktovaného časopisu Bulletin 
of Geosciences. Mimo časopisů je muzeum též 
vydavatelem katalogů výstav a monografií. V  roce 
2019 byl mimo jiné vydán  rozsáhlý katalog k výstavě 
„ Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí 
a komunisti“, který připravil kolektiv autorů výstavy. 
Původní vědecké statě pracovníků muzea jsou 
publikovány v českých i zahraničních odborných 
časopisech. Přehled publikačních výstupů muzea  
je podrobně rozpracován v předkládané výroční 
zprávě. Pracovníci muzea o výsledcích své práce 
pravidelně referují na odborných konferencích 
a sympoziích a podílí se i na vysokoškolské výuce na 
Karlově univerzitě v Praze, Západočeské univerzitě 
v Plzni a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 
Pracovníci muzea jsou členy řady odborných 
komisí, poradních orgánů a edičních rad odborných 
časopisů.

Prezentace sbírek byla tématem většiny výstav 
pořádaných muzeem. Mimořádného úspěchu 
dosáhla výstava připravená pracovníky botanického 
oddělení Západočeského muzea v Plzni „Kořeny“, 
která za svoji názornost a interaktivitu byla oceněna 



4

II. místem v národní soutěži Gloria musealis. 
Významné je, že muzeum  své výstavy realizuje 
vlastními pracovníky a minimem realizačních 
nákladů a to včetně výtvarného řešení.

Muzeum se podílí svými sbírkami  na velkém 
množství výstav a expozic jiných muzeí v České 
republice i zahraničí  zápůjčkami sbírek i odbornou 
a konzultační činností. V roce 2019, stejně jako 
v minulých letech, byla věnována značná pozornost 
mladým i seniorským návštěvníkům. Muzeum 
úzce spolupracuje se Západočeskou univerzitou – 
Univerzitou III. věku při cyklu přednášek pro seniory 
a s Lékařskou fakultou Uk v Plzni připravilo v rámci 
Univerzity III. věku cyklus sedmi přednášek  pro Klub 
zdraví a pohody  program Zdraví v dějinách.

Edukační program pro školy všech stupňů 
interaktivní formou seznamuje žáky a studenty 
s  jednotlivými vědními obory a tématy. Pro školy 
připravuje výukové programy navázané na muzejní 
výstavy a expozice. Pro učitele pořádá semináře 
k  edukační činnosti a práce s muzejními sbírkami. 
V letních měsících realizuje příměstský tábor 
s vlastivědnou tématikou a to jak na plzeňském tak  
na rokycanském pracovišti. Národopisné muzeum 
Plzeńska se intenzivně věnovalo prezentaci lidové 
výroby, lidových řemesel a oživení lidových zvyků na 
Plzeňsku – vynášení smrtky, velikonoční a adventní 
díly. Byla rozšířena dílna „Rok na vsi“, kde má možnost 
si návštěvník vyzkoušet podomáckou výrobu – draní 
peří, spřádání vlny, tkaní na stavu a další. V červnu 
byla  uspořádána i veřejná ukázka  sečení trávy 
(ve spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň), pro rok 
2020 bylo připraveno políčko pro pěstování lnu. 
Do edukační činnosti se již druhým rokem aktivně 
zapojila i pobočka Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech. Podrobný výčet všech vzdělávacích 
aktivit a edukačních programů je obsažen v  jedno-
tlivých kapitolách této výroční zprávy za rok 2019.

   Správa sbírek a jejich ochrana byla prováděna 
v  souladu se zákonem č.122/2000 sb. v platném 
znění  a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. v platném 
znění. 

Sbírka Západočeského muzea v Plzni a sbírka 
pobočky muzea – Muzea Dr. Bohuslava Horáka 
v  Rokycanech jsou evidovány v Centrální evidenci 
sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR pod čj. 
ZČM/001-07-30/018001 a čj.MBH/002-05-10/185002. 
Evidence sbírek je zpracovávána v databázi DEMUS 
ve dvoustupňové evidenci a  jsou pravidelně 
aktualizovány. Inventarizace sbírek je prováděna 
podle dlouhodobého harmonogramu určenému 
zákonem č.122/2000 Sb. v platném znění. 
O  výsledku  inventarizace stavu evidenčních počtů 
je informováno  Ministerstvo kultury ČR a zřizovatel 
muzea Plzeňský kraj a jsou vždy součástí výroční 
zprávy za příslušný rok.

 Tento úvod je jen základním přehledem činnosti 
muzea. Detailní výkaz činnosti je součástí následných 
kapitol této výroční zprávy z roku  2019.

Závěrem mi dovolte, abych i touto cestou 
poděkoval všem pracovníkům muzea za obětavou 
práci, mnohdy nad rámec povinností a pracovní 
doby a  dále zřizovateli muzea Plzeňskému kraji 
za vstřícnost a vytváření dobrých podmínek  pro 
činnost muzea a také všem, kteří svojí návštěvou 
a zájmem o muzeum oceňují naší práci.

PhDr. František Frýda

ředitel muzea
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Pracovník strategického rozvoje, 
vědy a výzkumu:
A. Matoušková

Zpracování Koncepce rozvoje Západočeského 
muzea v Plzni, p. o. na léta 2020-2025.

Zpracování dokumentu Dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace Západočeské muzeum 
v Plzni, p. o. na období 2020-2025.

Převzetí agendy administrativy interní podpory 
projektů VaVaI zaměstnanců ZČM (UU a IGP).

Zavedení změn v  administrativním procesu IGP 
zaručujících transparentnost a přehlednost.

Novelizace zásad Programu podpory interních 
grantových projektů Západočeského muzea v Plzni, 
p. o.

Návrh na personální doplnění Rady pro interní 
grantové projekty- logistické a administrativní 
zabezpečení jejích jednání.

Návrh na složení Vědecké rady Západočeského 
muzea v  Plzni, administrativa agendy tohoto 
poradního orgánu, logistické a administrativní 
zabezpečení jejího ustavujícího jednání.

Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou (Fakulta 
podnikohospodářská, katedra Arts managementu):

Exkurze studentů do Plzeňského kraje, resp. 
Západočeského muzea v Plzni

Iniciování a příprava Memoranda o spolupráci mezi 
VŠE a ZČM k podpisu oběma stranami

Metodická činnost 
•	 Konzultace Městu Planá u Mar. Lázní (odbor 

kultury) týkající se otázky zápisu sbírky 
výtvarného umění do  CES (analýza přínosů 
a závazků plynoucích ze  zápisu, konzultace 
přípravy materiálu pro Radu města Planá).

•	 Příprava příspěvku IX. celorepublikové kolokvium 
Muzea v proměnách času Přínos plzeňských 
muzejníků k  rozvoji československé muzeologie 
v  období první republiky jako výzva pro naše 
dnešní muzejnictví.

•	 Zahájení zpracování Fundraisingové strategie 
ZČM.

•	 Podíl na administrativě spojené s  uplatnění 
projektových žádostí ZČM v rámci programu ISO 
II a Ochrana měkkých cílů.

•	 Spolupráce se spolkem Putování za Santinim, z. s. 
na realizaci projektu OPUS SANTINI k 300. výročí 
úmrtní Jana Blažeje Santiniho Aichela v  roce 
2023.

Sbírkotvorná činnost 

Ředitelství
Ředitel: F. Frýda

Koordinace sbírkotvorné činnosti muzea, schvalování 
nákupů sbírek „per rolam“ na základě návrhů 
kurátorů sbírek. Kontrola dodržování koncepce 
akviziční činnosti muzea. Supervize záznamů 
do  Centrální evidence sbírek MK ČR. Koordinace 
úkoklů vyplývajících ze zřizovací listiny muzea.

Náměstek pro odbornou činnost: J. Orna

Sledování a koordinace akviziční činnosti odborných 
oddělení, sledování a hodnocení zásad sbírkotvorné 
činnosti muzea, účast na jednání komisí pro 
sbírkotvornou činnost. Součinnost při tvorbě 
koncepčních odborných úkolů muzea. Spoučinnost 
při řešení výzkumných projektů organizace. Vedení 
ediční činnosti muzea. Vedení agendy a supervise 
záznamů do CES. Řízení odborných oddělení. 
Součinnost při tvorbě prezentační činnosti muzea. 
Řízení oddělení starších dějin. Zastupování ředitele.

Oddělení prehistorie
Více jak půl roku (od počátku června do konce 
listopadu) prováděli pracovníci oddělení plošný 
předstihový záchranný archeologický výzkum 
v  Plzni-Křimicích, na stavbě městského okruhu 
Chebská-Karlovarská. Na zkoumané ploše se nachází 
nezvykle intenzivně osídlený neolitický areál 
s nejméně pěti fázemi z období neolitu a jednou až 
dvěma z doby halštatské. Jde vlastně o 6-7 pravěkých 
sídlišť na jednom místě, čemuž i odpovídala hustota 
zjištěných zahloubených objektů, které se navzájem 
překrývaly. Výzkum vyžadoval plné nasazení 
celého oddělení včetně pracovníků, kteří zůstávali 
na pracovišti, kde probíhalo mytí a třídění nálezů. 

Druhým terénním výzkumem byl záchranný výzkum 
záměrně zničené mohyly v  lese u Doubravy, okr. 
Plzeň-sever. Výzkum probíhal v  dubnu a květnu 
a  pomohl datovat zdejší mohylové pohřebiště 
do střední doby bronzové. 

Problém také byl s  naplněním dvou čísel časopisu 
Archeologie západních Čech. Přes snahu jsme 
nakonec museli přistoupit k  vydání jednoho 
dvojčísla. Problémem je také nezodpovědnost autorů 
nerespektujících pokyny pro autory a  zdlouhavost 
recenzního řízení.

Vedle stále složitější administrativy spojené 
s  přípravou a prováděním záchranných 
archeologických výzkumů jde také o zadávání dat 
o záchranných archeologických akcích, nálezech 
a  nálezových zprávách do Archeologické mapy ČR, 
které si vyžádalo práci jednoho pracovníka po dobu 
dvou měsíců.
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•	 V  rámci sbírkotvorné činnosti byly prováděny 
cílené sběry na neolitických a jiných pravěkých 
lokalitách, zejména tam, kde bylo oznámeno 
narušení objektů orbou (Litice, Křimice, Bdeněves) 
a také prospekce na vytypovaných výšinných 
lokalitách především chamské kultury, jejichž 
cílem bylo doplnit a rozšířit obraz pravěkého 
osídlení regionu. 

•	 Z  Archeologického ústavu v  Praze, v. v. i. byl 
převzat soubor nálezů z  výzkumu na stavbě 
přeložky Chebské silnice mezi Skvrňany 
a  Křimicemi z  roku 1967. Výzkum, který prošel 
oběma neolitickými areály, vedli S. Vencl 
a A. Beneš. 

•	 Roztříděny, zpracovány a zapsány byly soubory 
nálezů z povrchových sběrů od spolupracovníka 
muzea M. Řezáče. Jde o sběrové soubory 
z  katastrálních území Úherců a Zbůchu (okr. 
Plzeň-sever). Část těchto povrchových sběrů 
byla realizována z podnětu muzea a část z vlastní 
aktivity. 

•	 Narůstá počet kovových artefaktů předaných 
do  muzea od amatérských nálezců. 
Nejvýznamnější je bohatý soubor železných 
předmětů ze zaniklé středověké osady Silov 
na  Žinkovsku, mincovní depot grošů ze Siré 
(okr. Rokycany) a drobný bronzový depot 
z Chudenic (okr. Klatovy). 

•	 V  průběhu roku byly provedeny dvě aktualizace 
sbírky v  CES - zapsání nových přírůstků 
a  převedení přírůstků (rozepsání) na inventární 
čísla.

Souhrnný přehled přírůstků, výzkumů s  pozitivními 
nálezy a převzatého materiálu. Všechny jsou zapsány 
do přírůstkové knihy a byla na ně vypracována 
hlášení o nálezech a doklady o nabytí sbírek:

RP 1/2019 –  Černošín (okr. Tachov), „Městský les“, 
předal D. Pavlík.

RP 2/2019 –  Záhořice (okres Karlovy Vary), „Vladař“, 
předal ARÚ Praha.

PR 3/2019 –  Věvrov (okr. Domažlice), hradiště 
Z od obce, předal KAR ZČU.

RP 4/2019 –  Hradec u Stoda (okres Plzeň-jih), 
SV  d hřbitova, sběr vlastní.

RP 5/2019 –  Ostřetice (okr. Klatovy), les SZ od obce, 
předal L. Carik.

RP 6/2019 –  Obora (okr. Plzeň-sever), ostrožna nad 
Obořickou hájovnou, sběr  vlastní. 

RP 7/2019 –  Chotětín, (okr. Rokycany), „Na Rovině“, 
předal R. Kapusta.

RP 8/2019 –  Šlovice u Bukovce (okres Domažlice), 
„Na Dlouhém“, sběr vlastní.

RP 9/2019 –  Úherce (okr. Plzeň-sever), JV od „Rovný“, 
předal M. Řezáč.

RP 10/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), J svah „Rovný“, 
předal M. Řezáč.

RP 11/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), J a JZ svah 
„Rovný“, předal M. Řezáč.

RP 12/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), V  sousedství 
obce, předal M. Řezáč.

RP 13/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), Z od hřbitova, 
předal M. Řezáč.

RP 14/2019 – Úherce (okres Plzeň-sever), „U Dvou 
křížů“, předal M. Řezáč.

RP 15/2019 – Úherce (okres Plzeň-sever), S  od  „Na 
Haldách“, předal M. Řezáč.

RP 16/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), J od „V Úžlabí“, 
předal M. Řezáč.

RP 17/2019 – Červený Újezd (okres Plzeň-sever), 
JV od „V Úžlabí“, předal M. Řezáč

RP 18/2019 – Červený Újezd (okres Plzeň-sever), 
SV od „Na Haldách“, předal M.  Řezáč.

RP 19/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), V od návrší 
„Rovný“, předal M. Řezáč.

RP 20/2019 – Úherce (okres Plzeň-sever), 400m  J 
od obce, předal M. Řezáč.

RP 21/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), V od rybníka, 
předal M. Řezáč.

RP 22/2019 – Úherce (okr. Plzeň-sever), 100m JV 
od obce, předal M. Řezáč.

RP 23/2019 – Úherce (okr. Plzeň – sever), „V Úžlabí“, 
předal M. Řezáč a M. Cuper

RP 24/2019 – Úherce (okr. Plzeň – sever), „V Úžlabí“, 
předal M. Řezáč.

RP 25/2019 – Úherce (okr. Plzeň – sever), „V Úžlabí“, 
předal M. Řezáč.

RP 26/2019 – Plzeň-Újezd (okr. Plzeň-město), 
stavba  obytných a RD domů, 
výzkum vlastní.

RP 27/2019 – Vochov (okr. Plzeň – sever), Z od polohy 
„Na Podlískách“, sběr vlastní.

RP 28/2019 – Hradišťany (okr. Plzeň – jih), „V Pekle“, 
předal J. Fejt.

RP 29/2019 – Doubrava (okr. Plzeň – sever), les 
trojúhelník, mohyla 16, výzkum vlastní

RP 30/2019 – Chudenice (okr. Klatovy), „Vápenná 
pec“, předal L. Carik.

RP 31/2019 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „V  Háječku“, 
předal J. Mlynařík.

RP 32/2019 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), Smetanova 
ulice, předal V. Poláček.

RP 33/2019 – Křelovice (okr. Plzeň-sever), J sousedství 
obce, louka na Z  břehu Křelovického 
potoka, předal T. Sochor.

RP 34/2019 – Mydlovary (okr. Plzeň-sever), SV okraj 
lesa „U Křelovic“, předal T. Sochor.

RP 35/2019 – Štěnovice (okr. Plzeň-jih), louka mezi 
silnicí do Robčic a Úhlavou, SZ od obce, 
předal J. Mlynařík. 

RP 36/2019 – Přeštice (okr. Plzeň-jih), „Pod Vícovem“, 
předal J. Mlynařík.
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RP 37/2019 – Starý Spálenec (okr. Domažlice), 
„U Křížku“, předal V. Ticháček.

RP 38/2019 – Cerhovice (okr. Beroun), JV svah návrší 
„Hřeben“, předal F. Koláčný.

RP 39/2019 – Vochov (okres Plzeň-sever), továrna 
na  břehu Mže, S  od Vochova, 
předal J. Duchek.

RP 40/2019 – Kozolupy (okres Plzeň-sever), pole JZ 
od továrny na břehu Mže, V od Kozolup, 
předal J. Duchek.

RP 41/2019 – Bdeněves (okres Plzeň-sever), pole 
„Široký“, J od křížení silnice do Úlic 
a železniční trati, předal J. Duchek.

RP 42/2019 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole 
„K Vlkýši“, J okraj pole, předal J. Duchek.

RP 43/2019 – Město Touškov (okr. Plzeň-sever), pole 
„K Vlkýši“, J okraj pole, předal J. Duchek. 

RP 44/2019 – Chotěšov (okres Plzeň-jih), „Dobřanská 
pole“, předal J. Duchek.

RP 45/2019 – Chotěšov (okres Plzeň-jih), „Dobřanská 
pole“, předal M. Cuper. 

RP 46/2019 – Vochov (okres Plzeň-sever), stavba 
kanalizace a čističky odpadních vod, 
výzkum vlastní.

RP 47/2019 – Křimice (okres Plzeň - město), 
stavba Městského okruhu Chebská-
Karlovarská, vlastní předstihový 
výzkum. 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy v městských 
jádrech

Domažlice (okres Domažlice), ulice Msgre. B. Staška, 
stavba kanalizace a vodovodu a rekonstrukce ulice, 
v profilech výkopů byly sledovány převážně recentní 
vrstvy, v  části silnice zdokumentovány vrstvy 
z období mladšího novověku, které zřejmě souvisejí 
s  úpravami plochy po zrušení městského opevnění 
v západní části města.

Rokycany (okres Rokycany) – Ulice Míru čp. 148 – 
archeologický výzkum v místě proluky po zbořeném 
domu.

Stříbro (okres Tachov) – čp. 15, zadní část parcely 
domu na Masarykově náměstí, souvrství, dlažby, 
vymezení parcel, z  nálezů převládají zlomky 
barokních a renesančních kachlů.

Záchranné výzkumy v areálech feudálních sídel 
a sakrálních staveb

Druztová (okres Plzeň – sever) – kostel sv. Maří 
Magdaleny. Sondáž v interiéru kostela, odkryty starší 
podlahy a kostrový hrob pravděpodobně kněze 
v dřevěné rakvi s pohřební výbavou.

Kostelec u Stříbra (okres Tachov), kostel sv.  Jana 
Křtitele, v  letošním roce položeno 5 sond, 
z toho 3 vně kostela. Zachyceny zbytky architektury 
a  pohřebiště starší než stávající kostel z  poloviny 
14. století. Výzkum bude pokračovat dále v roce 2020.

Milevsko (okres Písek), kostel sv. Jiljí, výzkum lodi, 
položeno 8 sond, odkryta část východního závěru, 
stipit oltáře a část jižní zdi románské fáze kostela, 
objeveny i pilíře gotického dvoulodí. Ve všech 
sondách zjištěny zbytky podlah a raně středověké 
a středověké pohřby.

Mirošov (okres Rokycany), archeologický výzkum při 
rekonstrukci zámku. 

Stříbro (okres Tachov), kostel sv. Petra v  ZSO 
Doubrava, při stavebním dozoru při opravě ohradní 
zdi zjištěny 2 stavební detaily: deska z  oltáře 
s  vysekaným konsekračním křížem a profilovaný 
segment triumfálního oblouku nebo portálu.

Záchranné výzkumy velkých liniových staveb

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa – zjišťovací archeologický výzkum – rešerše 
historických pramenů, letecká prospekce, povrchové 
sběry, detektorová prospekce. Lokalizovány areály 
dvou zaniklých středověkých vesnic, další dva 
areály byly identifikovány pouze rámcově. Leteckou 
prospekcí byl identifikován dosud neznámý areál 
šlechtického sídla a hospodářského dvora.

Plynovod DN1400, Přimda – Hora sv. Kateřiny 
– zjišťovací archeologický výzkum – rešerše 
historických pramenů, letecká prospekce, povrchové 
sběry. Ověřena poloha několika pravěkých lokalit. 

Ostatní lokality

Otročín (okres Tachov) – halštatské sídliště. 
Zdokumentováno více než 100 zahloubených 
objektů. Identifikovány byly dvě kůlové, 
pravděpodobně obytné stavby, několik drobných 
provozních (hospodářských) objektů a řada 
zásobních jam.

Pocinovice (okres Domažlice), intravilán obce, stavba 
kanalizace a vodovodu, dozor, v  profilech byly 
sledovány recentní vrstvy, případně byla situace 
zcela negativní, pouze na východní straně návsi 
zdokumentovány vrstvy s novověkou keramikou.

Pocinovice (okres Domažlice), intravilán obce, 
pokládka kabelu NN, dozor, v profilech byly 
sledovány převážně recentní vrstvy, či byla situace 
zcela negativní, na východní straně návsi byla 
zachycena vrstva s  keramikou 15. – 18. století, 
před čp. 72 byla vrstva s  keramikou 13. - 15.  století 
a na západní straně návsi před čp. 138 byla 
zdokumentována vrstva s keramikou 13. století.

Puclice (okres Domažlice), rekonstrukce mostu 
ev. č. 19352-2 v centru obce, dozor, novověké vrstvy 
s ojedinělými nálezy glazované keramiky.
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Sedlice (okres Domažlice), intravilán obce, stavba 
oddílné kanalizace, dozor, převážně sledovány 
pouze recentní vrstvy, pouze v  prostoru návsi byla 
zdokumentována vrstva z období staršího novověku.

Skelná Huť (okres Plzeň-sever), rekonstrukce rybníka. 
Získán soubor novověkých artefaktů.

Stříbro (okres Tachov), areál firmy Kermi, výstavba 
hal 24 a 30-31, při stavební činnosti (postupná 
skrývka) objeveno 7 artefaktů ze středního paleolitu, 
převážně jader.

Stříbro (okres Tachov), poloha Praporec na severním 
okraji města, sběry získán soubor 35 artefaktů 
ze středního paleolitu.

Oddělení starších dějin
Sbírkový fond Historická archeologie byl obohacen 
především záchrannými archeologickými výzkumy. 
V  roce 2019 byly realizovány se sbírkotvorným 
přínosem tyto výzkumy:
•	 Klášter Chotěšov - záchrana a využití konventu 

kláštera
•	 Plasy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, obnova
•	 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, revitalizace
•	 Plzeň, kostel sv. Mikuláše, odvodnění

Dále byl přebrán materiál z  archeologických 
výzkumů odd. prehistorie (2 přírůstková čísla) 
a od amatérských badatelů (8 přírůstkových čísel).

Do numismatické podsbírky bylo získáno 
83 přírůstkových čísel, což je 656 předmětů. 
Zakoupených bylo 21 přírůstkových čísel, 
celkové náklady činily 80  141 Kč. Převodem 
od  archeologických oddělení muzea bylo získáno 
25 přírůstkových čísel. Vlastním sběrem nebo 
archeologickými výzkumy oddělení bylo získáno 
35 přírůstkových čísel. Ze starého stavu muzea byla 
zapsána 2 přírůstkových čísel.

Do podsbírky militaria bylo zapsáno 14 přírůstkových 
čísel. Všechna byla zakoupena, celkové náklady činily 
39 300 Kč.

Oddělení novějších dějin 
Rozšíření sbírkového fondu dle koncepce oddělení. 
Zvláště o předměty technické povahy a předmětů 
běžného denního použití. Sběr dokumentů 
a předmětů vztahujících se k významným plzeňským 
a regionálním událostem kulturního, politického, 
průmyslového či sportovního života. 

Sbírkový fond oddělení byl v  roce 2019 obohacen 
o  exkluzívní barevné negativy z  listopadových 
událostí v  Plzni. Snímky byly získány při přípravě 
výstavy Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá 
listí a komunisti od ing. Zdeňka Prokeše a vhodně 
doplnily sbírku negativů oddělení. 

Oddělení uměleckoprůmyslové
Sbírkové fondy byly rozšiřovány dle dlouhodobé 
sbírkotvorné koncepce a struktury jednotlivých 
fondů. V  průběhu roku kurátoři sbírky posuzovali 
nabídky soukromých sběratelů, sledovali domácí 
i zahraniční starožitnický trh. Proběhly návštěvy 
ateliéru šperku a keramiky a klauzurních zkouškek 
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
ZČU v  Plzni. Pro jednání poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost v  následujícím roce byly 
prohlédnuty keramické plastiky a bronzový reliéf 
od Vlastimila Květenského. 

Díky pokračující spolupráci s  dědici, byl zakoupen 
soubor 31 prací z  pozůstalosti významného 
plzeňského zlatníka, cizeléra a kovotepce Emanuela 
Velebila, jehož součástí je i jeho portrét a návrhu 
diplomu od Antonína Brunnera. Fond keramiky byl 
doplněn a významné ukázky keramiky z Výrobního 
družstva Bechyně (2 dekorativní plastiky a čajový 
soubor) a konvičky s  koflíkem a miskou dle návrhu 
Pavla Janáka. Fond skla byl rozšířen o konvičku na 
mléko a cukřenku podle návrhu Ladislava Sutnara 
a soubor koflíků s  miskami dle návrhu Františka 
Kříže. Do fondu grafiky byla zakoupena pohlednice 
z  počátku 20. století dle předlohy Ládi Nováka pro 
restauraci U Fleků v Praze. 

Město Plzeň darovalo muzeu 2 skleněné vitráže 
(autorem je Josef Šteffel) a keramickou plastiku 
(autorem je Oldřich Karban) z  interiéru budovy 
Divadla J. K. Tyla v  Plzni. Díla pocházejí z  doby 
rekonstrukce divadla v  roce 1986. Darem od pana 
Mgr. Karla Ksandra byla do fondu porcelánu získána 
konvička a cukřenka ze souboru Calais a od paní 
Jiřiny Vejskalové do fondu textilu hedvábný šátek 
z  1. třetiny 20. století. Převodem z  národopisného 
oddělení Západočeského muzea v  Plzni byl získán 
soubor 18 olejomaleb a grafik a obrazové hodiny 
z 19. století.

Oddělení národopisné
Od roku 2013 se pracovníci národopisného odd. 
(v  souvislosti s  vyhlášením generální inventarizace) 
snaží postupně zpracovávat a odborně zhodnocovat 
doposud neevidované a nezpracované terénní 
sběry z předcházejících let. Na základě podrobného 
výběru bylo tímto způsobem v evidenci etnografické 
podsbírky sbírky Západočeského muzea v  Plzni 
v  roce 2019 obsazeno celkem 241 inventárních 
čísel. Současně s  tím bylo v  témže roce uzavřeno 
také celkem 12 darovacích smluv a 6 smluv 
kupních. K  nejvýznamnějším akvizicím etnografické 
podsbírky v  roce 2019 patřilo získání 5 studií 
maleb Augustina Němejce, či rozsáhlý soubor 
krojových součástek a kompletních krojů z  dolního 
Chodska. Od  římskokatolické farnosti u katedrály 
sv. Bartoloměje se podařilo získat darem unikátní 
skříňový oltář z přelomu 18. a 19. století a od Obce 
Zemětice pak olejomalbu sv. Vavřince z návesní kaple 
(původně zřejmě ze zrušeného kostela v  Bijadlech). 
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Skříňový oltář byl bezprostředně po akvizici předán 
na odd. konzervace Západočeského muzea v Plzni 
ke kompletnímu restaurování. Důvodem bylo vážné 
napadení spodního dílu dřevokaznou houbou. 

Struktura a členění etnografické podsbírky se 
oproti letům 2015 - 2018 nezměnila. K 31. 12. 2019 
sestávala etnografická podsbírka z  64 sbírkových 
fondů, průběžně doplňovaných novými akvizicemi 
až do konce 90. let 20. století. 

Centrum paleobiodiverzity
V roce 2019 byly sbírky obohaceny jak odkupem 
sbírkových předmětů od pana Petra Buryho a pana 
Radima Krechovského, tak byly získány osobními 
sběry pracovníků centra. U některých sbírkových 
předmětů došlo k  přeřazení ze studijního materiálu 
do prvního stupně evidence. 

Přírůstky v roce 2019 (chronologická evidence):
1/19 – 6. února – sběr – Zkamenělé rostliny 
z karbonského období, Illinois USA
2/19 – 6. února – sběr – Zkamenělé rostliny z lokality 
Doubrava (Plzeňská pánev)
3/19 – 5. května – sběr – Zkameněliny z  železných 
rud z  lokality Kařízek (Ordovik). Návaznost na IGP 
2018/01
4/19 – 4. října – koupě – sbírka silicifikovaných 
dřev z  Plzeňské pánve (číslo smlouvy 2a/2019) 
-  od Radima Krechovského
5/19 – 18. Listopadu – koupě – sbírka fosilních rostlin 
a živočichů z  Hornoslezské uhelné pánve (číslo 
smlouvy 3b/19) – od Petra Buryho

Oddělení botanické
Sbírkový fond byl v  roce 2019 obohacen sběry 
pracovníků oddělení botaniky (dokladový materiál 
k výzkumným úkolům, materiál z  pracovních 
i soukromých terénních cest) a řady spolupracovníků, 
především z řad členů Zpč. pobočky ČBS.

Zakoupena byla kolekce herbářových položek 
cévnatých rostlin K. Čížka (486 kusů).

Problematické druhy byly revidovány specialisty 
(Z. Kaplan, J. Danihelka, J. Chrtek, J. Nesvadbová, 
P. Dřevojan, M. Štech) – celkem 1518 herbářových 
položek, které byly opatřeny revizními štítky a poté 
zařazeny systematicky do sbírky.

Vyskytla se nabídka herbáře z Alžírska 
–  korespondence s autorem, NM a PřF UK 
(S. Pecháčková).

Oddělení zoologické
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena na získávání 
materiálu ze západočeského regionu. Značnou část 
představují sběry motýlů (Lepidoptera), pavouků 
(Araneae) a brouků (Coleoptera) z  lokalit: Horní 

Bříza, spáleniště Plzeň-Krkavec, NP Šumava (J. Walter, 
I. Hradská, I. Těťál).

Významná položka ve sbírkotvorné činnosti je dar 
sbírky motýlů MUDr. Milana Procházky – vyjednání 
podmínek, technické zajištění (I. Hradská, J. Walter)

K  preparaci bylo přijato 20 nalezených kadáverů 
obratlovců (Š. Vančurová, R. Vacík).

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Sbírkový fond regionální literatury (RL) byl navýšen 
o 101 svazků. Z toho bylo 17 sv. získáno koupí, 83 sv. 
bylo získáno zdarma, 1 sv. převeden ze studijního 
fondu. Celkový stav sbírkového fondu RL je tedy 
ke konci roku 2019 celkem 9.277 svazků. Fond RL 
je průběžně zpracováván do počítačové databáze 
Verbis. 

Sbírkový fond starých tisků (ST) vzrostl o 65 svazků. 
Podle druhu akvizice bylo 51 svazků získáno koupí, 
5 darem a 9  svazků bylo převedeno ze studijního 
fondu. Všechny získané svazky byly zaevidovány. 
Celkový stav fondu ST je k 31. 12. 2019 celkem 
3.454 sv. V  r. 2011 bylo započato se zpracováním 
sbírkových fondů do dtb a za vykázané období (tj. 
r. 2019) bylo zpracováno a editováno celkem 2.541 
záznamů (z toho nově založeno 230). Celkem je v dtb 
zpracováno 12.350 záznamů.

Za rok 2019 bylo získáno do sbírkových fondů 
knihovny celkem 166 svazků, celkový výdaj za nákup 
sbírek byl 70.177,- Kč. Celkový stav sbírek knihovny je 
12.731 svazků. Viz tabulku na konci zprávy.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Rozšiřování a doplňování sbírkového fondu 
vycházelo z  celkové koncepce a oborového 
zaměření oddělení. V  roce 2019 byl sbírkový fond 
oddělení obohacen dary a vlastními sběry. Byl získán 
soubor plakátů a fotografie dokumentující činnost 
dramatického oddílu TJ Sokol Rokycany, soubor 
fotografií dokumentující invazi vojsk Varšavské 
smlouvy z  roku 1968. Dále získány předměty 
z pozůstalosti rokycanského rodáka prof.  ing.  Julia 
Pouchlého, DrSc., který působil v  Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR a na Katedře 
fyzikální chemie VŠCHT v Praze. 

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Akvizice oddělení přírodních věd MBH Rokycany 
v r. 2019 v botanických oborech probíhala v souladu 
s akvizičním plánem. Byla zaměřena na dokumentaci 
invazních a nově se šířících taxonů, mizejících 
ruderálních společenstev, chráněných a taxonomicky 
obtížných druhů cévnatých rostlin rokycanského 
regionu v  souvislosti s  výzkumnou a odbornou 
činností pracovníků. Výzkumem lichenoflóry se 
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zabýval Mgr. Šoun. Mgr. Süssová se věnovala 
výzkumu Lepidopter.

Současně s  výzkumem cévnatých rostlin byla 
prováděna v terénu fotodokumentace taxonů 
a  biotopů. Takto získané fotografie jsou postupně 
výběrově zařazovány do podsbírky Další 
přírodovědná dokumentace (Dr. Šandová). 

Vlastním výzkumem pracovníků oddělení za  rok 
2019 bylo získáno celkem 880 ks sbírkových 
předmětů – jednalo se o cévnaté rostliny (207 ks 
– Dr. Šandová), lišejníky (197 ks – Dr. Šoun), 434  ks 
fotografií a 2 ks hub (Dr. Šandová), 38 ks brouků 
a motýlů (Mgr. Süssová). 

Mykologické sbírky byly doplněny koupí exsikátů hub 
(71 ks) z  oblasti Brd, Hořovicka, Berounska a  Čech. 
Dále zakoupeny fotografie hub, dokumentující 
exsikáty hub v přírodním prostředí (126ks). 

Pro entomologickou sbírku bylo nasbíráno 6 ks 
Hemipter a 84 ks motýlů, zařazeny do sbírek budou 
v roce 2020, po preparaci všech exemplářů.

Zoologické sbírky nebyly v letošním roce doplňovány 
z důvodu nedostatku vhodných kadaverů k preparaci.

Celkem bylo v  přírůstkové knize oddělení zapsáno 
135 nových přírůstkových čísel, tj. 1077 předmětů, 
v  číselné řadě N1/2019 – N135/2019 (zapsala 
Dr. Šandová)

K zajímavým nálezům cévnatých rostlin patří Setaria 
pumila, Corydalis intermedia, Dentaria enneaphyllos, 
Gagea arvensis, Cymbalaria muralis a Aphanes 
arvensis z Rokycanska, Betula petraea z Brd a Asperugo 
procumbens z Hořovické kotliny.

Ze zajímavých nálezů lišejníků na Rokycansku byly 
do sbírky zařazeny např. Parmotrema reticulatum 
(nový druh pro ČR) a Caloplaca cerina, z  Brd např. 
Bacidina phacodes, Pyrenula nitida, Chaenotheca 
chlorella a Bacidia circumspecta.

Předměty, které nebyly zařazeny do sbírek, byly 
ukládány v doprovodné dokumentaci. Jednalo se 
o CD s fotografiemi S. Mayerové z botanické exkurze 
v  roce 2006, propagační materiály k  přednášce 
„Gibraltar“ 7. 2. 2019, propagační materiály k výstavě 
„Když jsem šel z  hub…“ v  Chanovicích 30. 6. – 4. 8. 
2019, výstavě hub v Hořovicích 5. 10. 2019, diapozitivy 
dr. Šandové z chráněných území Rokycanska, 
negativy dr. Šandové fotografií z Veletrhu cestovního 
ruchu 1995 a článek v novinách Panorama k výstavě 
„Když jsem šel z hub…“ (zapsal Dr. Šoun).

V  archivu o činnosti muzea zaznamenala celkem 
263 výstřižků z  denního tisku S. Volková (k  datu 
předání podkladů VZ), v  digitalizaci archivu nebylo 
pokračováno z důvodu plnění jiných úkolů pro další 
oddělení muzea.

V  r. 2019 nebyly žádné sbírky získány převodem 
od  jiných organizací, odúmrtí ani darem a ze sbírek 
oddělení přírodních věd nebyly vyřazeny žádné 
sbírkové předměty.

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Sbírkový fond regionální literatury (Reg) byl navýšen 
o 35 svazků (od Reg 7493 po Reg 7527). Z toho bylo 
20 sv. získáno koupí, 5 sv. bylo získáno zdarma, 3 sv. 
tvořilo materiál muzea, 7 sv. výměnou. Fond Reg 
je průběžně zpracováván do počítačové databáze 
Clavius, celkem je k  31. 12. 2019 již 7.527 záznamů 
(př. č.). 

Sbírkový fond starých tisků (St) nebyl rozšířen. 
Celkový stav fondu St (vlastního sbírkového fondu) 
je ke konci roku 2019 celkem 1.095 sv. Celkový počet 
kusů sbírkového fondu knihy: 8622 sv. (z toho 7527 
regionální literatura). 

Celkem je v  databázi Clavius zpracováno 1.095 
záznamů starých tisků (př. č.). 
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Odborná činnost

Ředitelství
Ředitel: F. Frýda
•	 Koordinace odborné části projektu Revitalizace 

vodního hamru Dobřív
•	 Scénář expozice na NKP Vodní hamr Dobřív

Náměstek pro odbornou činnost: J. Orna
•	 Odborná spolupráce na koncepci výstavního 

plánu
•	 Odborné vedení oddělení starších dějin
•	 Další viz. odd. starších dějin

Oddělení prehistorie
Vypracované a odevzdané nálezové 
a antropologické zprávy:
•	 Antropologická zpráva zbytků kosterních 

pozůstatků z  výzkumu mohyly 16 v  Doubravě 
(okr. Plzeň-sever).

Přehled dozorovaných akcí:

Na všech níže uvedených stavebních akcích byl 
v průběhu roku proveden archeologický dozor a byly 
na ně vypracovány zprávy o provedení a výsledcích 
dozoru:
•	 Hradec u Stoda (okr. Plzeň-jih). Stavba „Obytná 

zóna Za Mateřskou školou“, dešťová a splašková 
kanalizace a stavba komunikací (AV 1/2019).

•	 Přehýšov (okr. Plzeň-sever). Stavba „Obytná zóna 
Za Mlýnem, Přehýšov - I. etapa“ (AV 5/2019).

•	 Plzeň-Křimice (okr. Plzeň-město). Novostavba 
betonové haly D a ocelobetonové haly E firmy 
Keramika Soukup (AV 10/2019).

•	 Nečtiny - Leopoldov (okr. Plzeň-sever). 
Rekonstrukce polní cesty HPC 1R (AV 13/2019).

•	 Plzeň-Litice (okr. Plzeň-město). Stavba nové 
administrativní budovy BB Plzeň (AV 26/2019).

•	 Ejpovice (okr. Rokycany). Liniové výkopy při 
stavbě kNN, IE – 12-0006515. (AV/31/2019).

•	 Dolní Sekyřany (okr. Plzeň-sever). Výrobní areál 
Hauser CZ s.r.o. Heřmanova Huť (AV 37/2019).

•	 Plzeň-Újezd (okr. Plzeň-město). Obytná zóna 
Plzeň-Újezd – jih (AV 51/2019).

•	 Nemanice (okr. Domažlice). Revitalizace potoka 
OP 3 v k.ú. Nemanice (AV 68/2019).

•	 Plzeň-Valcha (okr. Plzeň-město). 
 Stavba skladu sportovních potřeb ve Škodalandu 
(AV 74/2019).

•	 Plzeň-Skvrňany (okr. Plzeň-město). Stavba 
parkoviště v Lábkově ulici (AV 79/2019).

•	 Zbůch (okr. Plzeň-sever). Lokalita Višňovka, 
výstavba řadových a bytových domů III. etapa 
(AV/134/2018).

•	 Hostouň (okr. Domažlice). Dřevařský areál 
Hostouň, hala pro lepený program (161/2018).

•	 Vejprnice (okr. Plzeň-sever). Stavba rodinného 
domu na ppč. 1296/93.

Ostatní 
•	 K  ročnímu výkazu práce oddělení za rok 2019 

a pro formulář Výkaz o muzeu pro Ministerstvo 
kultury byly sečteny počty zkonzervovaných 
a zrestaurovaných předmětů a další požadované 
údaje.

•	 Byl napsán protokol o průběhu a výsledcích 
inventarizace sbírkového fondu prováděné 
v průběhu roku 2019.

•	 Byl sestaven a odevzdán plán práce oddělení 
prehistorie na rok 2020.

•	 Byl napsán celkový roční výkaz práce oddělení 
za rok 2019.

•	 Bylo provedeno geodetické zaměření, 
fotografická dokumentace a slovní charakteristika 
mohyl na nově zjištěném mohylovém pohřebišti 
Hradišťany (okr. Plzeň-jih) v lese v  poloze 
„Spáleniště“. Zhotoven byl plán mohylníku 
v měřítku 1:1000.

•	 Pokračuje projekt „Preitenstein – nové pohledy 
na historii nedoceněného hradu u Nečtin“ 
financovaného Obcí Nečtiny. V  roce 2019 
došlo k  zaměření stávající zříceniny pro účely 
vyhotovení přesného plánu lokality, který bude 
základem pro 3D model hradu instalovaný 
v Regionálním muzeu Nečtinska.

•	 V  rámci záchranného výzkumu jsme provedli 
nové zaměření mohylového pohřebiště 
v  trojúhelníkovém lese u Doubravy (okr. Plzeň-
sever). Bylo pořízeno zaměření pomocí GPS, 
fotodokumentace, slovní popis stavu mohyl 
a geodetické zaměření mohyl. Byl vytvořen plán 
mohylníku v měřítku 1:1000.

•	 Po urgencích byly sebrány příspěvky pro chystané 
vydání referátů z  konference „Otázky neolitu 
a eneolitu našich zemí“, která se konala v loňském 
roce v  Konstantinových Lázních. Bohužel se 
podařilo získat jen 5 článků. 

•	 Bylo dokončeno kreslení materiálu z  výzkumu 
v Plzni-Radčicích (okr. Plzeň-město) při výkopech 
pro kanalizaci jižně od areálu HP Pelzer. 
Nakreslena byla zlomková keramika z krabic Z 40 
C/2-8 a Z 40 D/01.

•	 Nakresleny byly keramické zlomky z  výzkumu 
v  Plané u Mariánských lázní, okr. Tachov, 
z  výzkumu na stavbě rodinného domu v Tylově 
ulici. 

•	 Byl nakreslen keramický materiál ze zkoumané 
mohyly 16 v  Doubravě (okr. Plzeň-sever) 
v trojúhelníkovém lese.

•	 Pro článek byly upraveny plány mezolitických 
výzkumů z  Prášil-Sklářského údolí a  Javoří Pily 
(okr. Klatovy).
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•	 Pro potřeby archivu byly okopírovány a založeny 
zprávy o lokalitách z  publikace Archeologické 
výzkumy v Čechách 2017 a 2018.

•	 Do databáze Archeologická mapa Čech bylo 
vloženo 63 nových pozitivních akcí a nálezů 
za  rok 2018 a uzavřeno bylo 18 archeologických 
akcí z roku 2011.

•	 Se zástupcem Archivu města Plzně proběhlo 
seznámení se  s internetovou aplikací 
Encyklopedie Plzně, pro kterou budeme 
zpracovávat hesla z oblasti archeologie.

•	 Byly zpracovány podklady pro zápis odborných 
publikačních výstupů do RIV za rok 2018.

•	 Podle plánů a kresebné dokumentace byly 
doplněny deníkové zápisy 29 objektů z výzkumu 
na akropoli hradiště v Hradci u Stoda z roku 1998. 

•	 Ve spolupráci s  Muzeem Dr. K. Hostaše 
v Klatovech bylo zaměřeno mohylové pohřebiště 
Svrčovec (okr. Klatovy), známé pod názvem blízké 
osady Andělice zkoumané na počátku minulého 
století. Bylo provedeno geodetické zaměření 
mohyl, fotodokumentace, popis a byl zhotoven 
plán mohylníku v měřítku 1:1000.

•	 Byly napsány doprovodné texty k  české části 
výstavy „Slované ve východním Bavorsku 
a  západních Čechách“. Kapitoly byly přeloženy 
do  němčiny a  u  německých textů provedeny 
odborné a jazykové korektury. 

•	 Pro potřeby nálezové zprávy a odborné publikace 
výsledků výzkumu v  Nýřanech (okr. Plzeň-
sever) v poloze „U vily“ byly finálně upraveny 
jednotlivé plány, mapa pravěkého osídlení okolí 
a zpracována mazanice.

•	 Ve spolupráci s  oddělením Public Relations 
jsme za oddělení provedli kontrolu a změny 
na webových stránkách muzea.

•	 Pro potřeby výstavy byly digitalizovány a graficky 
upraveny plány mohyl 1 a 2 ze  slovanského 
mohylového pohřebiště na předpolí 
bezemínského hradiště v letech 1989-90.

•	 Pokračovalo kreslení materiálu z  časně 
eneolitického hliníku 3 ze Starého Plzence (okr. 
Plzeň-jih) z  polohy „Dolejší borovice“ při stavbě 
dálničního mostu. Nakresleno bylo 11 celých 
nádob a zlomkový keramický materiál z  krabic 
Z 09 C/02-08 a Z 09 D/01.

•	 Pro investorskou zprávu začalo přepisování 
popisů zahloubených objektů z výzkumu v Plzni-
Křimicích, stavby Městského okruhu Chebská-
Karlovarská v roce 2019.

•	 Byl digitalizován plán výzkumu v  Plzni-Křimicích 
v  poloze „Za Humny“ při stavbě výrobní haly 
firmy Trolli Bohemia z  roku 1998. Poloha sondy 
byla vynesena do katastrální mapy.

•	 Nakreslen byl soubor bronzových artefaktů 
z  depotu v  Plzni-Doubravce, z vrchu Chlum 
a  překresleny byly železné sekery z  Páleče 
u Zlonic (okr. Kladno) a z Racova (okr. Tachov). 

•	 Byl roztříděn a zaevidován nálezový soubor 
z výzkumu mohyly 22 z Dýšiny (okr. Plzeň-sever) 
z  mohylového pohřebiště nad Horomyslicemi. 
Následně byl nakreslen celý soubor nálezů z této 
mohyly.

•	 Dokončena byla  revize a nová evidence fondu 
kopií archeologických nálezů. Byla provedena 
jejich kontrola, třídění, doplněna byla inventární 
čísla originálů a kopie byly nově uloženy 
do  krabic. Pro výstavní účely byl vypracován 
soupis zhotovených kopií.

•	 Byl nakreslen materiál ze sběrů na  neolitických 
sídlištích v Plzni-Liticích, polohy 
západně  od „Kotlíku“, Kyšicích -„U Starých Kyšic“, 
Vochova, „Za  Tratí“ pod polní cestou a Plzně-
Černic, Písecké ulice.

•	 Byl vytvořen plán v  měřítku 1:1000 objektů 
zjištěných ve výkopu pro přeložku optických 
kabelů v Křimicích a překresleny byly řezy objektů 
zachycených ve stěnách výkopu.

•	 Byl digitalizován a upraven plán výzkumu 
v Soběkurech (okr. Plzeň-jih) z polohy „Za Humny“ 
z  roku 2007 a překresleny byly půdorysy a řezy 
hrobů.

•	 Bylo zkontrolováno a roztříděno cca 2000 ks 
katastrálních map v  měřítku 1:5  000 převzatých 
z Archeologického ústavu v Praze.

•	 Pro připravovanou investorskou a nálezovou 
zprávu byl přepsán deník ze záchranného 
výzkumu mohyly 16 v Doubravě (okr. Plzeň-sever) 
v trojúhelníkovém lese. 

•	 Roztříděn byl materiál ze systematických 
dlouholetých sběrů M. Řezáče v  Úhercích (okr. 
Plzeň-sever). Byl proveden jeho soupis, roztřídění 
a záznamy o skartaci byly zapsány do tabulek. 

•	 Byly umyty a nakresleny keramické zlomky 
z  výzkumu a ze sběrů z  let 2018-2019 u Šlovic 
u Bukovce (okr. Domažlice). 

•	 Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 
proběhla na oddělení odborná a terénní práce 
jedné studentky archeologie.

•	 Pro rozsáhlou výstavu v  Muzeu jižního Plzeňska 
v Blovicích „Zrození kovu, příběh bronzu a železa“ 
byly zhotoveny fotografie zapůjčovaných 
artefaktů.

•	 Byl vytvořen seznam nálezových zpráv 
z  archeologických výzkumů ZČM a externích 
organizací.

•	 Pro zamýšlenou publikaci (s M. Golcem 
a  M.  Chytráčkem) byl vypracován soupis 
bronzových a železných spon z  doby halštatské 
až časné doby laténské z  jihozápadních Čech. 
Byly zhotoveny kresby bronzových a železných 
spon z doby halštatské a začátku doby laténské. 
Sestaven byl katalog nálezů spon z jihozápadních 
Čech. 

•	 Začalo mytí, třídění a popisování nálezů 
z  výzkumu v  Plzni-Křimicích z  předstihového 
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výzkumu na stavbě Městského okruhu Chebská-
Karlovarská z roku 2019.

•	 Překresleny byly keramické nálezy ze Snopoušov 
(okr. Plzeň-jih) ze sídliště „Pod Tlustou horou“ 
pro chystaný článek do sborníku Na stopě (pre)
historie jihozápadních Čech.

•	 Byl upraven plán polohy nálezů štípané industrie 
z  výšinné lokality sv. Anna u Horšovského Týna 
(okr. Domažlice).

•	 Zhotoven byl plán výzkumu v  Plzni-Újezdě, při 
výstavbě obytné zóny Plzeň-Újezd lokalita jih.

•	 Zahájeno bylo překreslování souboru železných 
předmětů z předaného detektorového průzkumu 
z let 2002-2004 na hradišti Březina (okr. Rokycany).

•	 Byl nakreslen materiál ze sběrů z  výšinného 
sídliště v  Oboře (okr. Plzeň-jih) z ostrožny nad 
Obořickou myslivnou. 

•	 Ke kreslení byl připraven a nakreslen soubor raně 
až vrcholně středověkých nálezů z  Dobřan (okr. 
Plzeň-jih) z náměstí T.G.Masaryka.

•	 Byl nakreslen archeologický materiál z  výzkumu 
v  Plzni-Bručné (okr. Plzeň-město) z přeložky 
silnice I/20 v trati „K Dráze“. 

•	 Pro potřeby nálezové zprávy byla zpracována 
terénní dokumentace z  výzkumu v Plzni-
Křimicích, z plošného výzkumu „Pod Rozvodnou“ 
z let 2012 a 2013.

•	 Dokončeno bylo popisování a ukládání sádrových 
a lukoprenových forem do beden a kopií celých 
nádob do regálu. Byl vytvořen seznam forem 
a jejich uložení. 

•	 Z  mohylového pohřebiště ze Sedlce-Hůrky 
(mohyly 9) byly rozplaveny zbytky předmětů 
vyzvednutých in situ a zalitých do sádry.

•	 Byl překreslen materiál z  výzkumu v  Žinkovech 
(okr. Plzeň-jih) z „Obrova hradiště“.

•	 Průběžně byly zaměřeny další zkoumané plochy 
záchranného výzkumu probíhající při zřizování 
nového dobývacího prostoru v  Mutěníně (okr. 
Domažlice), který realizuje Muzeum Chodska 
v Domažlicích.

•	 V  souvislosti s  uplynutím 5. roku udržitelnosti 
projektu OPVK byla napsána závěrečná 
monitorovací zpráva. Byly připraveny a předány 
prezenční listiny pořádaných akcí a dvě nově 
vydaná čísla časopisu Archeologie západních 
Čech. 

•	 Proběhla údržba a oprava tkalcovského stavu 
v  expozici „Pravěku a raného středověku 
jihozápadních Čech“ v  hlavní budově 
Západočeského muzea. 

•	 Odbornými pracovníky oddělení bylo 
napsáno 7 recenzních posudků na články 
do  archeologických periodik Archeologické 
výzkumy v  jižních Čechách, Archeologie 
ve  středních Čechách a Archeologie západních 
Čech.

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Záchranné archeologické výzkumy 
•	 Bezděkov (okres Klatovy), m. č. Poborovice, stavba 

rodinného domu na ppč. 846/27, dozor, negativní 
situace.

•	 Černice (okres Plzeň – město), stavba výrobní 
haly, negativní situace.

•	 Česká Bříza (okres Plzeň - sever), stavba rodinného 
domu na ppč. 217, 216/2, 424/2, dozor, negativní 
situace.

•	 Česká Kubice (okres Domažlice), obytná zóna 
Koptovna, stavba kanalizace a vodovodu, dozor, 
negativní situace. 

•	 Díly (okres Domažlice), pozemek ppč. 2050/120, 
výstavba malé vodní nádrže, dozor, negativní 
situace.

•	 Domažlice (okres Domažlice), lokalita Na Bábě, 
Javorová ulice, stavba řadových domů, dozor, 
negativní situace. 

•	 Domažlice (okres Domažlice), Komenského ulice 
čp.  10, odizolování objektu bývalého pivovaru, 
dozor, novověké vrstvy. 

•	 Domažlice (okres Domažlice), Špillarova 
a  Waldhegerova ulice, výměna veřejného 
osvětlení, dozor, novověké vrstvy.

•	 Domažlice (okres Domažlice), podél jižní strany 
Chodského hradu, stavba plynovodu, dozor, 
novověké vrstvy.

•	 Domažlice (okres Domažlice), náměstí Míru, 
pokládka kabelu NN, dozor, novověké vrstvy.

•	 Ejpovice (okres Rokycany), stavba rodinného 
domu, negativní situace.

•	 Holoubkov (okres Rokycany), rekonstrukce silnice 
II/605 průtah Holoubkovem, dozor, negativní 
situace.

•	 Horšovský Týn (okres Domažlice), Masarykova 
ulice, výstavba sportoviště se zázemím v areálu 
základní školy, dozor, negativní situace.

•	 Horšovský Týn (okres Domažlice), m. č. Nové Ves, 
výstavba vsakovací nádrže na dešťovou vodu při 
severozápadním rohu čp. 26, dozor, negativní 
situace. 

•	 Chrást (okres Plzeň - sever), přesun zastávky 
Chrást u obce Plzeň, dozor, negativní situace.

•	 Lhota u Stříbra (okres Tachov), přístavba haly 
v logistickém areálu, dozor, negativní situace.

•	 Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), m. č. 
Capartice, pozemek ppč. 2185/7, výstavba malé 
vodní nádrže, dozor, negativní situace.

•	 Kunějovice (okres Plzeň – sever), stavba garáží, 
negativní situace.

•	 Lužany (okres Plzeň-jih), stavba rodinného domu 
na ppč. 430/62, dozor, negativní situace.

•	 Město Touškov (okres Plzeň – sever), Květná ulice, 
rekonstrukce pěší zóny, dozor, negativní situace.
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•	 Milavče (okres Domažlice), severozápadně 
od  centra obce, ppč. 308/5, 1433/1, 1433/2, 
stavba silážní železobetonové jímky, dozor, 
negativní situace.

•	 Mladotice (okres Plzeň – sever), stavba plynovodní 
stanice, negativní situace.

•	 Mochtín (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 444/6 a st. 43, dozor, negativní situace.

•	 Mochtín (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 1080, dozor, negativní situace.

•	 Oprechtice (okres Domažlice), jihozápadně 
od centra obce, ppč. 62/1, 62/2, 63/1, 63/2 a 69/2, 
výstavba malé vodní nádrže, dozor, negativní 
situace.

•	 Otěšice (okres Plzeň-jih), stavba garáže na ppč. 
1977/54, dozor, negativní situace.

•	 Plzeň – Újezd (okres Plzeň – město), stavba plotu 
na pozemku pč. 21, dozor, novověké vrstvy.

•	 Pocinovice (okres Domažlice), stavba rodinného 
domu na ppč. 7471, dozor, novověké vrstvy.

•	 Předenice (okres Plzeň-jih), stavba rodinného 
domu na ppč. 334/14, dozor, negativní situace.

•	 Přehýšov (okres Plzeň - sever), stavba rodinného 
domu na ppč. 4595, dozor, negativní situace.

•	 Radinovy (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 353/9, 355, 576/10, dozor, negativní 
situace.

•	 Rokycany (okres Rokycany), výstavba skladovací 
haly na ppč. 1157/50, 3850/49 a 3850/34, dozor, 
negativní situace.

•	 Starý Plzenec – Sedlec (okres Plzeň – město), 
výstavba komunikace na ppč, 233/51, dozor, 
negativní situace.

•	 Šťáhlavy (okres Pleň - jih), stavba rodinného 
domu na ppč. 845/5, dozor, negativní situace.

•	 Stráž u Domažlic (okres Domažlice), stavba 
rodinného domu na ppč. 842/16, dozor, negativní 
situace.

•	 Stříbro (okres Tachov), rekonstrukce ohradní zdi 
městského hřbitova, kromě recentních odpadků 
negativní situace.

•	 Stříbro (okres Tachov), odvlhčení budovy 
městského kina, kromě několika zlomků nádob 
z 15. století v sekundární poloze negativní situace.

•	 Švihov (okres Klatovy), zavlažovací systém 
fotbalového hřiště ZŠ, dozor negativní situace.

•	 Řenče (okres Plzeň – jih), výstavba nové tělocvičny 
u areálu místní ZŠ, dozor, negativní situace.

•	 Tajanov (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 269, dozor, negativní situace.

•	 Točník (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 229/2 a 232/2, dozor, negativní situace.

•	 Točník (okres Klatovy), stavba rodinného domu 
na ppč. 237/1, dozor, negativní situace. 

•	 Točník (okres Klatovy), stavba garáže na ppč. 2356 
a 118, dozor, negativní situace.

•	 Vejprnice (okres Plzeň – sever), ulice Na vrchu, 
stavba rodinného domu, negativní situace.

•	 Všeruby (okres Domažlice), odkanalizování 
objektů v areálu bývalé celnice jihozápadně 
od městyse, dozor, negativní situace. 

•	 Zbůch (okres Plzeň - sever), výstavba rodinného 
domu na ppč. 288 a 290, dozor

Záchranné výzkumy a dozory v extravilánech, 
větší liniové stavby
•	 Čeliv (okres Tachov), rekonstrukce polní cesty 

a  vodovodu mezi Čeliví a Krasíkovem, nálezy 
z 19. století.

•	 Horní Ves u Mariánských Lázní (okres Cheb), 
výstavba polní cesty, v  trase zbytky po pražení 
kovové rudy, blíže nedatováno

•	 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření 
dobývacího prostoru lomu Kaznějov, 9. etapa, 
dozor, negativní situace.

•	 Nýrsko (okres Klatovy), rekonstrukce polní cesty 
PC C1, dozor, negativní situace.

•	 Losiná (okres Plzeň-jih), výstavba polní cesty 
z hradu Radyně do Losiné, negativní situace.

•	 Sedlecko (okres Rokycany), pokládka kabelu při 
železniční trati Chrást u Plzně - Radnice, dozor, 
negativní situace.

•	 Stříbro (okres Tachov), výstavba cyklostezky 
do Těchlovic, negativní situace.

Letecká prospekce a fotodokumentace
•	 Letecká prospekce archeologických lokalit 

a dokumentace kulturních památek, areálů měst 
a vesnic v okresech Plzeň – Město, Plzeň – sever, 
Plzeň – jih, Rokycany, Tachov. Realizováno celkem 
5 průzkumných letů (M. Čechura).

•	 Postupné zpracovávání leteckých fotografií 
pro archivy Západočeského muzea a ostatních 
odborných institucí v regionu.

Nálezové a investorské zprávy
Čísla jednací oddělení záchranných archeologických 
výzkumů, fond uložen v archivu oddělení
1/2019 Strašice (okres Rokycany), fara, vodovodní 

přípojka, nálezová zpráva (M. Čechura)
3/2019 Hrádek a Kamenný Újezd (okr. Rokycany), 

obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2, 
investorská zpráva (J. Smetana)

4/2019 Lužany (okres Plzeň-jih), stavba rodinného 
domu na ppč. 430/62, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)

8/2019 Strašice (okres Rokycany), čp. 2, stará škola, 
vodovodní přípojka, nálezová zpráva 
(M. Čechura)

9/2019 Křimice (okres Domažlice), ppč. 1/1 a 6, 
plynovodní přípojka, nálezová zpráva 
(J. Smetana)

12/2019 Domažlice (okres Domažlice), Na Bábě, 
výstavba řadových domů, investorská 
zpráva (P. Hereit)
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15/2019 Švihov (okres Klatovy), zavlažovací systém 
fotbalového hřiště ZŠ, investorská zpráva 
(J. Smetana)

16/2019 Dobřany (okres Plzeň-jih), stavba 
rodinného domu na ppč. 1203/42, zpráva 
o dozoru (J. Smetana)

17/2019 Domažlice (okres Domažlice), Šlillarova 
a Waldhegerova ulice, pokládka veřejného 
osvětlení, investorská zpráva (P. Hereit)

18/2019 Mochtín (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 1080, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)

19/2019 Otěšice (okres Plzeň-jih), stavba garáže na 
ppč. 1977/54, zpráva o dozoru (J. Smetana)

20/2019 Mladotice (okr. Plzeň-sever), rekonstrukce 
TU, nálezová zpráva (M. Čechura)

21/2019 Skelná Huť (okres Plzeň-sever), Černý 
rybník, nálezová zpráva (M. Čechura)

22/2019 Stříbro (okres Tachov), dům čp. 14, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

23/2019 Šťáhlavice (okres Plzeň-město), stavba 
garáže na ppč. 119/13, zpráva o dozoru 
(P. Schneiderwinklová)

24/2019 Sedlice (okres Domažlice), stavba oddílné 
kanalizace, souhrnná investorská zpráva 
za roky 2018 – 2019 (P. Hereit)

25/2019 Holoubkov (okres Rokycany), rekonstrukce 
silnice II/605 průtah Holoubkovem, 
investorská zpráva (J. Smetana)

26/2019 Domažlice (okres Domažlice), plynovod 
kolem Chodského hradu, investorská 
zpráva (P. Hereit)

27/2019 Domažlice (okres Domažlice), rekonstrukce 
ulice Msgre. B. Staška, investorská zpráva 
(P. Hereit)

28/2019 Rokycany (okres Rokycany), stavba haly, 
investorská zpráva (M. Šmejdová)

29/2019 Přehýšov (okres Plzeň-sever), stavba 
rodinného domu, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová)

30/2019 Točník (okres Klatovy), stavba garáže 
na ppč. 2356 a 118, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)

31/2019 Tajanov (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 269, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)

32/2019 Město Touškov (okres Plzeň-sever), 
rekonstrukce Květné ulice, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová)

33/2019 Puclice (okres Domažlice), most ev. č. 
19352-2, investorská zpráva (P. Hereit)

34/2019 Domažlice (okres Domažlice), náměstí 
Míru, pokládka kabelu NN, zpráva o dozoru 
(P. Hereit)

35/2019 Domažlice (okres Domažlice), odizolování 
objektu pivovaru, zpráva o dozoru 
(P. Hereit)

36/2019 Stráž u Domažlic (okres Domažlice), 
stavba  rodinného domu na ppč. 842/16, 
zpráva o dozoru (P. Hereit) 

37/2019 Nýrsko (okres Klatovy), rekonstrukce PC C1, 
investorská zpráva (J. Smetana)

38/2019 Oblast Rokycanska (okres Rokycany), 
napojení severního Rokycanska na dálnici 
D5, zjišťovací výzkum, nálezová zpráva 
(M. Čechura)

40/2019 Mochtín (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 444/6 a st. 43, zpráva 
o dozoru (J. Smetana)

41/2019 Újezd (okres Plzeň-město), stavba plotu, 
zpráva o dozoru (M. Šmejdová)

42/2019 Stříbro (okr. Tachov), Třešňová a  Ořechová 
ulice, investorská zpráva (P. Břicháček)

43/2019 Stříbro (okres Tachov), Muzejní náměstí, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

44/2019 Město Touškov (okres Plzeň-sever), 
rekonstrukce ulice Květná, zpráva o dozoru 
(M. Sochorová)

45/2019 Díly (okres Domažlice), výstavba tůní, 
zpráva o dozoru (P. Hereit)

46/2019 Capartice (okres Domažlice), výstavba malé 
vodní nádrže, zpráva o dozoru (P. Hereit)

47/2019 Předenice (okres Plzeň-jih), stavba 
rodinného domu na ppč. 334/14, zpráva 
o dozoru (J. Smetana)

48/2019 Točník (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 229/2 a 232/2, zpráva 
o dozoru (J. Smetana)

49/2019 Radinovy (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 353/9, 355, 576/10, zpráva 
o dozoru (J. Smetana)

50/2019  Česká Kubice (okres Domažlice), obytná 
zóna Koptovna, pokládka kanalizace 
a vodovodu (P. Hereit)

51/2019  Oprechtice (okr. Domažlice), výstavba malé 
vodní nádrže, investorská zpráva (P. Hereit)

52/2019 Točník (okres Klatovy), stavba rodinného 
domu na ppč. 237/1, zpráva o dozoru 
(J. Smetana)

54/2019 Bezděkov (okres Klatovy), m. č. Poborovice, 
stavba rodinného domu na ppč. 846/27, 
zpráva o dozoru (J. Smetana)

55/2019 Horní Ves (okres Cheb), investorská zpráva 
(P. Břicháček)

56/2019 Lhota u Stříbra (okres Tachov), přístavba 
haly, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

57/2019 Starý Plzenec (okres Plzeň-město), 
technická infrastruktura k  rodinnému 
domu, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

58/2019 Starý Plzenec (okres Plzeň-město), stavba 
rodinného domu na ppč. 132/44, zpráva 
o dozoru (M. Sochorová)

59/2019 Chrást (okres Plzeň-sever), přesun zastávky, 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)
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60/2019 Stříbro (okres Tachov), ohradní zeď 
hřbitova u kostela sv. Petra, investorská 
zpráva (P. Břicháček)

63/2019 Stříbro (okres Tachov), hala společnosti 
Kermi, investorská zpráva (P. Břicháček)

64/2019 Kaznějov (okres Plzeň-sever), rozšíření 
dobývacího prostoru lomu Kaznějov, 
9. etapa, investorská zpráva (J. Smetana)

65/2019 Milavče (okres Domažlice), novostavba 
silážní jímky, investorská zpráva (P. Hereit)

66/2019 Kunějovice (okres Plzeň-sever), čp.  59, 
stavba garáže, nálezová zpráva 
(M. Čechura)

67/2019 Stříbro (okres Tachov), městský hřbitov, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

68/2019 Vejprnice (okres Plzeň-sever), stavba 
rodinného domu, nálezová zpráva 
(M. Čechura)

70/2019  Křimice (okres Plzeň-město), plynovodní 
přípojka na ppč. 1/2, nálezová zpráva 
(J. Smetana)

71/2019 Křimice (okres Plzeň-město), plynovodní 
přípojka na ppč. 6, nálezová zpráva 
(J. Smetana)

72/2019 Javor (okres Klatovy), ppč, 213/74 a 488, 
budova sportovního zázemí, investorská 
zpráva (J. Smetana)

73/2019 Čeliv – Kokašice (okres Tachov), 
stavba polní cesty, investorská zpráva 
(P. Břicháček)

75/2019 Pocinovice (okres Domažlice), stavba 
rodinného domu na ppč. 7471, zpráva 
o dozoru (P. Hereit)

76/2019 Pocinovice (okres Domažlice), pokládka 
kabelu NN, investorská zpráva (P. Hereit)

77/2019 Všeruby (okres Domažlice), odkanalizování 
celnice, investorská zpráva (P. Hereit)

78/2019 Přestavlky (okres Plzeň-sever), Jordán I., 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)

79/2019 Starý Plzenec – Radyně – Losiná (okres 
Plzeň-město), stavba lesní cesty, 
investorská zpráva (P. Břicháček)

80/2019 Plzeň (okres Plzeň-město), Nová Valcha, 
zpráva o dozoru (M. Sochorová)

81/2019  Šťáhlavy (okres Plzeň-město), stavba 
rodinného domu na ppč. 662, zpráva 
o dozoru (M. Sochorová)

82/2019  Česká Bříza (okres Plzeň-sever), stavba 
rodinného domu na ppč. 217, 216/2 
a 424/1, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

83/2019  Nová Ves u Horšovského Týna (okres 
Domažlice), stavba vsakovací nádrže 
na  dešťovou vodu u domu čp. 26, zpráva 
o dozoru (P. Hereit)

84/2019 Plzeň (okres Plzeň-město), kanalizace 
Valcha, zpráva o dozoru (M. Sochorová)

85/2019 Stříbro (okres Tachov), cyklostezka, 
rekonstrukce kina, investorská zpráva 
(P. Břicháček)

86/2019 Horšovský Týn (okres Domažlice), výstavba 
sportoviště v areálu ZŠ, investorská zpráva 
(P. Hereit)

87/2019  Pocinovice (okres Domažlice), výstavba 
ČOV, kanalizace a vodovodu, investorská 
zpráva za rok 2019 (P. Hereit)

88/2019 Milevsko (okres Písek), premonstrátský 
klášter, investorská zpráva (P. Břicháček)

89/2019 Řenče (okres Plzeň-jih), stavba tělocvičny, 
investorská zpráva (M. Šmejdová)

90/2019 Sedlecko (okres Rokycany), výstavba PZS, 
investorská zpráva (M. Šmejdová)

91/2019 Kostelec u Stříbra (okres Tachov), kostel 
sv. Jana Křtitele, investorská zpráva 
(P. Břicháček)

93/2019 Obytná zóna Valcha (Plzeň - město), 
výstavba kruhového objezdu, zpráva 
o dozoru (M. Sochorová).

 Odborné zpracování nálezových souborů a další 
výzkumná činnost

Zpracován a v  rámci Archeologické mapy České 
republiky odeslán do Archeologického ústavu AV ČR, 
v.v.i. soubor 25 nálezových zpráv o archeologických 
výzkumech na Domažlicku provedených v  letech 
2018 a 2019 (P. Hereit).

Odeslán do Národního památkového ústavu ú.o.p. 
v Plzni soubor 25 nálezových zpráv o archeologických 
výzkumech na Domažlicku provedených v letech 
2018 a 2019 (P. Hereit).

Vypracované posudky a vyjádření 

V souvislosti s archeologickými výzkumy

Česká Kubice (okres Domažlice), stavba „Česká 
Kubice - obytná zóna Koptovna“, návrh rozpočtu 
na provedení archeologického výzkumu, čj. 6/2019 
OZAV (P. Hereit).

Dobříkov u Kdyně (okres Domažlice), stavba 
kanalizace a vodovodu pro obytnou zónu, návrh 
rozpočtu na provedení archeologického výzkumu, 
čj. 39/2019 OZAV (P. Hereit).

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Domažlice, 
Chodský hrad, stavební úpravy restaurace 
na  informační centrum“, návrh rozpočtu 
na provedení archeologického výzkumu při výstavbě 
plynovodu, čj. 7/2019 OZAV (P. Hereit).

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Domažlice, 
3134/4 – kabel NN“, vyjádření ke stavbě, 11/2019 
OZAV (P. Hereit). 

Domažlice (okres Domažlice), stavba „Rekonstrukce 
ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2“, 
návrh rozpočtu na provedení archeologického 
výzkumu, čj. 14/2019 OZAV (P. Hereit).
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Domažlice (okres Domažlice), stavba „Domažlice, 
28.  října – MET“, vyjádření ke stavbě, čj. 53/2019 
OZAV (P. Hereit).

Horšovský Týn (okres Domažlice), stavba „Sportoviště 
se zázemím – areál ZŠ Horšovský Týn“, návrh rozpočtu 
na provedení archeologického výzkumu, čj. 61/2019 
OZAV (P. Hereit).

Hostouň (okres Domažlice), stavba „Výstavba 
PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice – Planá 
u Mariánských Lázní“, vyjádření ke stavbě, čj. 2/2019 
OZAV (P. Hereit).

Hříchovice (okres Domažlice), prodloužení kanalizace 
k novostavbě rodinného domu, zpráva pro kolaudaci 
stavby, čj. 92/2019 OZAV (P. Hereit).

Nová Ves u Horšovského Týna (okres Domažlice), 
stavební úpravy rodinného domu čp. 26, zpráva pro 
kolaudaci stavby, čj. 62/2019 OZAV (P. Hereit).

Nýřany (okres Plzeň-sever), vyjádření k  výskytu 
archeologických nálezů, čj. 5/2019 OZAV 
(M. Čechura).

Puclice (okres Domažlice), stavba „Most ev. č. 
19352-2 - Puclice“, návrh rozpočtu na provedení 
archeologického výzkumu, čj. 10/2019 OZAV 
(P. Hereit).

Švihov (okres Klatovy), zavlažovací systém základní 
školy, návrh rozpočtu na provedení archeologického 
výzkumu, čj. 13/2019 OZAV (J. Smetana).

Tisová u Mrákova (okres Domažlice), stavba 
„Odvádění důlních vod z kamenolomu Tisová 
u  Mrákova“, vyjádření ke stavbě, čj. 74/2019 OZAV 
(P. Hereit).

Všeruby u Kdyně (okres Domažlice), stavba „Všeruby 
– Odkanalizování bývalé celnice“, návrh rozpočtu 
na provedení archeologického výzkumu, čj. 69/2019 
OZAV (P. Hereit).

Recenzní posudky pro odborný tisk

Recenzní posudky pro časopis Archaeologia Historica 
(M. Čechura, P. Schneiderwinklová), Historie, otázky, 
problémy (M. Čechura), Staletá Praha (M. Čechura).

Kvalifikační práce

Oponentské posudky bakalářských prací, 
Archeologický ústav JČU České Budějovice 
(P. Břicháček).

Zpracování Archeologické mapy České republiky

Archeologická mapa ČR je softwarová aplikace, 
která slouží ke shromažďování dat o plánovaných 
terénních zásazích, rozdělování archeologických 
výzkumů mezi oprávněné organizace a sběru 
informací o jejich výsledcích. 

V  rámci této aplikace bylo prováděno postupné 
zpracování dat o archeologických výzkumech 
provedených oddělením záchranných 
archeologických výzkumů v  letech 2018 a 2019 
(P. Schneiderwinklová, J. Smetana). 

Oddělení starších dějin
záchranné archeologické výzkumy 
bez sbírkotvorného přínosu
•	 Čerňovice PS, chaty u Nového mostu, kNN 
•	 Dýšina, Do Křemší, parc. č. 81/2, rodinný dům 
•	 Ejpovice – splašková kanalizace a ČOV, 2. etapa 
•	 Heřmanova Huť, PS, K Samotě, ppč. 806, kNN 
•	 Holoubkov, RO, průtah kNN 
•	 Horažďovice, rekonstrukce polní cesty rch1
•	 Hrádek, RO, Rokycanská, p.č. 1575/111, kNN 
•	 Hracholusky, PS, ppč. 321/1, kNN 
•	 Chrančovice, PS, zámek čp.1, kNN 
•	 Kařez, RO, p.č.1/18, kNN 
•	 Kařez, RO, p.č. 411/20, kNN 
•	 Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN 
•	 Krašov, PS, vysílač výv. Manětín, kVN 
•	 Krašovice, PS, 15 RD, kNN 
•	 Křelovice VO
•	 Křenovy - Vránov, dílčí úsek dálkové cyklotrasy
•	 Kříše, PC 2
•	 Lhota, sokolovna – I. etapa 
•	 Město Touškov, PS, Líšťanská, ppč 1240/5, kNN 
•	 Nýřany, přestupní uzel 
•	 Plzeň, Božkov - obnova NN 
•	 Plzeň, Do Zámostí, p.č. 693/24,25, kNN 
•	 Plzeň, Jateční, p.č.12654/1 – kNN 
•	 Plzeň, Litice, kab. propoj VN - kVN, kNN 
•	 Plzeň, Mezi Podjezdy, p. č. 34/2, kNN 
•	 Plzeň, Náplavka Radbuza 
•	 Plzeň, Pallova, parc. č. 469, kVN, kNN 
•	 Plzeň, Poděbradova, p.č. 9516/2, kNN 
•	 Plzeň, rekonstrukce ul. 28. října, okružní křižovatka 
•	 Plzeň, Rezidence Mlýnská strouha
•	 Plzeň, Sedláčkova, rekonstrukce ulice 
•	 Plzeň, Skvrňany parc. č. 2455/2 kNN 
•	 Plzeň, Slovanská třída, oprava TT 
•	 Plzeň – Sušická, reko MS 
•	 Plzeň, Ve Višňovce, E2712, kNN 
•	 Rokycany, Josefa Růžičky, kNN 
•	 Sulislav, TC, 6xRD - vVN, DTS, kNN 
•	 Šťáhlavice, PM, p.č. 119/13, kNN 
•	 Tlučná, PS, u ČOV, ppč. 1289, kNN 
•	 Třemošná, PS, Máchova č.p. 282, kNN 
•	 Úlice, PS, Hracholusky, ppč. 286/12, kNN 
•	 Víteň, KT, parc.č. 87 – NN 
•	 Vránov, stezka pro pěší a cyklisty
•	 Vysoké Jamné – polní cesta VPC11
•	 Zbiroh – rekonstrukce štábu ŠVZ 
•	 Zruč-Senec, PS, Třemošenská, p.č. 718/9, kNN
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Nálezové zprávy, investorské zprávy, zprávy 
o  provedení výzkumu, vyjádření k  provedení 
výzkumu, antropologické zprávy (Čísla jednací 
fondu historické archeologie oddělení starších dějin, 
uloženy v archivu oddělení)
1/2019   Drahoňův Újezd, p.č 267/20, rodinný dům, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
2/2019   Rokycany, parc. č. 740/35, novostavba RD, 

vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
3/2019   Lhota u Dobřan, par. č. 527/253, 

novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

4/2019   Žilov, PS, ppč. 9/5, kN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)  

5/2019   Meclov, nové veřejné osvětlení, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

6/2019   Rokycany, parc. č. 740/44, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

7/2019   Plzeň, Jateční, p.č.12654/1 – kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

8/2019   Plzeň, Poděbradova, p.č. 9516/2, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

9/2019  Klatovy, nábř. Kapitána Nálepky + 1, 
reko MS, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna) 

10/2019 Plzeň – Košutka – 2. etapa - kolektory, reko 
MS, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

11/2019 Bezdružice, TC, Úterská – vVN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

12/2019 Třemošná, PS, Máchova č.p. 282, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

13/2019 Plzeň, Bolevec, 1909/2,3,4, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

14/2019 Horní Folmava p.p.č. 469/7, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

15/2019 Mešno, parc. č. 253/7, rodinný dům, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

16/2019 Plzeň, Mozartova, p.č.11620/1, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

17/2019 Plzeň - Skvrňany, sportovní areál, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

18/2019 Horní Bříza, PS, Tovární, 442/1, kVN + TS 
+ kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)

19/2019 Plzeň, Lhota, K Sinoru, p.č. 435/4, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

20/2019 Plzeň, Karlovarská, pod č.p. 149/143, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

21/2019 Plzeň, Chebská 502/27, k. VN, roz. VN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

22/2019 Plzeň - Košutka, reko MS, 1. etapa – kolekto-
ry, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

23/2019 Plzeň, Guldnerova, Interflex, kNN, DBT, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

24/2019 Kralovice, PS, Hradecko, 74, TS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

25/2019 Rybnice, PS, p.č. 472/118 - 12, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

26/2019 Rokycany, Josefa Růžičky, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

27/2019 Plzeň, Do Zámostí, p.č. 693/24,25,kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

28/2019 Tachov, p.č. 2984/686 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

29/2019 Starý Plzenec, PM, Střední, p.č. 237/146, 
kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)  

30/2019 Cheznovice, RO, E33, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

31/2019 Heřmanova Huť, PS, p.č. 378 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

32/2019 Dolní Kramolín, p.č. 26, vVN, TS, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

33/2019 Domažlice, Voborníkova, č.par. 3453/4 
– kNN, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)  

34/2019 Plzeň, Skvrňany parc. č. 2455/2 kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

35/2019 Plzeň, Sluneční, č.parc. 249/4, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

36/2019 Rokycany, Šťáhlavská, p.č. 648/1 kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

37/2019 Plzeň, Zbrojnická, oprava TT, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

38/2019 Plzeň, Solní, oprava TT, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

39/2019 Železná Ruda, Javor, 0744_2017_FTT_OK, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

40/2019 Chrančovice, PS, zámek čp.1, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

41/2019 Litohlavy, parc. č. 1095/43, 1095/90, 
novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

42/2019 Pelechy, DO, parc.č.324 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

43/2019 Starý Spálenec, DO, 220/95 – kNN,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

44/2019 Ostrov u Bezdružic, PS, Pláň, č.p.9, vNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

45/2019 Bor, TC, Nádražní, p.č. 2229/14 – vVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

46/2019 Pocinovice, DO, parc.č. 6133 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

47/2019 Stříbro, TC, č.p. 1011 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

48/2019 Kladruby, TC, p.č. 70/1 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

49/2019 Plzeň, PM_0569 LT4 - PM_0580 LT8 – kVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

50/2019 Stupno, p.č. 97/1, dopravní infrastruktura, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 
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51/2019 Radonice – veřejné osvětlení u č.p.7, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

52/2019 Starý Klíčov, DO, parc. č. 4351/4 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

53/2019 Čerňovice PS, chaty u Nového mostu, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

54/2019  Plzeň, Pallova, parc. č. 469, kVN, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

55/2019 Horšovský Týn - DO, Domažlická – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

56/2019 Stod, PJ, Hradecká, č.p. 613 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

57/2019  Havlovice u Domažlic p.p.č. 260/28, 
novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

58/2019  Holoubkov, RO, průtah kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

59/2019 Přívětice čp. 95, přístavba zázemí dílny, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

60/2019  Velký Malahov p.p.č.1336, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

61/2019 Plzeň, Náplavka Radbuza, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

62/2019  Plzeň, Květinová a okolí, kabelizace NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

63/2019  Úlice, PS, Hracholusky, ppč. 286/12, kNN,  
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

64/2019 Postřekov, DO, 1969/7 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

65/2019 Plzeň, Sedláčkova, rekonstrukce ulice, 
investorská zpráva (Orna) 

66/2019 Vidice, DO, parc. č. 648/20 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

67/2019 Lštění, DO, 53/5 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

68/2019 Plzeň, Pod Mikulkou, p.č. 11618/1, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

69/2019 Plzeň - Litice, parc. č. 1859/2, výstavba 
víkendové chaty, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)  

70/2019 Krašovice, PS, 15 RD, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

71/2019 Mýto, parc. č. 3740/2, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

72/2019 Svojkovice, parc.č. 298/2, novostavba RD,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

73/2019 Starý Plzenec, stavba elektropřípojky NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

74/2019 Horšovský Týn, DO, 1523/165 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

75/2019 Rozšíření optické sítě FIXNET v Sušici 2017, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

76/2019 Metropolitní optická síť FIXnet Sušice, 
etapa „Nádražní“, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

77/2019 Dýšina, PM, Malé Náměstí, p.č.702, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

78/2019  Plzeň – Sušická, reko MS, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

79/2019 Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

80/2019 Nezvěstice, parcelní číslo st. 48/4, 
novostavba rodinného domu, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)  

81/2019 Dýšina, č. parc. 776/3, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

82/2019 Horšov 59, přípojka kanalizace, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

83/2019 Ohnišťovice, DO, parc.č.1472 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

84/2019 Starý Plzenec, Jedlová, VO, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

85/2019 rekonstrukce komunikace II/605, okres 
RO A PS, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna) 

86/2019 Hradiště u Plzně, p.p.č. 93/1, novostavba 
RD, vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

87/2019 Blížejov, DO, č.parc. 69/3 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

88/2019 Šťáhlavice, PM, p.č. 119/13, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

89/2019 Lhota, sokolovna – I. etapa, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

90/2019 Kanice, DO, 1438/2 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

91/2019 Plzeň, Božkov - obnova NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

92/2019 Blovice, Pod Rybníčkem, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

93/2019 Chotíkov, p.p.č. 98/1 a p.p.č. 98/2, 
novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

94/2019 Skařez, most ev. č. 195-004, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

95/2019 Kozolupy, PS, u nádraží p.č.821/12, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

96/2019 Bělá nad Radbuzou, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

97/2019 Plzeň, Mezi Podjezdy, p. č. 34/2, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

98/2019  Tlučná, PS, u ČOV, ppč. 1289, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

99/2019 Koloveč, DO, č. parc. 2067 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

100/2019 Osvračín, novostavba RD Kasl/Střílková, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

101/2019 Kvíčovice, DO, č.parc.67/41 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

102/2019 Capartice, DO, č.p. 20 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 
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103/2019 Úboč, DO, č. parc. 2209/5 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

104/2019 Chodov, DO, č. parc. 761/5 – NN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

105/2019 Plzeň, stavba rodinného Penzionu I. 
na  pozemku bývalé ubytovny, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

106/2019 Plzeň, stavba rodinného Penzionu II. 
na  pozemku bývalé ubytovny, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)  

107/2019 Dolní Jadruž, TC, p.č. 1937/3 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

108/2019 Mokrouše, parc. č. 114/8, rodinný dům, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

109/2019 Hracholusky, PS, ppč. 321/1, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

110/2019 Klabava, obec, RO_0515, TS, vVN, vNN,  
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

111/2019 Trpísty, TC, p.č. 973/2 - vVN, DTS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

112/2019 Křimice - Škoda ELU3 VVN, V1202/V1206, 
Hlavní trasa – výměna vedení, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

113/2019 Plzeň, rekonstrukce ul. 28. října, okružní 
křižovatka, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna)  

114/2019 Svojkovice - DSP, D5 oprava AB vozovky 
v km 64,550 – 61,000 vlevo, odpočívka, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

115/2019 Plzeň, Chelčického parc.č. 8589/1 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

116/2019 Týček, novostavba rodinného domu, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

117/2019 TYMÁKOV, PM, č.p.98 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

118/2019 Hrádek, RO, Rokycanská, p.č. 1575/111, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

119/2019 Kařez, RO, p.č. 411/20, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu, (Orna) 

120/2019 Staré Sedliště, TC, č.p. 197 - kNN, DTS, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

121/2019 Černošín, TC, p.č. 5271 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

122/2019 Mrákov, DO, 1370/1,5 - přeložka kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

123/2019 Nýřany, přestupní uzel, zpráva o provedení 
výzkumu (Orna) 

124/2019 Losiná 405, stavební úpravy a přístavba 
rodinného domu, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

125/2019 Plzeň, Brojova, památník, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

126/2019 Klabava nová provozní budova VD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

127/2019 Losiná, PM, p.č.1914/8, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

128/2019 Plzeň, Janáčkova, reko MS, II.etapa, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

129/2019 Plzeň, Litice, kab. propoj VN - kVN, kNN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna) 

130/2019 Kozolupy, PS, parc. č. 235/1, vNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

131/2019 Ctiboř, TC, p.č. 2692 - vVN, kVN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

132/2019 Ejpovice – splašková kanalizace a ČOV, 
2. etapa, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna) 

133/2019 Domažlice parc.č. 3352/6, novostavba 
rodinného domu, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)

134/2019  Kříše, PC 2, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna) 

135/2019 Krašov, PS, vysílač výv. Manětín, kVN, 
zpráva o provedení výzkumu (Orna)

136/2019 Víteň, KT, parc.č. 87 – NN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)  

137/2019 Heřmanova Huť, PS, K Samotě, ppč.  806, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

138/2019 Plzeň, Slovanská třída, oprava TT, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

139/2019 Stod, I/26 D, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)  

140/2019 Kařez, RO, p.č.1/18, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna) 

141/2019 Rokycany 155, RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna)  

142/2019 Těchlovice, TC, ZD - náves - kNN, DTS, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

143/2019 Rokycany parc. č. 740/47, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

144/2019 Horní Bříza, novostavba dvou rodinných 
domů, vyjádření k provedení výzkumu 
(Orna)  

145/2019 Šťáhlavy, PM, p.č. 275/12, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

146/2019 Staňkov, most ev. č. 1853-2, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

147/2019 Doudlevce č.parc. 521/1, novostavba 
rodinného domu, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

148/2019 Plzeň, Radčická, p.č. 106915, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

149/2019 Chodov, DO, č.p.54 - přeložka NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

150/2019 Horažďovice, rekonstrukce polní cesty 
RCH1, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

151/2019 Město Touškov, PS, Líšťanská, ppč 1240/5, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

152/2019 Vysoké Jamné – polní cesta VPC11, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

153/2019 Rokycany 1918/1, novostavba přístřešku, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)
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154/2019 Libkov, DO, parc.č. 53/3 – kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

155/2019 Mariánská Týnice, dostavba východního 
ambitu, průběžná zpráva (Orna)

156/2019 Dýšina, Do Křemší, parc. č. 81/2, rodinný 
dům, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

157/2019 Sirá, RO, p.č.628/5- kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

158/2019 Osek u Rokycan, ppč. 811/26, 811/39, 
novostavba skladovací haly, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

159/2019 Líně, PS, Nám. 1. máje, čp.30, kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

160/2019 Trnová, rekonstrukce komunikace MK7, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

161/2019 Sulislav, TC, 6xRD - vVN, DTS, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

162/2019 Plzeň – Domažlická, reko MS, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

163/2019 Rokycany čp. 1045, novostavba garáže, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

164/2019 Volduchy, parc. č. 865/8, novostavba RD, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

165/2019 Hůrky u Rokycan, parc. č. 28/10, 
novostavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

166/2019 Chomle, RO, parc. č. 128/10, VN, TS, NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

167/2019 Strašice, RO, p.č.168, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

168/2019 Křelovice VO, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna)  

169/2019 Potín, TC, č.p. 2 - TC_0435, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

170/2019 Radnice u Rokycan, ppč. 440/58, 440/57, 
výstavba RD, vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

171/2019 Zbiroh – rekonstrukce štábu ŠVZ, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

172/2019 Plzeň, Ve Višňovce, E2712, kNN, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

173/2019 Plzeň, Lhota, Na Dolíkách VIII., kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

174/2019 Zruč-Senec, PS, Třemošenská, p.č. 718/9, 
kNN, zpráva o provedení výzkumu (Orna)

175/2019 Těškov, RO_0241, TS, kNN, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna) 

176/2019 Plzeň - Lobzy, Revoluční ul. – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

177/2019 Klášter chotěšov - záchrana a  využití 
konventu, průběžná zpráva (Orna) 

178/2019 Vránov, stezka pro pěší a cyklisty, zpráva 
o provedení výzkumu (Orna)

179/2019 Křenovy - Vránov, dílčí úsek dálkové 
cyklotrasy, zpráva o provedení výzkumu 
(Orna)  

180/2019 Domažlice, plnící stanice CNG, vyjádření 
k provedení výzkumu (Orna)

181/2019 Domažlice, zvýšení skladovací kapacity 
pro NM a BA,vyjádření k provedení 
výzkumu (Orna) 

182/2019 Babylon, DO, č.parc. 131/12 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

183/2019 Domažlice, č.parc.2689/44 – kNN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

184/2019 Jeníkovice, DO, parc. č. 193/2 - NN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna)

185/2019 Planá, TC, Kyjovská, č.p. 607 – vVN, 
vyjádření k provedení výzkumu (Orna) 

Písemná odborná vyjádření (M. Hus)

Soupis nálezů mincí z  doby třicetileté války 
na  území Plzeňského kraje. Pro ZČU a CBB Bärnau 
(Mgr. M. Preusz, Ph.D.), leden 2019
•	  Historie budov kasáren Jana Sladkého-Koziny 

v  Plzni 1889 až 1945. Pro Krajské vojenské 
velitelství v Plzni (plk. M. Sklenář), červen 2019

•	  Renovace expozice Muzea J. Hyláka v  Radnicích 
(RO), březen až září 2019 

•	 Evangelická opozice v Plzni v 16. století, plzeňský 
lékárník Fojt a jeho osudy. Pro Lékárenskou 
komoru ČR (Pharm. Dr. J. Chrastinová), srpen 2019

•	 Soupis nálezů historických mincí na východním 
Tachovsku. Pro MM Černošín (Mgr. M. Sihelská), 
listopad 2019

Určování sbírek pro jiné organizace
•	 Určení a popis 44 ks tolarových mincí a medailí 

rodu Šliků z  let 1519 – 1767 umístěných na  tzv. 
Šlikovské mincovní kazetě. Pro NPÚ, ú.p.s. 
Sychrov, státní zámek Náchod (M. Hus)

•	 Určení a popis 30 pozdně středověkých němec-
kých mincí. Pro MBH v Rokycanech (M. Hus)

•	 Určování zbraní pro OKTE PČR KŘP Plzeň (J. Balcar)

Recenzní posudky 
•	 Článek „Otec legionářů Josef Patejdl (1878 – 

1940)“, autor K. Řeháček, SOA Plzeň. Pro MZK 
2019 (M. Hus)

•	 Článek „Depot římských mincí z  Folmavy 1862“, 
autoři J.John, M. Řezáč a P. Zavřel, Pro AZČ 10, 
2019 (M. Hus)

•	 Oponentura diplomové práce “ Na cestě 
k  Lipanům – militárie v  deskové malbě doby 
husitské.“, autor Bc. J. Vondra. Pro UJEP Ústí 
n.Labem (M. Hus)

•	 recenze článku Hrad Vrtba a jeho hospodářské 
zázemí pro AH 44/2 (J. Orna)

•	 recenze článku Hrad v Janovicích nad Úhlavou – 
stav dosavadního poznání od Zlaty Gersdorfové 
pro AZČ 10/1 (J. Orna)
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Zpracování nálezů mincí (M. Hus)
•	 metodická pomoc, určení některých mincí 

a  konsultace v  souvislosti s  nálezem mincí 
(celkem 418 ks) u Kostomlat 2017 pro RM v 

•	 Určení a popis 4 ks středověkých mincí, nález 
Plasy – klášter 2019. Pro NPÚ, ú.o.p. Plzeň 

•	 Určení a popis 62 ks. pozdně středověkých mincí, 
nález Vrčeň, kostel sv. Vavřince 2018-19. Pro OM 
Plzeň-jih v Blovicích 

•	 Určení 2 ks novodobých mincí z  detektorového 
nálezu u kostela sv.Petra a Pavla v Dolanech

•	 Určení a popis raně středověké mince (denár 
Břetislava I.)u nálezu u kostela sv. Jiří v Lukové

•	 Depot Bezděkovec 1928 (míšeňské a pražské 
groše 15. století, 57 ks)

•	 Depot Strážov 2011 (míšeňské a pražské groše 
15. století, 182 ks)

•	 Depot Kbelany 2016 (řezenské feniky 12. stol., 40 ks)

Další odborná činnost (M. Hus)
•	 Zjištění a lokalizace hrobu rudoarmejce V.  L.

Malennikova pro jeho vnučku MUDr. Kovalenko 

Vzájemná konsultace, výměna databází, upřesnění 
lokalizace a identifikace válečných hrobů 
a vojenských pietních míst v Plzeňském kraji pro KÚ 
Plzeňského kraje, odbor krizového řízení

Návštěva sběratelského veletrhu Sběratel 2019. 
Praha, výstavní areál Letňany, 7. 9. 2019 

Oddělení novějších dějin
•	 Zpracování hesel pro turistický portál Plzeňského 

kraje Turistů ráj pro zřizovatele - Odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu (Krčmář).

•	 Odborné zpracovávání tématu řádu benediktýnů 
v  regionu, výstupem byla přednáška Benediktini 
v Plzeňském kraji (Krčmář).

•	 Průběžné doplňování databáze s fotografiemi 
rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého (Krčmář).

•	 Dokumentace, historie a stavební podoby Plzně 
(Krčmář).

•	 Odborné zpracování části sbírkového souboru 
pohlednic a jeho digitalizace (Tománková).

•	 Zpracování fotografií z  Plzeňské Porty, jejich 
digitalizace a systematické utřídění (Kuníková)

•	 Digitalizace nakoupených a zapůjčených negativů 
od Prokeše a Ariase (Kuníková, Tománková) 
a jejich odborné zpracování (Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Odborná činnost pracovníků uměleckoprůmyslového 
oddělení byla zaměřena na zpracování podsbírek 
Uměleckého řemesla a Orientu v rámci jednotlivých 
odborných úkolů nebo revize jednotlivých fondů 
spravovaných kurátory. Kurátoři dále spolupracovali 
s  odbornými odděleními Západočeského muzea 

v  Plzni a dalšími odbornými institucemi při 
zpracování sbírek, přípravě výstav a publikací. 
Výsledky odborné práce byly průběžně doplňovány 
do interní elektronické databáze sbírkových 
předmětů Demus (evidence II. stupně), do databáze 
expozice „Umělecké řemeslo / Užité umění“, nebo 
publikovány v  odborných statích, publikacích 
a prezentovány na odborných konferencích. Během 
roku byly zpracovávány rešerše pro další instituce 
a badatele na základě konkrétních dotazů. 

Další odborná činnost
•	 příprava a realizace výstavy „Umělecká litina 

ve sbírce Západočeského muzea v  Plzni“ pro 
Muzeum Třineckých železáren a města Třince 
(3. 4. – 30. 6. 2019) (Kotorová, Mleziva);

•	 rešerše církevních textilií v rámci přípravy 
výstavy „Vytkáno a vyšito pro kaple i kostely; 
práce vznešených i prostých“, realizace 
plánována v roce 2021 ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem (ÚOP středních Čech) 
(NAKI 99H4021035) (Kotorová);

•	 revize odborného určení, fotodokumentace 
a zpracování vějířů z oddělení umělecko-
průmyslového a národopisného ZČM v  Plzni 
(celkem 213 inv. čísel). Proběhl průzkum 
identifikace textilních materiálů všech předmětů, 
dále pokračoval průzkum akvizičních údajů 
v archivu Západočeského muzea (Kotorová);

•	 příprava libreta pro výstavu „Příběh vějíře“, která 
proběhne ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Kolíně v roce 2020 (Kotorová);

•	 vyhotoven odborný posudek pro odpisy, 
sbírku keramiky, skla a porcelánu, pro Muzeum 
Dr.  Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky 
ZČM v Plzni (Merglová Pánková);

•	 spolupráce na výstavě Západočeského muzea 
v  Plzni „Křehká krása motýlů“ (6. 9. 2019 – 19. 1. 
2020), (Mleziva);

•	 příprava anglického překladu odborných popisek 
pro stálou expozici „Umělecké řemeslo / Užité 
umění“ (Mleziva, Mergl, Merglová Pánková, 
Kotorová);

•	 komentované prohlídky v  expozici „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“ (Kotorová, Mergl, 
Merglová Pánková, Mleziva);

•	 přednášky pro Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni 
(Kotorová, Mergl, Merglová Pánková, Mleziva);

•	 příprava české a anglické verze propagační 
skládačky pro stálou expozici „Umělecké řemeslo 
/ Užité umění“ (Mergl, Merglová Pánková, 
Kotorová, Mleziva);

•	 účast na konferenci „Asian art in the collection 
of the West Bohemian Museum in Pilsen – 
characteristics and origin of the collection“, 
„Material Culture Conference“ (6. – 7. 9. 2019, 
Olomouc) (Mleziva);

•	 příprava článku o orientální podsbírce pro 
Časopis Národního muzea (Mleziva);
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•	 spolupráce na projektu Náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kultur NM 
„Mimoevropské kultury“ (Dílčí cíl: Textil, oděv, 
ozdoby a šperky) – zpracování katalogu předmětů 
(Mleziva);

•	 příprava podkladů k projektu Dlouhodobé 
koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) 
ZČM v  Plzni (Merglová Pánková, Kotorová, 
Mleziva);

•	 příprava zadávací dokumentace k návrhům 
Integrovaných grantových projektů (IGP) od roku 
2021 (Merglová Pánková, Mleziva).

Odborná pomoc pro jiné organizace:
•	 vyhotoven odborný posudek pro Městské 

muzeum Bechyně k žádosti pro Ministerstvo 
kultury ČR (Merglová Pánková);

•	 vyhotoven odborný posudek pro Magistrát 
města Plzně, odbor evidence majetku (Merglová 
Pánková);

•	 rešerše na téma L. J. Holuby, jeho kresby 
a  korespondence pro Malokarpatské múzeum 
v Pezinku, (Merglová Pánková);

•	 odborné určení blízkovýchodních a balkánských 
šperků pro Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur NM (Mleziva).

Oddělení národopisné
Tak jako v  předcházejících letech, také v  roce 2019 
se pracovníci národopisného odd. ve své odborné 
práci věnovali převážně odbornému zhodnocování 
sbírkových předmětů etnografické podsbírky 
a  pomocné dokumentace podsbírky. Revidovány 
byly postupně stávající evidenční záznamy 
a  současně s  tím docházelo rovněž k  vytváření 
evidenčních záznamů zcela nových. Zmíněné revize 
byly prováděny napříč jednotlivými sbírkovými 
fondy. 

Stejně tak docházelo v  roce 2019 k  odbornému 
zpracování a základní katalogizaci doposud 
nezpracovaných pozůstalostí a k  jejich zařazení 
do pomocných fondů etnografické podsbírky 
pod signaturami MA2, PA2, RA2. Uvedeným 
způsobem bylo zahájeno zpracování vlastního 
archivu Národopisného muzea Plzeňska, resp. 
národopisného odd. Západočeského muzea v Plzni; 
archivu výstav a písemností PhDr. Marie Maderové. 
Do pomocných fondů etnografické podsbírky byly 
zařazeny nové kategorie a současně s  tím také 
předměty označené signaturami PA2 – „KUTILSTVÍ“; 
RA2 – VLADIMÍR MACHANÍČEK. 

Vyjma pokračující práce na odborném zhodnocování 
sbírkových fondů etnografické podsbírky v průběhu 
generální inventarizace a příprav přednášek či 
komentovaných prohlídek se pracovníci odd. v roce 
2019 věnovali následujícím činnostem:

Výstavní a expoziční projekty:
•	 zpracování části scénáře a odborná revize 

libreta výstavy „Cukráři jedou, perníky vezou“ 
(Chmelenský),

•	 průběžné doplňování stálé expozice „Rok na  vsi, 
aneb Od Martina do Martina“ (odborná část: 
Chmelenský; interaktivní prvky: Oliberiusová).

V roce 2019 se pracovníci národopisného odd. zapojili 
do činnosti Univerzity třetího věku při Západočeské 
univerzitě v  Plzni, pro kterou připravili studijní 
předmět „Úvod do etnografie (optikou paměťových 
institucí)“. V  zimním semestru akademického roku 
2019/2020, tj. do 5. ledna 2020, bylo pracovníky 
národopisného odd. realizováno celkem 6 
samostatných přednášek. V  letním semestru téhož 
akademického roku proběhne dalších 5 přednášek 
a jeden speciální seminář, zaměřený na rukodělnou 
lidovou výrobu.

Centrum paleobiodiverzity
Odborná činnost Centra Paleobiodiversity se z větší 
části týkala odborného zpracování a revizí sbírkových 
předmětů, terénních výzkumů, zahrnovala odborné 
recenzní posudky odborných článků pro prestižní 
mezinárodní časopisy a konzultací pro státní 
správu i pro širokou veřejnost. Terénní výzkumy, 
kterých se účastnili nebo je organizovali pracovníci 
Centra Paleobiodiversity, probíhaly jak v Česku, tak 
v zahraničí (Čína, Maroko, Polsko, Německo).

V průběhu roku 2019 bylo odborně zpracováno 
4 352 sbírkových předmětů (pod odborným 
vedením: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Doc. RNDr. Petr 
Kraft, CSc.). 

V  roce 2019 bylo vyhotoveno 11 odborných 
recenzních posudků na rukopisy, které byly 
předloženy do časopisů Acta Palaeontologica 
Polonica, Geobios, Lethaia, The Geological Society 
Special Publications, Zprávy o geologických 
výzkumech Paleoword, International Journal of Coal 
Geology a Review of Paleobotany and Palynology 
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Kraft, 
CSc.).

V roce 2019 probíhal záchranný paleontologický 
výzkum na lokalitě CHM-1 mezi obcemi Chotíkov 
a Malesice. Během roku na lokalitě probíhal 
systematický sběr fosilních rostlin a živočichů. 
(RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., ing. Jana Mlnáříková, 
Marie Spáčilová, Lucie Pšeničková a František 
Tichávek).

V rámci Ústavního vědeckého úkolu proběhl terénní 
výzkum formou dokumentace a sběru zkamenělin 
na lokalitách v okolí Rokycan, Plzně, ale v  rámci 
srovnávacích sběrů i na Berounsku, v  Praze, v okolí 
Hinska v Čechách a Železného Brodu. Záchranné 
výzkumy byly spojeny s  výkopem pro obytný dům 
v Sedlci u Starého Plzence a hloubením technických 
jam v počáteční fázi stavby trasy D pražského metra. 
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Pokračoval i dlouhodobý systematický výzkum 
přírodních památek, kde je hlavním předmětem 
ochrany fosiliferní skalní podloží. Jde nejen 
o  důležitou součást odborné dokumentace v  rámci 
inventarizačních výzkumů, ale i o dokumentaci stavu 
chráněných území pro přípravu smysluplných plánů 
péče o tyto přírodní památky. V  roce 2019 proběhl 
detailní výzkum v PP Pod Starým hradem. Dílčí 
výzkumy pak byly provedeny v PP Rokycanská stráň, 
PP Sutice, PP Černá stráň a PP Rumpál. Kromě toho 
byl proveden sběr fosílií na dalších šesti lokalitách, 
které poskytly materiál pro vědecké studie, které 
v  současnosti probíhají. (doc. RNDr. Petr Kraft, 
CSc.; spolupráce Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová 
a František Tichávek).

V  rámci odborné činnosti i Ústavního vědeckého 
úkolu byly poskytovány odborné konzultace. 
Většinou se jednalo o názory vyžádané MÚ 
Rokycany týkající drobných úprav v PP Rokycanská 
stráň a jejich možnou kolizí s  předmětem ochrany. 
Na  základě této konzultační činnosti byl také 
realizován odkliz břidličné sutě u dřevěného můstku 
pod bývalým altánem v Husových sadech spojeného 
s  paleontologickým průzkumem odklízeného 
horninového materiálu. (doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.).

V rámci spolupráce s Italskými a Rakouskýmo kolegy 
probíhal terénní výzkum sedimentární formace 
u  Gosauschmied (Rakousko) (RNDr. Josef Pšenička, 
Ph.D.). Výstup: Kustatscher E., Nowak H., Opluštil S., 
Pšenička J., Simonetto L. 2019. The Carboniferous 
flora of the Carnic Alps: state of the art. Gortania, 
Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 40, 33-47. 

Oddělení botanické
Cílený či příležitostný floristický průzkum, ověřování 
výskytu vzácných druhů apod.: Plzeňsko, Český 
les, Slavkovský les, Rokycansko, Klatovsko, Plánický 
hřeben, Šumava atd. – desítky dílčích lokalit 
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Terénní průzkum a fotodokumentace lokalit 
se zanikajícím typem vegetace na Plzeňsku 
(S. Pecháčková, O. Peksa).

Terénní průzkum, založení trvalých ploch ke sledování 
dynamiky vegetace na neobhospodařovaných 
a pasených plochách, fotodokumentace 
a  management bývalého VVP na Šlovickém vrchu 
u Dobřan (O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Průzkum flóry litorálu Šídlovského, Kamenného a Se- 
neckého rybníka v Plzni (S. Pecháčková, R. Bláhová).

Výzkum symbiotických řas (fotobiontů) v lišejnících – 
řada dílčích projektů, většinou ve spolupráci s PřF UK 
v Praze (O. Peksa).

Preparace a determinace sebraného materiálu 
(O. Peksa, S. Pecháčková, I. Matějková).

Determinace lišejníků pro různé badatele či 
instituce (O. Peksa), determinace cévnatých rostlin 
(S. Pecháčková).

Fotodokumentace v  rámci průzkumů i cílené 
fotografování pro účely publikace (O. Peksa, 
S. Pecháčková).

Přebrání sbírky cévnatých rostlin K. Čížka – vyloučení 
duplicitních položek, kontrola kvality položek 
a  sched (ca 600 položek), příprava návrhu pro 
nákupní komisi, agenda nákupu (S. Pecháčková, 
R. Bláhová).

Příprava SWOT, DKRVO a Koncepce rozvoje ZČM 
(O. Peksa, S. Pecháčková).

Příprava dat z podsbírky lišejníků (odprodej BÚ AV ČR 
pro zařazení do On-line atlasu rozšíření lišejníků v ČR 
pro aplikované využití v ochraně přírody) – O. Peksa.

Další odbornou činnost viz v  kapitole: Spolupráce 
s jinými organizacemi.

Posudky:
Recenze: Sborník Východočeského muzea 1× 
(O. Peksa), Bryonora 2× (O. Peksa).

Oddělení zoologické
Sčítání zimujících vodních ptáků na Radbuze 
a  Mži (R.  Vacík, Š. Vančurová). Jedná se o součást 
pravidelného Mezinárodního sčítání vodních ptáků 
(International Waterbird Census) organizovaného 
společností Wetlands International. V ČR monitoring 
koordinují pracovníci Katedry ekologie Fakulty 
životního prostředí ČZU v Praze.

Kontrola zimovišť netopýrů v západních Čechách 
(R. Vacík, I. Hradská). Výsledky jsou součástí 
pravidelného celostátního sčítání, společně 
koordinovaného Českou společností pro ochranu 
netopýrů a Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR. Zoologické oddělení ZČM akci organizuje 
v Plzeňském kraji.

Jednotný program sčítání ptáků v  ČR – bodový 
transekt v  Plzni, součást celostátního monitoringu 
organizovaného Českou společností ornitologickou 
(Š. Vančurová)

Shromažďování faunistických údajů z území 
západních Čech (R. Vacík, Š. Vančurová, I.  Hradská, 
J. Walter, M. Říšová)  – vlastním pozorováním, 
od  spolupracovníků a sběry. Všechny údaje jsou 
zapisovány do databáze, část publikována.

Mapování motýlů ve spolupráci s Biologickým 
centrem Akademie věd v  Českých Budějovicích 
(J. Walter)

Revize Frajovy sbírky motýlů v  rámci diplomové 
práce – determinace neurčených exemplářů, revize 
již určených (J. Walter)

Zpracovávání tématu doktorandského studia: 
Karbonští pavoukovci (I. Hradská).

Spolupráce na grantovém úkolu Jak přesně můžeme 
rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady 
z České republiky a Číny (2019-2021, GA0/GA) 
(I. Hradská)



25

Příprava DKRVO ZČM – plánu dlouhodobé koncepce 
rozvoje výzkumné činnosti zoologického oddělení 
v  Západočeském muzeu (R. Vacík, I. Hradská, 
J. Walter)

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Knihovna se podílela prostřednictvím I. Šedy 
na  tvorbě a rozšiřování informační oborové 
brány ART. Jde o významný projekt, celkem 11 
velkých muzejních i vysokoškolských knihoven, 
který je třetím svého druhu v  ČR. Svým portálem 
umožňuje uživatelům nejen široké vyhledávací 
možnosti v  souborném katalogu, ale i informační 
servis v  oblasti umění, architektury, uměleckého 
řemesla, teorie a kritiky umění, památkové péče 
atd. V  bráně byla samozřejmě prezentována 
i činnost Západočeského muzea (výstavy, publikace, 
přednášky).

Knihovna se od počátku zapojila do projektu 
Manuscriptorium, do něhož pravidelně vkládá 
své digitalizované dokumenty. O významu její 
práce svědčí umístění loga Západočeského muzea 
na homepage Manuscriptoria. 

V  r. 2011 začala smluvní spolupráce knihovny 
s  Národním úložištěm šedé literatury, která 
vytváří centrální digitální repozitář šedé literatury. 
Západočeské muzeum je z  oblasti muzeí a galerií 
první instituce, které byla do projektu zapojena.

I. Šedo je členem Rady Společenstva českých knihařů 
a podílí se na její činnosti. Spoluorganizuje semináře 
a především Trienále umělecké knižní vazby. Vytváří 
a vede spolkovou knihovnu. Jako člen ve funkci 
regionálního jednatele se zúčastňuje práce Spolku 
českých bibliofilů, kde svojí činností zastupuje zájmy 
Západočeského muzea. Na půdě knihovny byla 
ustavena regionální sekce spolku a byla provedena 
již řada setkání členů Spolku, spojených s  různými 
výstavkami nebo prohlídkami výstav.

Muzeum loutek
V  roce 2019 byl ukončen Interní grantový projekt 
2017/03 Česká loutková dioramata vytvořená pro 
Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939 vydáním 
publikace Ztracené dioráma - Příběh unikátního 
československého exponátu na Světové výstavě 
v New Yorku v roce 1939. Publikace autorů Markéty 
Formanové a Zdeňka Kuchyňky shrnula tříletý 
výzkum historie ojedinělého exponátu a zasadila 
jej do širšího rámce okolností československé účasti 
na Světové výstavě v New Yorku. Publikace byla 
vydána ve spolupráci s Fakultou designu a umění 
ZČU. Výzkum bude pokračovat druhým dioramatem 
Svatba u Broučků autora Jiřího Trnky.

S  cílem připravit výstavu 36 500 dní Josefa Spejbla 
na divadelní scéně byl prováděn výzkum archivních 
materiálů týkající se loutky Spejbla ve spolupráci 

s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Národním 
muzeem, Archivem města Plzně, Divadlem Alfa 
a Divadlem Spejbla a Hurvínka.

Při opravách zdi na dvorku muzea bylo odkryto 
původní topeniště, které bylo popsáno 
a  zdokumentováno ve spolupráci s  Oddělením 
starších dějin ZČM. 

Vedení muzea /Rokycany/
H. Wenigová

Pro nové depozitární prostory rokycanské knihovny 
v  objektu Mládežníků (7 depozitářů) sestaven 
ukládací systém signatur na nové uložení knihovního 
fondu býv. depozitáře z Mýta. 

Vypracování aktualizovaného Knihovního řádu 
knihovny MBH.

Práce v  redakční radě rokycanského muzejního 
sborníku, sborník muzea nebyl v  r. 2019 vydán 
z důvodu nedostatečného množství příspěvků.

Vedení akviziční administrativy, tj. nákupní protokoly, 
sepis kupních, darovacích smluv a dalších listin, 
svolání a vedení poradního sboru rokycanského 
muzea.

Soubor prací souvisejících s  vydáním Sborníku 
z Konference Genius loci Rokycany 2018 - poptávka 
tisku, finální korektury, sepis a vypořádání autorských 
smluv.

Průběžná příprava a koordinace s  partnery 
Konference Genius Loci Rokycany v  roce 2020, 
spolupráce se spolkem Genius loci českého 
jihozápadu.

Příprava a realizace výstavy Tendence rojení 
s  PharmDr. Niebauerem, a dalších výstav dle plánu 
roku 2020. 

Vyhledání a zpracování podkladů pro podání žádostí 
o dotaci – např. muzejní tábor, ISO, VISK.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Prašný Újezd (okr. Rokycany) – připojení nového 
odběrného místa kabelem NN, parcely č. 66/2 a 153 
(AV 15/2019)
Břasy (okr. Rokycany) – vrtaná trubní studna 
a manipulační šachta, parcela č. 362/2 (MBH 23/2019)
Osek (okr. Rokycany) – novostavba výrobně-
skladovacích hal s administrativní částí 
na  pozemkových parcelách č. 810/22 a 810/36 (AV 
38/2019)
Kamenný Újezd (okr. Rokycany) – rodinný dům, 
parcela č. 618/5 (AMČR č. C-201905631)
Rokycany (okr. Rokycany) – ulice Míru, stavba domu 
na parcele č. 4168 (AV 84/2019)
Rokycany (okr. Rokycany) – rekonstrukce budovy 
muzea (AMČR č. C-202000048)



26

Nálezové a investorské zprávy, zprávy 
o provedení výzkumu, vyjádření k provedení 
záchranného archeologického výzkumu:

3/2019 Prašný Újezd (okr. Rokycany) – připojení 
nového odběrného místa kabelem NN, parcely č. 
66/2 a 153 (AV 15/2019), investorská zpráva
4/2019 Břasy (okr. Rokycany) – vrtaná trubní 
studna a manipulační šachta, parcela č. 362/2 (MBH 
23/2019), investorská zpráva
4/2019 Osek (okr. Rokycany) – novostavba 
výrobně-skladovacích hal s administrativní částí 
na p.p.č.810/22 a 810/36 (AV 38/2019), investorská 
zpráva
7/2019 Kamenný Újezd (okr. Rokycany) – rodinný 
dům, parcela č. 618/5 (AMČR č. C-201905631), 
investorská zpráva
11/2019 Rokycany (okr. Rokycany) – Rokycany – ulice 
Míru, stavba domu na parcele č. 4168 (AV 84/2019), 
investorská zpráva
12/2019 Zvýšení spolehlivosti všech technologických 
systémů Nezvěstice-Rokycany-Plzeň – vybudování 
obchozí trasy v  úseku Příkosice - Nezvěstice, 
vyjádření k provedení výzkumu

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Odborná činnost pracovníků oddělení přírodních věd 
v  r. 2019 spočívala ve zpracování cévnatých rostlin 
a lišejníků do herbářových položek a  determinaci 
druhů získaných při terénním výzkumu k jednotlivým 
výzkumným úkolům, v rešerších odborné literatury 
a archivních materiálů (Dr. Šandová, Dr. Šoun) 
a přípravě výstav. 

Dr. Šandová se věnovala výzkumu ruderální flóry 
a vegetace regionu ve venkovských sídlech, 
na deponiích a skládkách různých materiálů, 
v  zemědělských závodech, na hřbitovech, podél 
silnic a železničních tratí a podél lemů lesních cest, 
pokračovala i ve výzkumu plevelů v  okrasných 
výsadbách (lokality Hůrky 1. 7., Cheznovice 26.  7., 
8. 8., Kamenný Újezd 16. 7.,Kařez-borek 2. 7., Kařízek 
9. 8., Litohlavy 1. 8., Strašice 9. 7., 26. 9., Teslíny, 
Chocholatá skála, Trokavec 24. 7., Těškov 2. 5., 
Volduch, Svojkovice 18. 7., Zvíkovec 11. 7.. Získaný 
herbářový materiál byl zařazen do sbírek, údaje 
doplňují floristická a fytocenologická pozorování 
z  předchozích let. V  rámci terénního výzkumu 
prováděla fotodokumentaci biotopů a taxonů 
na  výše uvedených lokalitách; materiál je postupně 
tříděn a popisován a bude zařazen do sbírky Další 
přírodovědná dokumentace v r. 2020. 

Nové nálezy spolu s  údaji o výskytu z  předchozích 
let byly poskytnuty pro celostátní mapování druhů 
do databáze Pladius prostřednictvím zpracovatelů 
konkrétních rodů (r. Aphanus, Allium, Lepidium, 
Cardamine).

Ve spolupráci s hlavním řešitelem grantového úkolu 
týkajícího se květeny Brd prováděla redeterminaci 

starších nálezů a doplňovala floristickou databázi 
nálezy z r. 2019 z oblasti Strašic a SZ části Brd (např. 
rod Thymus, rod Rubus, rod Betula).

Dále se věnovala přípravě zápůjčky výstavy 
„Když jsem šel z  hub“, která byla realizována 
v  r. 2019 jako putovní ve spolupráci se spolkem 
Panoráma na zámku v  Chanovicích (30. 6. - 4. 8. 
2019, cca 1500 návštěvníků), kde se podílela na 
instalaci i zahájení. Jednala o výpůjčce výstavy 
„Orchideje české přírody“ na r. 2020, připravovala 
její scénář a texty. Ve  spolupráci s Mykologickým 
kroužkem v  Hořovicích se podílela na přípravě 
a instalaci výstavy hub na městské radnici a v  jejím 
průběhu poskytovala poradenství návštěvníkům, 
spolupodílela se na mykologické exkurzi do oblasti 
Českého krasu a vedla 1 botanicko – mykologickou 
exkurzi do okolí Rokycan pro účastníky letního 
dětského tábora. Také spolupracovala s  tajemnicí 
poradního sboru pro nákup sbírek a připravila 
odborná stanoviska k získání nových sbírek koupí.

Připravila odborný článek pro zpravodaj 
západočeských botaniků Calluna o flóře a  vegetaci 
bývalého nádraží ve Zbiroze. Doplňovala 
a  upřesňovala databázi Demus-Botanika (doplňo-
vání údajů o redeterminaci položek specialisty 
a  tisk aktualizovaných evidenčních karet a sched). 
Poskytovala odborné konzultace a prováděla 
determinaci rostlin pro badatele dle jejich 
požadavků na pracovišti oddělení i elektronickou 
cestou (celkem 62x). Zabývala se katalogizací 
botanických sbírek a přípravou dat pro evidenci 
sbírek oddělení v  CES. Působila v  redakční radě 
rokycanského muzejního sborníku, pro niž provedla 
korekturu 1 článku, bohužel sborník muzea nebyl 
v r. 2019 vydán. Podílela se aktivně na činnosti 
okresní organizace ČSBS a aktivitách při oslavách 
osvobození města, pietních akcích k  výročí vzniku 
republiky a při přípravě obnovení pamětní desky 
v Hrádku u Rokycan.

Dr. Šoun se věnoval terénnímu výzkumu lišejníků 
lichenologicky zajímavých lokalit v  Brdech 
a  na  Rokycansku. Dále se věnoval zpracování 
nasbíraného lichenologického materiálu 
z  předchozích let. Zajímavé nálezy lišejníků 
v  Brdech a na Rokycansku publikoval v  časopise 
Erica č. 26. Kromě toho působil jako člen redakční 
rady časopisu Bryonora (vydávaného Českou 
botanickou společností) – provedl korektury dvou 
čísel a  recenzoval pro tento časopis jeden článek. 
Zabýval se též evidencí herbářových položek 
hub, zakoupených od soukromého sběratele 
a determinoval lišejníky pro badatele.

Mgr. Süssová se věnovala práci s  entomologickou 
sbírkou – determinaci neurčených brouků, 
dohledávání a doplňování lokalit, opravě 
a  doplňování údajů v databázi, opravě údajů 
v  navazujících tabulkách, tisku karet se změnou 
a doplňování inventárních čísel do sbírkových 
entomologických krabic. Pro entomologickou sbírku 
sbírala v terénu a následně zpracovávala především 
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denní motýly. V  terénu prováděla také kontrolu 
a péči o ptačí budky v  Kokotském lese, sledování 
hnízdění ptáků v těchto budkách a věnovala se 
ornitologickým sčítáním. Dále se zabývala přípravou 
dvou výstav „Nejsme na světě sami“ a „Netopýři 
tajemní a zranitelní“ a přednášky „Tajný život 
netopýrů“. Pro Oblastní muzeum v Lounech vybrala 
ze sbírek vhodné předměty k  zapůjčení na výstavu 
„Není vejce jako vejce“ a připravila výpůjčku.

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Vzhledem k  ukládání knih v  novém depozitáři 
knihovny v  ul. Mládežníků, byla odborná činnost 
výrazně omezena a soustředila se na doplňování 
základních údajů o osobnostech Rokycanska. 
Je zpracován přehled osobností v rukopisném fondu 
knihovny.

Vědeckovýzkumná činnost
Program vědy a výzkumu

Západočeské muzeum v Plzni (dále jen ZČM) 
se v  roce 2010 v souladu s ustanovením zákona 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a  inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů zařadilo mezi 
výzkumné organizace (dále jen VO). Dosažené 
výsledky v oblasti vědy a výzkumu Západočeskému 
muzeu následně umožnily stát se výzkumnou 
organizací nejen de facto, ale též de jure. Stalo se 
tak na základě rozhodnutí MŠMT o zápisu ZČM 
do seznamu výzkumných organizací ze dne 14. srpna 
2017 č. j. MŠMT-20140/2017-5, a to podle § 33a odst. 
1 zákona č. 130/2002 Sb. 

V roce 2019 učinilo Západočeské muzeum v  Plzni 
několik významných kroků pro zabezpečení 
účinnějšího rozvoje vědy a výzkumu a pro udržení 
o posílení pozice VO. Stalo se tak na základě impulzu 
zřizovatele muzea, když Plzeňský kraj vyjádřil 
vůli podpořit rozvoj vědy a výzkumu ve svých 
paměťových institucích se statutem výzkumné 
organizace formou institucionální podpory. 

Západočeské muzeum proto zpracovalo dokument 
označený Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace Západočeské muzeum v Plzni p. o. 
na  léta 2020-2025 (dále jen DKRVO ZČM). Materiál 
je nejen podkladem pro poskytnutí institucionální 
podpory v následujících pěti letech, ale jde o vůbec 
prvý koncepční nástroj pro usměrňování rozvoje 
vědy a výzkumu v dané instituci. Legitimitu tomuto 
materiálu dodalo jeho projednání a schválení nově 
ustanovenou vědeckou radou ZČM, ke kterému 
došlo na jejím prvním zasedání dne 28. 11. 2019. 
Tento poradní orgán ředitele muzea složený 
z  předních odborníků z celkem deseti vědeckých 
oborů odpovídajících výzkumným oblastem 
rozvíjených v muzeu bude vykonávat nejen dohled 
nad naplňováním DKRVO ZČM, ale bude sledovat 
celou oblast vědy a výzkumu v muzeu, včetně toho, 
jak jsou výsledky této oblasti zprostředkovávány 
nejširší veřejnosti. 

DKRVO ZČM předpokládá, že v deseti výzkumných 
oblastech rozvíjených v rámci vědy a výzkumu 
v ZČM bude v následujícím pětiletí řešeno celkem 50 
vědeckých projektů, které by měly obohatit portfolio 
vědeckých výsledků VO o 128 nových položek.

Výzkumné oblasti zahrnují jak vědní obory 
humanitní, tak přírodovědné. Hlavní prioritou je 
základní výzkum spravovaného dědictví a prostředí, 
z něhož pochází, a to v nejširších souvislostech 
regionu i širších teritoriálních celků. Aplikovaný 
výzkum slouží nejen vlastní instituci, ale především 
dalším paměťovým a vědeckým institucím v kraji 
i v celé České republice.
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Bližší obraz plánovaného rozvoje vědy a výzkumu 
poskytuje následující tabulka:

Výzkumná oblast Dílčí 
cíl

Kontrolovatelný 
cíl 

Očekávaný 
výsledek

Archeologie 14 50 38

Dějiny umění 3 9 6

Etnologie 6 30 9

Historie 1 6 8

Knižní kultura 5 17 6

Muzeologie 
a muzejní 
pedagogika

2 10 3

Teatrolgie 4 11 5

Botanika 5 29 16

Paleobiodiversita 4 21 23

Zoologie 6 36 14

Celkem 50 219 128

Rozhodnutí Plzeňského kraje využít zákonné 
zmocnění, které dává územně samosprávným 
celkům ve svém § 4, odst. 2a) zákon 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů, poskytnout zřizovaným 
kulturním výzkumným organizacím institucionální 
podporu, dá rozvoji vědy a výzkumu v  ZČM nejen 
nový věcný, ale také ekonomický impuls. Za základní 
přínos lze považovat již jen samotný fakt, že 
podmínky poskytnutí institucionální podpory 
vyžadují velice exaktní plánování rozvoje vědy 
a výzkumu, a to jak po stránce věcné, tak ekonomické. 
Za velice šťastnou shodu okolností a příslib mnoha 
synergických efektů lze považovat skutečnost, 
že DKRVO ZČM bude realizován v podmínkách 
naplňování souběžně startující Koncepce rozvoje 
ZČM na období 2020–2025.

Věda a výzkum je v ZČM již od roku 2010 rozvíjena 
také prostřednictvím interního nástroje pro podporu 
vědy a výzkumu. Muzeum se na něj v roce 2019 
v souvislosti se zpracováním DKRVO také podrobněji 
zaměřilo. Změna na pozici administrátora interního 
grantového programu přinesla novelizaci zásad, 
posílení preciznosti celého administrativního 
procesu, doplnění členů Rady pro interní grantové 
projekty i exaktnější přípravu nových projektových 
žádostí. V rámci tohoto nástroje bylo v roce 2019 
podpořeno 6 projektů pokračujících z předchozích 
let celkovou částkou 785 500 Kč a 4 nově přijaté 
projekty celkovou částkou 69 000 Kč.

Odborní pracovníci muzea se podíleli též na  řešení 
vědeckých projektů, jejichž nositeli jsou jiné 
subjekty. Informace o konkrétně řešených vědeckých 
projektech je níže uvedena podrobněji v členění dle 
odborných oddělení.

K rozvoji vědy a výzkumu, zejména v oblasti 
muzeologie, managementu paměťových institucí 

a evaluace kulturních produktů, do budoucnosti 
bezesporu přispěje i nově navázaná spolupráce 
ZČM s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké 
školy ekonomické v Praze, stvrzená Memorandem 
o spolupráci ze dne 28. 11. 2019. 

Vědecká rada Západočeského muzea v Plzni, p. o.

Členové:
PhDr. Jaroslav Blecha
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
PhDr. Luboš Kafka
Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. 
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc. 
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 

Předseda:
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 

Tajemnice:
PhDr. Anna Matoušková

Rada pro interní grantové projekty ZČM

Členové:
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. 
PhDr. František Frýda
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 
Mgr. Lukáš Krinke 
Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. 
Mgr. Jiří Orna
PhDr. Karel Řeháček 
Mgr. Ivana Sieberová 
Ing. Linda Trefná
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Radim Vondráček 

Předseda:
PhDr. František Frýda

Tajemnice:
PhDr. Anna Matoušková

Oddělení prehistorie
•	 V  rámci prodloužení interního grantového 

projektu „Neolitický a pozdně bronzový sídelní 
areál v Plzni-Černicích“ (IGP 2017/02) byly 
sestaveny tabule nálezů z  jednotlivých objektů, 
ze  sběrů z  okolních lokalit pro doplnění obrazu 
osídlení a externě byly zpracovány nálezy štípané 
a broušené kamenné industrie a drtidel jako 
samostatným příspěvek v rámci publikace (řešitel 
A. Junková, spoluřešitel M. Metlička).
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Nově schválené interní grantové projekty
•	 Na rok 2020 byl schválen interní grantový projekt 

„Laténský hrob z  Radčic – pokus o rekonstrukci 
života a smrti jedince“, v  rámci něhož budou 
zadány odborné expertízy a analýzy (navrhovatel 
R. Rejchová, spoluřešitelé A. Zelenka, L. Ornová).

Ostatní projekty
•	 V  roce 2019 skončil tříletý přeshraniční projekt 

„Archäozentrum Bayern-Böhmen - Gemeinsamen 
Kulturraum bewahren und vermitteln / 
Archeocentrum Čechy-Bavorsko - chránit a sdílet 
společný kulturní prostor“, jehož nositelem je 
Geschichtspark Bärnau-Tachov a na kterém se 
podílíme jako partner bez finanční podpory. 
V  rámci projektu proběhlo v  ZČM 6 přednášek 
pro veřejnost a ve spolupráci s  Otto-Friedrich-
Universität Bamberg a Stadtsmuseum in 
Regensburg byla realizována výstava „Slované 
ve východním Bavorsku a západních Čechách“. 
S  ostatními institucemi zapojenými do projektu 
(Karlova Univerzita v  Praze, Západočeská 
univerzita v  Plzni a Muzeum Českého lesa 
v  Tachově) spolupracujeme na výukových 
programech a  propagování archeologie pro 
veřejnost. 

•	 Jako partner regionální spolupráce jsme se 
podíleli na grantovém projektu Archeologického 
ústavu v  Praze, v.v.i. (vedoucí D. Dreslerová 
a  R.  Kozáková) „Pravěký vliv člověka na  vývoj 
vegetace ve vrcholové části Šumavy. 
Archeologický a paleoekologický výzkum 
laténského sídliště ve Sklářském údolí, okr. 
Klatovy“. V  projektu jsme se v  roce 2019 podíleli 
na  zpracování a publikování výsledků výzkumu 
na laténském sídlišti v  Prášilech (okr. Klatovy) 
ve  Sklářském údolí (Frauentalu) a na mladě 
bronzové lokalitě poblíž zničené zaniklé obce 
Stodůlky. 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Granty a programové projekty 
•	 UU 2016/07 - Paleoekologická rekonstrukce 

mladoholocénních lesních ekosystémů v Plzeňské 
karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí na její 
vývoj. Řešitel: M. Čechura, spoluřešitel M. Bureš, 
H. Svobodová. Dokončení projektu.

Další výzkumná činnost
•	 Zpracování souboru olověných plomb z  archeo-

logického výzkumu Mikulov (M. Čechura).

Oddělení starších dějin
Plnění ústavního úkolu „Kožené artefakty 
z plzeňských odpadních jímek“ (ÚÚ 2016/03) (J. Orna 
– V. Dudková)

Plnění Interního grantového projektu Produkce 
potravin v  pozdně středověké Plzni (IGP 2019/04) 
(J. Orna – V. Dudková)

Oddělení novějších dějin
Vědecké projekty
•	 Odborná spolupráce na mezinárodním projektu 

ECRR (European Cultural Route of Reformation 
/ Evropská kulturní cesta reformace). Projekt je 
podpořen z nadnárodního programu Interreg 
Central Europe. Regionální rozvojová agentura 
Plzeňského kraje o.p.s. ve spolupráci s Plzeňským 
krajem, členství v mezinárodní historicko-
teologické sekci (Krčmář).

•	 Odborná spolupráce na vybudování trvalé 
expozice k dějinám Němců v českých zemích 
v Ústí nad Labem (garant Collegium Bohemicum 
ve spolupráci s MZV ČR a Muzeem města Ústí 
nad Labem a dalšími vědeckými subjekty ČR 
a Německa) – zpracování přidělených témat 
Modernizace z moci úřední /reformy Josefa II./ 
a Formy moderního života /německé spolky/ 
(Krčmář). 

Ostatní
•	 Zpracování církevních dějin Plzně v 19. a 20. 

století v návaznosti na kapitolu Náboženský život 
v publikaci Dějiny Plzně 3 (Krčmář).

•	 Zpracovávání tématu Poutních míst a míst 
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, 
výstupem byla výstava Poutní místa a místa 
zvláštní zbožnosti na Domažlicku v prostorách 
Muzea Chodska v Domažlicích a stejnojmenná 
publikace a dvě přednášky (Krčmář).

•	 Zpracovávání tématu Poutních míst a míst 
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, 
výstupem bude publikace Poutní místa a místa 
zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska (Krčmář).

•	 Zpracovávání tématu Poutních míst a míst 
zvláštní zbožnosti na území plzeňské diecéze, 
výstupem bude výstava Poutní místa a místa 
zvláštní zbožnosti na Sokolovsku, stejnojmenná 
výstava a přednáška (Krčmář).

•	 Zpracování tématu kalí v  Černicích, výstupem 
historická studie pro potřeby Úřadu městského 
obvodu Plzeň 8 – Černice (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Interní grantové projekty
•	 IGP 2017/04 „Jan Koula a umělecké řemeslo“ 

(2017–2019). Spolupráce s  Moravskou galerií 
a Moravským zemským muzeem v  Brně, 
Národním technickým muzeem v Praze, 
Památníkem písemnictví a archívem Národního 
muzea, SOA v  Chrudimi a SOA v  Plzni, Národní 
galerií v Praze, Uměleckoprůmyslovým museem, 
Národním muzeem, Regionálním muzeem 
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v  Chrudimi, Muzeem Českého krasu v  Berouně, 
Arcibiskupstvím pražským, Muzeem Vysočiny 
v Jihlavě, Masarykovým muzeem v Kyjově, 
Prácheňským muzeem v Písku, Regionálním 
muzeem v Kolíně, Podlipanským muzeem 
v  Českém Brodu, Východočeským muzeem 
v  Pardubicích, Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, 
Muzeem stříbra v Kutné Hoře, Polabským 
muzeem v Přerově a sklárnou Harrachov. Projekt 
úspěšně ukončen výstupy: výstava „Jan Koula - 
vlastimil a novorenesančník – 100 let od úmrtí“ 
(2. 3. – 8. 9. 2019) a publikace Jan Koula – vlastimil 
a novorenesančník. Užité umění v  díle architekta 
19. století. Plzeň: Západočeské muzeum v  Plzni, 
2019. (Mergl, Merglová Pánková).

•	 IGP 2019/03 „Vějíře ze sbírek Západočeského 
muzea v  Plzni“ (2019–2020). Zahájení práce 
na projektu, výběr předmětů, revize odborného 
určení a odborných analýz ve spolupráci 
s  VŠCHT Praha, Ústavem chemické technologie 
restaurování památek a s Uměleckoprůmyslovým 
museem v  Praze, fotodokumentace, nákup 
odborné literatury (Kotorová).

Ostatní
•	 Spolupráce s PhDr. Alenou Kalinovou 

z  Moravského zemského muzea v  Brně 
a  soukromým sběratelem Janem P. Van Soestem 
z Nizozemska na  základním výzkumu v rámci 
projektu zpracování německé a holandské fajánse 
ve sbírkách uměleckoprůmyslového oddělení 
ZČM v Plzni (Merglová Pánková); 

•	 Spolupráce se SOA Karlovy Vary, Cheb, Plzeň 
v souvislosti se zpracováním údajů o stavu 
odborného školství keramického průmyslu konce 
19. a poloviny 20. století. Pokračovala evidence 
a  dokumentace v SOA Karlovy Vary, ve školním 
archívu Keramické školy v Karlových Varech 
a Karlovarském muzeu. (Merglová Pánková);

•	 Spolupráce na projektu Náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kultur NM 
„Mimoevropské kultury“ (Dílčí cíl: Textil, oděv, 
ozdoby a šperky) (Mleziva).

Oddělení národopisné
Ve vztahu k vědeckovýzkumné činnosti vypracovalo 
národopisné odd. v  roce 2019 část Dlouhodobé 
koncepce rozvoje vědeckovýzkumné organizace 
na léta 2020 – 2025 (oblast: etnologie). Garantem 
oblasti se stal Michal Chmelenský. Dalšími členy, 
zajišťujícími tuto oblast se stali: Tomáš Bernhardt, Eva 
Figurová, Marie Mušková. 

Výše uvedená koncepce sestávala z několika dílčích 
cílů spolu se specifikovanými úkoly pro jednotlivé 
pracovníky oddělení a v zásadě kopírovala jednotlivé 
okruhy základní odborné činnosti, které se jednotliví 
pracovníci věnovali již v roce 2018 a 2017.

- Michal Chmelenský (Dokumentace památek 
židovského osídlení a venkovských náboženských 

spolků v  obvodech bývalých politických okresů 
Horažďovice a Klatovy).
V  oblasti „Dokumentace památek židovského 
osídlení…“ národopisné odd. v  roce 2019 opět 
navázalo na dosavadní výzkum, který uplatnilo 
při přípravě popularizačních, osvětových a vzpomín-
kových akcí v městech Plzni a Sušici. Opětovně se odd. 
spolupodílelo na pořádání pietního vzpomínkového 
aktu Jom ha-šoa (Den památky obětí šoa a hrdinství), 
který se konal dne 12. 4. 2019. V městě Sušici se odd. 
zapojilo do pořádání akce (Západočeské muzeum 
v  Plzni tak bylo opětovně spoluorganizátorem) 
a v  městě Plzni přispělo vlastním doprovodným 
programem pro základní a střední školy, navázaným 
na zapůjčené putovní výstavy ze Vzdělávacího centra 
Židovského muzea v Praze, instalované v prostorách 
Konírny Národopisného muzea Plzeňska. Ve středu 
4. září 2019 došlo v městě Sušici rovněž k pokládání 
„Kamenů zmizelých“, tj. tzv. „Stolpersteine“ Emilu 
Lažanskému (1900 – 1944), Janu Seitzovi (1882 – 
1944), Dr. Arnoštu Fürthovi (1865 – 1943) a Olze 
Fürthové (1878 – 1943). Tak jako v  předchozích 
letech, proběhlo v roce 2019 pokládání (financované 
Městem Sušice) za přímé účasti pracovníků odd. 
a   dle harmonogramu, stanoveného v  roce 2018 
na  základě podkladů vzešlých z prováděného 
výzkumu. 

 - Michal Chmelenský, Eva Figurová (Dokumentace 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury: výroční 
obyčeje, lidové festivity).
V  oblasti dokumentace nemateriálního kulturního 
dědictví byl předem stanoveným způsobem, 
navazujícím na Metodický pokyn MK ze dne 
19. prosince 2018, proveden základní výzkum 
masopustních obchůzek v  několika obcích 
na  Plzeňsku a shromážděna také základní 
dokumentace k  rorátním zpěvům v  Plzeňské 
diecézi. Výzkum tradice rorátních zpěvů bude 
pokračovat také v nadcházejícím období a poslouží 
ke zpracování návrhu na zapsání tradice rorátních 
mariánských mší na Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. 

V  roce 2019 byla rovněž navázána spolupráce 
s  římskokatolickou farností v  Dýšině a komunitou 
dýšinských rumunských Čechů. Základní výzkum 
v této komunitě bude proveden v roce 2020. 
- Michal Chmelenský, Eva Figurová (Dokumentace 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury: řemeslné 
techniky a výrobní postupy).

Dokumentace řemeslných technik a výrobních 
postupů, jakkoliv je doménou především pověřeného 
pracoviště pro dokumentaci nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, 
tj. Vlastivědného muzea dr. Karla Hostaše v Klatovech, 
se v  roce 2019 odehrávalo především v  souvislosti 
s činností v komisi pro udělování titulu „Mistr tradiční 
rukodělné výroby Plzeňského kraje“. Národopisné 
odd. vypracovalo v uvedeném roce nominační návrh 
na udělení tohoto titulu kašperskohorskému řezbáři 
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p. Vladivoji Hrachovi. Výstupem odborné činnosti 
v  tomto směru byla také příprava výstavy „Mistři 
tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje (2017 
– 2019)“, jejíž otevření v  prostorách Národopisného 
muzea Plzeňska proběhne počátkem roku 2020. 

V  roce 2019 byl rovněž zahájen projekt experi-
mentální etnologie, spočívající v  rekonstrukcích 
některých dnes již zapomenutých, respektive 
polozapomenutých textilních technik a technik 
vytváření zvykoslovných předmětů. Tyto techniky 
domácké lidové výroby byly prozatím částečně 
uplatněny pouze v  rámci doprovodného programu 
ke stálé expozici Národopisného muzea Plzeňska 
s názvem „Rok na vsi – Domácká lidová výroba“.

- Tomáš Bernhardt (Spolupráce na přípravě kritické 
edice deníků Bedřicha Smetany z  dob jeho studia 
v Plzni v letech 1840-1843).

V roce 2019 byla provedena základní rešerše pramenů 
a excerpce sekundární literatury a vytvořeny byly 
rovněž jmenné rejstříky osob, vyskytujících se 
v  diplomatickém přepisu deníků Bedřicha Smetany, 
které národopisné odd. v  roce 2019 obdrželo 
ke zpracování. K  jednotlivým osobnostem byly 
postupně zpracovávány biografické medailonky, 
především za pomoci unikátních materiálů tzv. 
„rodového archivu“ Národopisného muzea Plzeňska 
a výše uvedených písemných zdrojů. Realizováno 
bylo rovněž několik schůzek realizačního týmu pod 
vedením PhDr. Olgy Mojžíšové, Ph. D., kurátorky 
fondu Smetana v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze. 

- Tomáš Bernhardt (Klub fotografů amatérů pro Plzeň 
a okolí).

Činnost na tomto vědeckovýzkumném záměru 
v  roce 2019 bezprostředně souvisela s  postupným 
zpracováváním a digitalizací pomocného fondu 
skleněných negativů, ve kterém je obsažena značná 
část tvorby členů Klubu. Práce spočívala především 
v odborném určování jednotlivých snímků a ve větší 
míře také zjišťování autorství. Ne vždy bylo možné 
se v  tomto směru spolehnout na jednoduchou 
dokumentaci, která byla v minulých letech k tomuto 
pomocnému fondu v  Národopisném muzeu 
Plzeňska vedena. 

- Marie Mušková, Eva Figurová (Odívání a rekonstrukce 
účesů v městském a lidovém prostředí).

Ve vztahu k  odívání v  lidovém prostředí se práce 
v  roce 2019 zaměřily především na postupnou 
excerpci sbírkového fondu „Textil lidový“, ve kterém 
byly vytipovány některé předměty, následně předané 
na odd. konzervace k restaurování, resp. k doplnění 
o absentující části. Restaurování se odehrávalo 
(a  částečně bude odehrávat také v  roce 2020) 
na základě heuristického průzkumu dostupných 
dokladů či pramenů, a po konzultaci s  odbornými 
pracovníky dalších paměťových institucí. Ve vztahu 
k  lidovému šperku byly v  roce 2019 zpracovány 
podklady pro jeden z  dílů rozhlasového cyklu 
Špalíček lidových písní Českého rozhlasu Plzeň 

a ve spolupráci s externím restaurátorským ateliérem 
vypracován návrh na restaurování několika 
nejohroženějších a  nejunikátnějších kusů ze sbírky 
lidového šperku. 

V  neposlední řadě byla také zahájena práce 
na  revizi a finální edici jednoho z  dílů NÁZVOSLOVÍ 
ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK (Lidový oděv), 
připravovaného ve spolupráci s Etnografickou komisí 
EK AMG a sekretariátem EK AMG. Vytvořena byla 
za tímto účelem v  roce 2019 pracovní skupina, jejíž 
členkou se stala pracovnice národopisného odd. Eva 
Figurová. 

Ve vztahu k  odívání v  měšťanském prostředí 
byla realizována excerpce dobových pramenů 
a  sekundární literatury. Dílčí výstupy výzkumu byly 
využity ke zpracování dvou tematických přednášek 
v  rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie 
(optikou paměťových institucí)“ Univerzity třetího 
věku při západočeské univerzitě v  Plzni. Současně 
s  tím byly zpracovány také podklady ke dvěma 
rozhlasovým pořadům Špalíček lidových písní 
Českého rozhlasu Plzeň.

Centrum paleobiodiverzity
Ústavní výzkumné úkoly

UUP 2018/01 - Návazná paleontologicko-
stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadní části 
barrandienského paleozoika; řešitel doc. RNDr. Petr 
Kraft, CSc.; Projekt plynule navázal na předchozí 
projekty. Ve druhém roce projektu proběhly 
intenzivní výzkumy na řadě lokalit. Jejich spektrum 
bylo díky příznivým klimatickým podmínkám i délce 
sezóny, po kterou bylo možno v  terénu pracovat, 
značně široké. Proto byl počet nalezišť, na kterých 
proběhly výzkumy v  roce 2019, poměrně vysoký. 
Podle zadání projektu byla pozornost věnována 
všem základním kategoriím lokalit. Záchranný 
výzkum proběhl na lokalitě Sedlec – výkop pro 
obytný dům v ulici Na Bělidle a dále na stavbě metra 
D v  Praze na Pankráci – ulice Na Strži (technická 
jáma u hřbitova). Pokračovaly výzkumy v přírodních 
památkách Klabava – Pod Starým hradem, Rokycany 
– Rokycanská stráň, Sedlec – Sutice, Starý Plzenec 
– Černá stráň a Rumpál. Z  ostatních lokalit byly 
zkoumány pozůstatky starých důlních děl Kařízek 
– odvaly dolu Veronika, Bukov – odvaly Josefské 
štoly a Olešná – dědičná štola Marie, a dále výchozy 
u Klabavské přehrady a  v  Šáreckém údolí mezi 
Prahou a Horoměřicemi. Na  nalezištích proběhl 
intenzivní sběr fosílií, geologicko-stratigrafická 
dokumentace a odebrány vzorky pro potenciální 
mikropaleontologický výzkum. Doplňkové 
srovnávací sběry byly provedeny v  siluru barran-
dienu, železnobrodském krystaliniku a hlinské zóně.

Většina materiálu byla zformátována („umenšena“ 
– tj. byl minimalizován objem i hmotnost kvůli 
efektivnímu využití prostoru depozitářů) a  uložena 
do krabiček. Přesto z  roku 2018 zbývá ohromný 
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objem nasbíraných vzorků ke zpracování. 
Jde především o sběry z  výjimečné kampaně 
v  bohdaleckém souvrství ve  výkopu v Dolních 
Počernicích. Formátování probíhá částečně venku 
z  důvodu osvětlení přirozeným slunečním světlem. 
Část materiálu je naopak vhodnější formátovat při 
dostatečném umělém osvětlení. Pro druhý způsob je 
postupně zařizována „špinavá“ dílna v  Hospodářské 
škole v  Rokycanech a začíná zde formátování 
vhodného materiálu. Výhodou je nezávislost 
na počasí a venkovní teplotě a vlhkosti.

Na výzkumech se již tradičně podíleli pracovníci ZČM 
Jana Mlnáříková, Marie Spáčilová a spolupracovník 
muzea František Tichávek, dále brigádníci 
a  opakovaně také soukromý sběratel Ondřej Zicha 
a studentka Zuzana Strossová, kteří veškerý nalezený 
materiál poskytli do sbírek ZČM. K  výzkumům byla 
přizvána také pracovnice NM Jana Bruthansová, která 
odborně spolupracuje při výzkumech v  ordoviku. 
Veškerý materiál z  lokalit Rokycanska a Plzeňska 
a dále tématické systematické sběry (graptolity 
a  sphenothaly) rovněž podle dohody poskytla 
do sbírek ZČM.

Granty a výzkumné projekty 
GAČR - GA17-10233S - Nejstarší cévnaté 
suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru 
a  spodního devonu Barrandienu, Česká republika; 
Závěrečný rok projektu. RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.

Jedním z hlavních cílů projektu byl podrobný popis 
vzorků z  lokality Kosov (Přídolí formace) uložených 
v  Západočeském muzeu (WBM) a Národním 
muzeu v  Praze. Z těchto sbírek byla popsána 
bohatá asociace šesti druhů embryofyt z horního 
siluru (Přídolí) pražské pánve (Český masiv, Česká 
republika). Byl popsán nový rod a druh Tichavekia 
grandis Pšenička et al. (Kraft et al. 2019) v časopise 
Palaeoecology, Palaeoclimatology, Palaeogeography 
(IF 2.375). V roce 2019 byly objeveny in situ mikropóry 
z holotypu. Tichavekia grandis a druh byl následně 
revidován a poslán do časopisu Botanical Journal 
of Linnean Society. Další zajímavá rostlina z kosovské 
lokality byla objevena ve sbírce WBM a předběžně 
pojmenována Cf. Fusiformitheca. V rámci projektu 
výzkumný tým z  CP navštívil významné lokality 
Líštice (Wenlockian, Sheinwoodian), Sedlec I a Sedlec 
II za účelem sekvenčního vzorkování profilu, sbírání 
fosílií, mezofosílií včetně disperzních spór. Macerace 
několika kilogramů sedimentu bohužel nepřinesly 
žádné použitelné výsledky. 

Výstupy
•	 Initial plant diversification and dispersal event 

in upper Silurian of the Prague Basin, Kraft, P., 
Pšenička, J., Sakala, J., Frýda, J. 2018, Palaeo-
geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
514 (2019) 144–155. Statut: Publikováno

•	 A study of large Silurian land plant Tichavekia 
grandis Pšenička et al. and its in situ spores 
from the Požáry Formation (Czech Republic), 
Uhlířová, M., Pšenička, J., Sakala, Bek, J. Botanical 

Journal Linnean Society. Statut: před odesláním 
do redakce.

•	 GAČR – GA019-06728S - Jak přesně můžeme 
rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady 
z  České republiky a Číny. Projekt je multi-
metodickou studií karbonského tropického 
mokřadního lesa se zaměřením na jeho diverzitu, 
časoprostorovou variabilitu, ekologickou 
charakteristiku rostlinných druhů i jejich 
vzájemné mezidruhové vztahy v rámci celého 
společenstva včetně interakcí živočichů a rostlin. 
Studium bude založeno na fosilním záznamu 
z unikátních lokalit v České republice a  severní 
Číně, kde byl tropický les pohřben sopečným 
popelem in situ („karbonské Pompeje“). Rostliny 
jsou zde zachovány v místě růstu a způsob 
fosilizace umožňuje kombinované studium jejich 
morfologie a  anatomie vedoucí ke zpřesnění 
rekonstrukce vzhledu rostlin i jejich fyziologie 
a růstové strategie a přispěje tak k lepšímu 
porozumění úlohy jednotlivých druhů v  rámci 
ekosystému. Kombinace se studiem mezofosílií 
a miospór významně doplní informace o druhové 
diverzitě karbonského lesa a statistické zpracování 
dat umožní zobecnění výsledků projektu. V  roce 
2019 byly především zpracovávány materiály 
z Čínské lokality Wuda 

Výstupy
•	 Zhou, W., Li, D., Pšenička, J., Boyce, C.K., Wang, 

J., 2019. A left-handed fern twiner in a Permian 
swamp forest. Current Biology 29, R1163–R1173, 
November 18, 2019 (IF 9.193). https://doi.
org/10.1016/j.cub.2019.10.005.   
Statut: Publikováno

•	 Opluštil, S., Wang, J., Pfefferkorn, H.W., Pšenička, J., 
Bek, J., Libertín, M., Wang, J., Wan, M., He, X., Yan, 
M., Wei, H., Votočková Frojdová, J. T0 Early Permian 
coal-forest preserved in situ in volcanic ash bed 
in the Wuda Coalfield, Inner Mongolia, China. 
Review of Palaeobotany and palynology. Statut: 
V recenzním řízení.

•	 Zhou, W., Pšenička, J., Bek, J., Wan, M., Boyce, 
C.K., Wang, J. A new anachoropterid fern 
from the Asselian (Cisuralian) Wuda Tuff Flora. 
Review of Palaeobotany and palynology. Statut: 
V recenzním řízení.

•	 Liu, L., Pšenička, J., Bek, J., Wan M., Pfefferkorn, 
H., Wang, J. A whole calamitacean plant 
Palaeostachya guanglongii from the Asselian 
(Permian) Taiyuan Formation in the Wuda 
Coalfield, Inner Mongolia, China. Review 
of Palaeobotany and palynology. Statut: 
V recenzním řízení.

•	 Pšenička, J., Wang, J., Pfefferkorn, H., Opluštil, S., 
Zhou, W., Frojdová, J., Libertín, M. A zygopterid 
fern with fertile and vegetative parts in 
anatomical and compression preservation from 
the earliest Permian of Inner Mongolia, China. 
Review of Palaeobotany and palynology. Statut: 
V recenzním řízení.
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•	 Zhou, W., Wan, S., Wan, M., Hilton, J., Pšenička, J., 
Wang. J. Alethopteris ascendens Halle, a climbing 
pteridosperm from the Asselian (earliest Permian) 
Wuda Tuff Flora. Review of Palaeobotany and 
palynology. Statut: V recenzním řízení.

•	 Votočková Frojdová, J., Wang, J., Pšenička, J., Bek, 
J., Opluštil, S., Libertín, M. A new leptosporangiate 
fern Oligosporangiopteris zhongxiangii gen. and 
sp. nov. , its morphology, anatomy a reproductive 
organs from the Palaeozoic of Inner Mongolia, 
China. Review of Palaeobotany and palynology. 
Statut: V recenzním řízení.

•	 Pšenička, J., Wang, J., Hilton, J., Zhou, W., 
Bek, J., Opluštil, S., Frojdová, J. A new liana-
like pteridosperm climbing on Psaronius and 
Cordaites trees in the earliest Permian forests 
of North China - International Journal of Plant 
Sciences. International Journal of Plant Sciences. 
Statut: V recenzním řízení.

Gr. No. 2016VEA004 (Chinese Academy of Sciences 
Visiting Professorship for Senior International 
Scientists) - Undergrowth of Early Permian forest 
from Wuda (Inner Mongolia, China). RNDr. Josef 
Pšenička, Ph.D.

Projekt je společným vědeckým výzkumem Centra 
Paleobiodiversity (potažmo Západočeským 
muzeem v Plzni) a Nanjing Institute of Geology and 
Paleontology, Projekt je zaměřený na taxonomické 
studium fosilních rostlin pohřbených v sopečném 
popelu. Vzorky pocházejí z oblasti Wuda, Vnitřní 
Mongolsko, Čína. Výzkum zahrnuje studium jak 
anatomii, tak morfologii fosilních rostlin. 

Výstupy
•	 1) Li D., Wanga J., Wan S., Pšenička J., Zhou W., Bek 

J., Votočková-Frojdová J. 2019. Palaeoworld, 28, 4, 
487-507. Statut: publikováno.

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Granty a výzkumné projekty

Na rok 2019 z oblasti historických fondů byl schválen 
jeden grantový projekt VISK6 na digitalizaci 3 tisků, 
z  čehož byl jeden tisk restaurován (příspěvek 173. 
000,-). Po dokončení budou digitalizované svazky 
začleněny do další digitální knihovny „Historické 
tisky“. Všechny digitalizované dokumenty jsou 
součástí portálu Manuscriptorium.

Celkem je již zdigitalizováno 217 dokumentů 
ze sbírek knihovny.

Knihovna je dále spoluúčastníkem v  grantovém 
projektu VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační 
oborové brány ART. Také tento projekt byl úspěšně 
rozšířen a všechny plánované práce byly realizovány.

Interní grantové projekty

V  roce 2015 byla zpracována a podána přihláška 
na ústavní úkol UUP 2016/1 „Soupis rukopisných 
zlomků ze sbírek Západočeského muzea v  Plzni“, 
který bohužel nebyl schválen. Na základě dohody 
s  vedením muzea byl zařazen do plánu HU 
a  je realizován mimo Ústavní úkoly. Na úkolu 
pracovali I.  Šedo spolu s Mgr. Stanislavem Petrem 
a PhDr. Pavlem Brodským, CSc. et DSc. dr. V roce 2019 
byly provedeny revize a korekturní práce.

V  roce 2016 byl schválen IGP 2017/01 Soupis 
tisků 17. století Západočeského muzea v  Plzni, 
který zpracovala Lenka Bendová. V  roce 2019 byly 
dokončeny všechny práce na tomto projektu a byla 
vydána publikace. 

V  roce 2019 byl schválen IGP 2019/01 Soupis 
knižních souborů exlibris ze sbírek ZČM, na kterém 
byly zahájeny práce na základním soupisu.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Granty a výzkumné projekty

Na rok 2019 z oblasti historických fondů byl schválen 
jeden grantový projekt VISK6 na digitalizaci 3 tisků, 
z  čehož byl jeden tisk restaurován (příspěvek 173. 
000,-). Po dokončení budou digitalizované svazky 
začleněny do další digitální knihovny „Historické 
tisky“. Všechny digitalizované dokumenty jsou 
součástí portálu Manuscriptorium.

Celkem je již zdigitalizováno 217 dokumentů 
ze sbírek knihovny.

Knihovna je dále spoluúčastníkem v  grantovém 
projektu VISK8B, který řeší provoz a rozvoj informační 
oborové brány ART. Také tento projekt byl úspěšně 
rozšířen a všechny plánované práce byly realizovány.

Interní grantové projekty

V  roce 2015 byla zpracována a podána přihláška 
na ústavní úkol UUP 2016/1 „Soupis rukopisných 
zlomků ze sbírek Západočeského muzea v  Plzni“, 
který bohužel nebyl schválen. Na základě dohody 
s  vedením muzea byl zařazen do plánu HU 
a  je realizován mimo Ústavní úkoly. Na úkolu 
pracovali I.  Šedo spolu s Mgr. Stanislavem Petrem 
a PhDr. Pavlem Brodským, CSc. et DSc. dr. V roce 2019 
byly provedeny revize a korekturní práce.

V  roce 2016 byl schválen IGP 2017/01 Soupis 
tisků 17. století Západočeského muzea v  Plzni, 
který zpracovala Lenka Bendová. V  roce 2019 byly 
dokončeny všechny práce na tomto projektu a byla 
vydána publikace. 

V  roce 2019 byl schválen IGP 2019/01 Soupis 
knižních souborů exlibris ze sbírek ZČM, na kterém 
byly zahájeny práce na základním soupisu.
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Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Granty a výzkumné projekty

Dr. Šandová pokračovala v práci na upřesňování 
lokalit, doplňování centrální databáze a taxonomické 
revizi a sběru nového materiálu z  oblasti Brd 
v terénu (k. ú. Strašice 9. 7., Trokavec, Teslíny 24. 7.), 
ve  spolupráci s  hlavním garantem grantového 
projektu, pracovníkem Hornického muzea v Příbrami 
dr. R. Hlaváčkem. 

Mgr. Süssová se spolupodílela se na zimním 
Mezinárodním sčítání vodních ptáků v  oblasti 
Plzeňska a Rokycanska, které koordinuje Katedra 
ekologie FŽP ČZU.

Ostatní projekty

Dr. Šandová pokračovala v dlouhodobém sledování 
invazních a nově se šířících druhů na Rokycansku 
a výzkumu ruderální flóry a vegetace. Byl proveden 
průzkum areálu bývalého nádraží ve Zbiroze 
(materiál byl zpracován a odevzdán do tisku 
do časopisu Calluna za rok 2019).

Bylo pokračováno ve výzkumu vegetace hřbitovů 
(doplňující výzkum hřbitova ve Svojkovicích 
a  Hůrkách, výzkum vegetace hřbitovů ve Zvíkovci, 
Litohlavech, Volduchách a Kamenném Újezdě). 
Materiál z výzkumu byl zpracován do herbářových 
dokladů a postupně je determinován. Věnovala 
se i doplňujícímu výzkumu plevelů v  okrasných 
výsadbách zahradnictví ve Svojkovicích (výsledky 
byly publikovány v  časopise Calluna za r. 2018, 
vyšlo v  r. 2019) a pokračovala v průzkumu 
plevelů v okrasných výsadbách v Rokycanech. 
Dále pokračovala ve výzkumu květeny v areálu 
sila společnosti Agro CZ v  k. ú. Kařez-Borek 
a shromažďovala údaje a literaturu k tomuto tématu 
v archivních pramenech.

Dr. Šoun pokračoval v terénnímu výzkumu 
lišejníků lichenologicky zajímavých lokalit v  Brdech 
a  na  Rokycansku (zachovalé lesní porosty, skály, 
kamenná moře, křoviny). Průběžné výsledky byly 
publikovány v časopise Erica č. 26.

Mgr. Süssová se spolupodílela na mapování ptáků 
pro Jednotný program sčítání ptáků (projekt ČSO) 
- 2x byla provedena kontrola v  květnu v  oblasti 
Boleveckých rybníků na okraji Plzně. Dalším 
projektem ČSO, do kterého je Mgr. Süssová zapojená, 
je Liniové sčítání druhů na okraji Rokycan (Němčičky), 
kontrola 5x ročně. 

Dále se začala věnovat monitoringu výskytu denních 
motýlů na Rokycansku v  širokém spektru biotopů. 
V  roce 2019 se jednalo především o základní 
mapování v lučních biotopech. Materiál z výzkumu je 
determinován a postupně zpracováván pro následné 
zařazení do sbírek.

Evidence sbírek

Oddělení prehistorie
Chronologická evidence za rok 2019: 47 př. č. 
z toho zakoupených:           0 ks
Celkové náklady na nákup sbírek:        0,- Kč
Systematická evidence za rok 2019:   3.676 inv.č. 
Sbírkový fond k 31. 12. 2019:         125.845 inv. č. 
z toho v počítačové databázi:         125.845 inv. č. 
inventarizace za rok 2019:         5.662 inv. č. 
vyřazeno z CES           0 
•	 Do databáze lokačních seznamů byly zapsány 

nově uložené sbírkové předměty za uplynulý rok 
a nové lokační seznamy (37 karet) byly vytištěny 
a zařazeny do kartoték. 

•	 Z archeologické podsbírky ZČM bylo zapůjčeno 
jiným muzeím a organizacím v  České republice 
pro výstavní účely 202 sbírkových předmětů. 

•	 Z jiných institucí bylo pro konzervační pracoviště 
a pro odborné zpracování nálezových souborů 
vypůjčeno 247 evidenčních čísel sbírkových 
předmětů reprezentujících 254 ks předmětů. 

•	 Pro výstavu „Slované ve východním Bavorsku 
a  západních Čechách“ bylo ze zahraničí 
(z Městského muzea v Regensburgu a Univerzity 
v Bamberku) vypůjčeno 431 sbírkových předmětů 
a pro stejnou výstavu 46 artefaktů z  Krajského 
muzea v Chebu. 

•	 V  průběhu roku byly nahlášeny změnové zápisy 
do CES. Zapsány byly nové přírůstky za rok 
2019 a  bylo provedeno nahrazení přírůstků 
inventárními čísly v rámci systematické evidence. 
Zápisy do CES byly prováděny v digitální podobě 
on-line. 

•	 Vytištěny a do evidenčních knih byly svázány 
evidenční karty zapsané za rok 2018 - celkem 
4.653 evidenčních karet (24 evidenčních knih) 
a knihy byly opatřeny autentizačními záznamy. 

•	 Byla provedena kontrola již dříve do databáze 
přepsaných evidenčních karet inv.č. P 000.001 - 
010.000. Karty byly vytištěny, rozřezány, svázány 
a založeny včetně autentizačních zápisů (celkem 
50 evidenčních knih).

•	 Popsáno bylo 33 krabic a 3 krabice byly doplněny 
nově zaevidovanými nálezy (především větší 
soubory z Ostrova u Stříbra, Plzně-Radčic 
a  drobné přírůstky za roky 2016). Štítky 
na krabicích zároveň slouží pro vytvoření nových 
lokačních seznamů.

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Na základě smlouvy mezi Západočeským a Jihočes-
kým muzeem bylo postupně dokončeno předávání 
jihočeského fondu bývalé Expozitury Archeo-
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logického ústavu AV ČR pro jižní a  západní Čechy 
do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
Dohledávány jsou ojedinělé artefakty uložené 
P. Braunem a A. Benešem mimo hlavní depozit.

Oddělení záchranných výzkumů sbírkový fond 
netvoří. Po základní registraci jsou archeologické 
nálezy předávány ostatním oddělením, které tuto 
evidenci provádějí (oddělení pravěku a oddělení 
starších dějin), případně jsou předávány do muzeí 
s  archeologickými pracovišti, do jejichž sbírkové 
působnosti fond patří a je ihned prezentován 
v  trvalých regionálních expozicích (Stříbro, 
domažlice, Blovice).

Registrace: 
Základní registrace je provedena před předáním 
nálezů dalším institucím, u nichž jsou uloženy. 
Podstatná část materiálu je převedena přímo 
pravěkému oddělení a oddělení starších dějin 
Západočeského muzea v Plzni. 

V  roce 2019 zapsáno 5 registračních čísel souborů 
nálezů. 

Pokračovalo zpracovávání přírůstkových katalogů 
někdejší expozitury Archeologického ústavu ČSAV 
v Plzni do digitální podoby.

Chronologická evidence: oddělení neprovádí.

Systematická evidence: oddělení neprovádí.

Pomocná evidence v roce 2019:

Soupis negativů a popis fotografií – 660 kusů: 
Domažlicko. 

Soupis a popis fotografií ze záchranných výzkumů 
241 kusů: Stříbrsko, Tachovsko, Milevsko.

Třídění a zařazení archivních materiálů z pozůstalosti 
PhDr. Antonína Beneše do Archivu nálezových zpráv 
OZAV.

Oddělení starších dějin 
chronologická evidence       109 př. č.
z toho zakoupených       35 př. č. 
celkové náklady na nákup sbírek     119 441 Kč 
systematická evidence        612 inv. č. 
sbírkový fond k 31. 12. 2019      106 642 inv. č. 
z toho v počítačové databázi      63 250 inv. č. 
inventarizace za rok 2019      8 694 inv. č. 
vyřazeno z CES        0 inv. č.

Oddělení novějších dějin 
chronologická evidence:      63 př. č. 
z toho zakoupených sb. předmětů: 299 ks 
celkové náklady na nákup sbírek      20 000 Kč
systematická evidence:       63 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019      34 759 inv. č. 
z toho v počítačové databázi      9 097 inv. č.

inventarizace za rok 2019      497 inv..č.
vyřazeno z CES        0 inv.č. 
Účast na celkové inventarizaci sbírkových předmětů 
Národopisného muzea (Kuníková, Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Proběhl zápis nových přírůstků do evidence I. a II. 
stupně a jejich uložení do příslušných depozitářů.

V  průběhu roku byly revidovány a doplňovány 
záznamy v elektronické databázi Demus. 

Ve druhé polovině roku byl nově uložen fond antiky. 

V  roce 2019 pokračovala generální inventura 
sbírkových fondů – fond skla a fondy uložené 
v  Centrálním depozitáři Nepomuk – fond malířství, 
grafiky, dřeva a varií. Před inventarizací předmětů 
proběhla úprava jednotlivých depozitářů a nové 
uložení předmětů v rámci depozitářů.
chronologická evidence                54 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů           30 př. č.  
celkové náklady na nákup sbírek              69 329,- Kč 
systematická evidence                54 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019              26 513 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)    23 312 inv. č. 
inventarizace                 2631 inv. č.
vyřazeno z CES                 0 inv.č.

Oddělení národopisné
Základním úkolem pracovníků národopisného 
oddělení ve vztahu k  evidenci sbírek (tak jako 
v  předcházejících letech) byla realizace generální 
inventarizace, nařízené rozhodnutím ředitele č. 
8/2013 (č. j. 99/2013). Původní termín dokončení 
inventarizace, stanovený na 31. 12. 2014, byl 
dodatkem k  rozhodnutí ředitele ze dne 3. 3. 2015 
prodloužen do 31. 12. 2017. Vzhledem k  členitosti 
a rozsahu etnografické podsbírky, stejně tak jako 
k  dalším úkolům pracovníků národopisného 
oddělení se však inventarizaci nepodařilo dokončit 
ani do 31. 12. 2019. Vzhledem k  tomu, že způsob 
realizace generální inventarizace je po celou dobu 
jejího průběhu neměnný, je také její zhodnocení 
ve výroční zprávě za odd. národopisu totožné, jako 
v předcházejících letech. 

V  přímé souvislosti s  průběhem generální 
inventarizace bylo v  roce 2019 pokračováno 
v  doplňování dosavadních evidenčních záznamů 
sbírkové evidence, pořízených před rokem 1989. 
Vzhledem k  velkým objemům takto doplňovaných 
dat byla k  tomuto účelu téměř výhradně využívána 
elektronická databáze Demus10 – Katalog. Základní 
principy nového vedení sbírkové evidence byly 
stanoveny již v  roce 2015. Vedle odborného určení 
konkrétních sbírkových předmětů byly do programu 
Demus10 – Katalog zaznamenávány rovněž další 
údaje (lokace sb. předmětů, fyzický stav, počet 
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kusů) zjištěné při generální inventarizaci. Paralelně 
bylo však pokračováno v  zákonném vedení tištěné 
evidence 1. a 2. stupně v podobě: přírůstková kniha 
– inventární kniha – inventární karta tak, jak to 
vyžaduje zákon č. 122/2000 Sb. ve znění p. p. 

Postup generální inventarizace podsbírky 
etnografické se v  roce 2019 přidržoval zásad, 
stanovených již v  letech 2014 - 2016. Inventarizace 
v roce 2019 sestávala z těchto činností: 
•	 přípravné práce (komplexní revize a příprava 

depozitárních prostor a sbírkového fondu);
•	 inventarizace (zasedání inventarizační komise);
•	 následné práce (kontrola a zpracování získaných 

dat). 

Přípravné práce
•	 Revize depozitářů sbírkových fondů „Obrazy“ 

a především provedení soupisu všech jednotlivin 
v  těchto depozitářích (provedla v  CD Nepomuk 
Eva Minhová).

•	 Revize depozitáře sbírkového fondu „Keramika“ 
a provedení soupisu zde uložených sbírkových 
předmětů (provedla v  CD Nepomuk Eva 
Minhová). 

•	 Dokončení uspořádání depozitáře sbírkového 
fondu „Textil městský“ v  budově Národopisného 
muzea Plzeňska.

•	 Revize uložení sbírkových předmětů 
ze  sbírkového fondu „Hračky a hry“, 
„Školství“ a  „Památky obchodní“ v  prostorách 
Národopisného muzea Plzeňska.

•	 Pokračováno bylo v  pořádání předmětů 
sbírkového fondu „Nářadí zemědělské“ 
v detašovaném depozitáři v Plzni na Bolevci.

•	 Koncem roku 2018 proběhla relokace sbírkových 
předmětů odd. uměleckoprůmyslového 
z  depozitárních prostor etnografické podsbírky, 
čímž bylo vyřešeno nejen fyzické oddělení 
jednotlivých podsbírek, ale také uvolněno místo 
pro další pořádání depozitárních prostor v  CD 
Nepomuk v roce 2019.

Inventarizace
•	 Zapsání inventárního čísla předmětu 

do  inventarizačního deníku (spolu s  počtem 
kusů).

•	 Zaznamenání údaje o inventarizaci v  celkových 
seznamech předmětů (dle jejich příslušnosti 
do toho kterého sbírkového fondu).

•	 Pořízení fotografická dokumentace s  uvedeným 
inventárním číslem předmětu.

•	 Vybrané předměty, jejichž charakter to dovoloval, 
opatřeny autentizačním razítkem.

•	 Do programu Demus10 - Katalog zaznamenán 
stav předmětu, počet kusů aktuální lokace, datum 
manipulace s  předmětem a záznam o opatření 
předmětu autentizačním razítkem.

Následné práce
•	 Opatření pořízených fotografií sb. předmětů 

(v názvu) inventárním číslem.
•	 Kontrola záznamů v programu Demus10 – Katalog 

a porovnání se záznamy v  inventarizačním 
deníku.

•	 Zálohování fotografické dokumentace na externí 
elektronické uložiště. 

•	 Zálohování dat programu Demus10 – Katalog 
na externí vyměnitelný disk.

Souhrnná data z průběhu inventarizace
•	 Odpracováno celkem (kalendářních dní zasedání 

inv. komise):  41.
•	 Odpracováno (pracovních hodin zasedání inv. 

komise): 225,5.
•	 Etnografická podsbírka k datu vyhlášení generální 

inventarizace (inv. č.): 78 443.
•	 Etnografická podsbírka k  31. 12. 2019 (inv. č.): 

80057. 
•	 Ke dni 31. 12. 2019 zinventarizovaná část 

podsbírky etnografické: 
předmětů:     92549
inv. č.:      61792
inv. č. (v % sb. fondu od data vyhlášení generální 
inventarizace):    78,773
V roce 2019 zinventarizováno (inv. č.): 3515
V roce 2019 zinventarizováno (z celkového počtu inv. 
č. v %):      4,389

Digitalizace sbírkových fondů

Digitalizace sbírkových fondů se v  roce 2019 
(obdobně jako v  letech předcházejících) omezovala 
téměř výhradně na pořizování fotografické 
dokumentace v  průběhu generální inventarizace. 
Tímto způsobem bylo od data vyhlášení generální 
inventarizace pořízeno celkem 93379 fotografií 
sbírkových předmětů, z  toho v  roce 2019 celkem 
8344 snímků.

K  pořizování kvalitních digitalizátů sbírkových 
předmětů v  tiskové kvalitě bylo v  roce 2019 
využíváno rovněž vlastního technického zařízení 
národopisného odd. Ve spolupráci s  fotoateliérem 
Západočeského muzea v  Plzni bylo v  témže roce 
pořízeno dalších 155 digitalizátů sbírkových 
předmětů, využitelných v tištěných výstupech. 

Vyjma sbírkových fondů byla již tradičně největší 
pozornost věnována pořizování digitalizátů 
předmětů z  pomocných fondů etnografické 
podsbírky. To zejména v důsledku stále pokračujících 
prací na digitalizaci hmotných substrátů 
a  evidenčních záznamů pomocného fondu 
skleněných negativů, které byly zahájeny řešením 
interního grantu č. UU 2016/01 s názvem „Odborné 
zpracování a digitalizace pomocného fondu 
skleněných negativů etnografické podsbírky sbírky 
ZČM v Plzni“. V rámci výše popsaných prací bylo v roce 
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2019 pořízeno celkem 2877 digitalizátů, z čehož 809 
jednotlivin bylo ke dni předložení této zprávy finálně 
upraveno do publikovatelné podoby. Digitalizace 
probíhala jak v  prostorách Národopisného muzea 
Plzeňska, tak v  digitalizačním centru PK, zřízeného 
při SVK PK v Plzni na Borech. Ke dni 31. 12. 2019 bylo 
tedy zdigitalizováno celkem 9520 inventárních čísel 
/ jednotlivin a současně s  tím převedeno celkem 
23483 evidenčních záznamů pomocného fondu 
skleněných negativů do elektronické podoby v rámci 
evidenčního programu Demus – Fotoarchiv.

Podsbírka etnografická – celkový přehled
chronologická evidence                355 př. č. 
z toho zakoupených sb. předmětů            67 ks
celkové náklady na nákup sbírek               35.700,-- Kč 
systematická evidence                355 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019               80057 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)     70 847 inv. č.
inventarizace za rok 2019               3515 inv. č.
vyřazeno z CES                 0 inv.č. 

Centrum paleobiodiverzity
Podsbírka: paleontologická – pracoviště Plzeň
chronologická evidence            5 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů        393 ks
celkové náklady na nákup sbírek           128 000 Kč 
systematická evidence             4 352 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019            43 352 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)  43 352 inv. č.
inventarizace za rok 2019             2000 inv. č.
vyřazeno z CES               0 inv.č. 

Podsbírky: paleontologická, mineralogická 
a petrologická – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
chronologická evidence             0 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů         0 ks 
systematická evidence             0 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019            108 338 inv. č. 
z toho v počítačové databázi (celkem)  108 338 inv. č.
inventarizace za rok 2019            12 110 inv. č.
vyřazeno z CES              0 inv.č. 

Ing. Jana Mlnáříková se v roce 2019 soustředila 
na administrativní zpracování sbírky Dr. Erdtmanna za 
odborného vedení doc. RNDr. Petra Krafta, CSc. Marie 
Spáčilová dokumentovala nové sběry RNDr.  Josefa 
Pšeničky, Ph.D. a pracovala na doplňování záznamů 
v systematické počítačové evidenci DEMUS 10 pro 
sbírkové předměty paleobotanické sbírky (pracoviště 
Plzeň). Lucie Pšeničková zpracovala podklady pro 
odeslání nových sbírkových předmětů do CES. 

Průběžně probíhala fotodokumentace sbírkového 
fondu Centra Paleobiodiversity (Ing. Jana Mlnáříková 
a Marie Spáčilová).

Všechny sbírkové předměty společně 
s  fotodokumentací byly zapsány do databázového 
programu DEMUS 10. Současně je vedena tištěná 
forma karet jako záloha, aby nedošlo ke ztrátě dat. 

Oddělení botanické
chronologická evidence:        5 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů:   486 ks
celkové náklady na nákup sbírek:      9720,- Kč 
systematická evidence (počet nově zapsaných): 
          613 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019:        88 497 inv. č. 
z toho v počítačové databázi:        62 989 inv. č.
inventarizace za rok 2019:        7474 inv. č.
vyřazeno z CES:          0 inv. č. 

Oddělení zoologické
chronologická evidence        7 př. č.
z toho zakoupených sb. předmětů    0 ks
celkové náklady na nákup sbírek       0 Kč
systematická evidence        7 inv. č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019       16220 inv. č. 
z toho v počítačové databázi        16220 inv. č. 
inventarizace za rok 2019       749 inv. č.
vyřazeno z CES         0 inv. č.

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Chronologická evidence       166 př.č.
 z toho zakoupených sb. předmětů   68 ks
Celkové náklady na nákup sbírek       70 177 Kč
Systematická evidence         166 inv.č.
Sbírkový fond k 31. 12. 2019       12.731 inv.č.
Z toho v počítačové databázi        12.350 inv.č.
Inventarizace za rok 2019       1423 inv.č.
Vyřazeno z CES          0

Všechny přírůstky, jak studijního i sbírkových 
fondů, jsou průběžně evidovány a zpracovávány 
do katalogů (l. a 2. stupeň evidence). Studijní fond, 
prochází průběžnou inventarizací, větší část je 
nově signována a celý fond je zároveň průběžně 
rekatalogizován do  databáze. V  databázi bylo 
za  r.  2019 zpracováno a editováno 6.126 záznamů 
(z  toho nově zpracováno 1.363). Celkově má 
databáze knihovního fondu k  31. 12. 2019 46.434 
záznamů o celkovém počtu 82.506 exemplářů (počet 
svazků). Výdaje za studijní fond byly v r. 2019 celkem 
124.805,- Kč. 

Záznamy v katalogu Verbis jsou průběžně revidovány 
a upravovány dle platných standardů. V současnosti 
knihovna používá poslední verzi katalogizačních 
pravidel RDA. Díky nové verzi systému je aktualizace 
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prováděna okamžitě, tzn., že záznamy vytvořené 
v  reálném čase, jsou ihned k  dispozici uživatelům 
online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno 
za rok 2019 celkem 5.023 přístupů na online katalog.

Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu 
Staré tisky – signatury 413, 414, 415 a 416 (300 
sbírkových jednotek) a sbírkového fondu Regionální 
literatura signatury 115 a 116 (1123 sbírkových 
jednotek). Dle inventarizačního protokolu č. j. 2/2019 
ze dne 28. 1. 2019 bylo inventarizováno celkem 1423 
jednotek.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
chronologická evidence      54 př. č. 
z toho zakoupených sb. předmětů 0 př. č.
celkové náklady na nákup sbírek    0 Kč
systematická evidence      1787 inv.č.
sbírkový fond k 31. 12. 2019    133243 inv. č.
z toho v počítačové databázi     115318 inv. č
inventarizace za rok 2019    13326 inv. č.
vyřazeno z CES       0 inv. č. 

V  roce 2019 bylo do přírůstkové knihy oddělení 
zapsáno celkem 54 nových přírůstkových čísel, 
tj. celkem 225 předmětů. 52 př. č. patří do podsbírky 
jiná společenskovědná, 2 př. č do sbírky negativů. 
Předměty do přírůstkové knihy oddělení zapsala 
H. Husová.

Celkem bylo získáno 54 přírůstkových čísel. Z toho 42 
př. č. bylo získáno darem. Vlastní výzkumnou činností 
pracovníků oddělení bylo získáno 12 př. č.

Přírůstková čísla za r. 2019 byla též zapsána 
do programu Demus10-Evidence (H. Husová).

V  průběhu roku byla do databáze Demus10-
Evidence přepisována starší, dosud nezapsaná 
přírůstková čísla – celkem bylo zapsáno 4611 starých 
přírůstkových čísel (H. Husová).

V r. 2019 nebyly z evidence vyřazeny žádné sbírkové 
předměty.

V  rámci katalogizace v roce 2019 bylo zapsáno 
do  systematické evidence podsbírky jiná -spole-
čenskovědná 231 inv. č. (P. Brož, D. Csukás, M.  Hus, 
M. Kotýnek, J. Lehner, M. Merglová Stránská, 
V. Plachá). Katalogizace byla prováděna v programu 
Demus10-Katalog.

Byl proveden tisk nových evidenčních karet a jejich 
zařazení (P. Brož, D. Csukás, M. Kotýnek, J. Lehner, 
M. Merglová Stránská, V. Plachá).

V rámci inventarizace v r. 2019 byly inventarizovány 
sbírkové fondy: část fondu numizmatiky, část fondu 
fotografie. Rovněž jsou zahrnuty v  inventarizaci 
předměty, které byly po stěhování uloženy a také 
předměty, se kterými se jinak manipulovalo během 
roku (konzervace, výpůjčky, přeurčení, poskytnutí 
badatelům). Celkem bylo inventarizováno 13326 
inv. č., 21115 ks. Do digitální evidence v  programu 

Demus10-Katalog byly zaznamenány aktualizované 
údaje o uložení a provedené inventarizaci. Před 
změnami v databázi byla provedena fyzická kontrola 
fondu v  depozitáři. Mikroklima depozitáře je 
průběžně monitorováno. 

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Chronologická evidence 2019    135 př. č. 
Z toho zakoupených    197 ks 
Celkové náklady na nákup sbírek   11 500 Kč
Systematická evidence     1446 inv.č.
Sbírkový fond k 31.12. 2019   27 202 inv. č. 
Z toho v počítačové databázi   24 009 inv. č. 
Inventarizace za rok 2019   5 129 inv. č. 
Vyřazeno z CES     0
Celkem bylo v  přírůstkové knize oddělení zapsáno 
135 nových přírůstkových čísel, tj. 1077 předmětů, 
v číselné řadě N1/2019 – N135/2019.

Přírůstková čísla se týkala předmětů z podsbírek 
botanické (62 př. č.), mykologické (3 př.č.), 
další-přírodovědné dokumentace (55 př. č.) 
a  entomologické (15 př. č.). Do  tištěné přírůstkové 
knihy oddělení zapsala Dr. Šandová. Digitalizovány 
v  programu Demus-Evidence byly přírůstky z pod-
sbírky botanické a další přírodovědné dokumentace 
(Dr. Šandová) a entomologické (Mgr. Süssová).

Do systematické evidence oddělení přírodních 
věd bylo v  r. 2019 zapsáno celkem 1077 inv. č., tj. 
1077 předmětů. Z  toho bylo z  podsbírky botanické 
- cévnaté rostliny sign. BS 207 inv. tj. 207 předmětů, 
lišejníky sign. BL 197 inv. č. (197ks), mechy sing. BM 3 
inv. č. (3ks), houby sign. BF 73 inv. č. (73 ks) a 559 inv. č. 
(559 ks) další přírodovědná dokumentace signatura 
NN (zapsali Dr. Šoun a Dr. Šandová).. Z podsbírky 
entomologické – sign. E bylo do sytematické 
evidence zapsáno E 38 inv. č. (38 ks) hmyzu (Mgr. 
Süssová). Digitalizovány byly záznamy v programu 
Demus-Botanika sign. BS a Další- přírodovědná 
dokumentace sign. NN v programu Bach-Fotoarchiv 
(Dr. Šandová). V programu Demus – Entomologie 
pak předměty z  podsbírky entomologické sign. E 
(Mgr. Süssová).

Při determinaci botanických sbírek bylo 
spolupracováno se specialisty na obtížně určitelné 
taxony (Allium, Cardamine, Amaranthus, Batrachium, 
Betula, Rubus) průběžně dle potřeby. Po revizi 
specialisty byly provedeny opravy v  databázi 
Demus - Botanika. Následně byl proveden tisk 
aktualizovaných sched a karet (Dr. Šandová). 

Byl proveden tisk evidenčních karet a sched k nově 
katalogizovaným položkám cévnatých rostlin a tisk 
karet ke katalogizovaným fotografiím (Dr. Šandová), 
nalepení sched na položky cévnatých rostlin 
(S. Volková) a tisk sched na zakoupené exsikáty hub 
a nově zkatalogizované lišejníky (Dr. Šoun).

Pro podsbírku Další přírodovědná dokumentace 
byly v  r. 2019 v  terénu pořízeny dokumentační 
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fotografie, z  nichž je prováděn výběr ev. úpravy 
v programu Adobe – Fotoshop (provádí Dr. Šandová), 
zaevidovány budou v  r. 2020 v  programu 
Bach-Fotoarchiv.

Podsbírka zoologická nebyla v r. 2019 doplňována.

V  entomologii byly provedeny opravy v  programu 
DEMUS-Entomologie (formální překlepy, chybná 
data sběru, doplnění lokalit a determinátora) 
a vytištěny aktualizované karty se změnami - celkem 
2152 záznamů (Mgr. Süssová).

Dokumentátorka S. Volková zpracovávala a ukládala 
dokumentaci o jednotlivých akcích oddělení i dalších 
oddělení muzea do muzejního archivu.

Údaje o sbírkách oddělení přírodních věd byly v CES 
aktualizovány 2. 5. 2019 a připravena k  odeslání 
aktualizace k 31. 12.2019.

Inventarizace

Na základě RŘ č.2/2019 z  28. 1. 2019 byla 
provedena inventarizace další části podsbírky 
Další-přírodovědná dokumentace, a to inv. č. 
NN4428 – NN4688 (předměty z  r. 2014-2015) a inv. 
č. NN4689-NN5701 (předměty zkatalogizované 
v r. 2019), celkem 1129ks. Na inventarizaci se podílela 
inventarizační komise ve složení Mgr. Lehner jako 
předseda komise a Mgr. J. Šoun, Ph.D. – člen komise 
a RNDr. Mgr. M. Šandová, správce fondu. Fyzickou 
kontrolu a orazítkování evidenčních karet „Revize 
2019“ provedli Dr. Šoun a S. Volková, záznam 
do  databáze dle fyzické kontroly a tisk protokolu 
provedla Dr. Šandová. Při inventarizaci nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační protokol 
byl odevzdán vedoucí pobočky. Vytištěné a svázané 
katalogizační karty byly uloženy do trezorové skříně 
v  hlavní budově muzea, duplicitní paré je uloženo 
v  oddělení přírodních věd. Razítkem revize byla 
označena i revidovaná přírůstková čísla v přírůstkové 
knize. Sbírky jsou řádně uloženy v klimatizovaném 
depozitáři v objektu 135/I a zálohovány na externím 
disku.

Na základě téhož rozhodnutí RŘ č.2/2019 byla 
provedena také inventarizace části předmětů 
zařazených do podsbírky entomologické, signatura 
E. Jednalo se o inv. č. 4001 – 8000. Na inventarizaci 
se podílela inventarizační komise ve složení 
Mgr. Lehner jako předseda komise, S. Volková-členka 
komise a Mgr. M. Süssová, správce fondu. Evidenční 
karty byly již částečně orazítkovány razítkem „Revize 
2019“ (provedly Mgr. Süssová a S. Volková), záznam 
do databáze dle fyzické kontroly a tisk protokolu 
provedla Mgr. Süssová. Záznam o revizi v  tištěné 
přírůstkové knize dle protokolu provedla dr. Šandová.

Oddělení knihovny a informací 
/Rokycany/
Chronologická evidence  35 př. č. 
Z toho zakoupených  20 ks
celkové náklady na nákup sbírek  5657,- Kč 

Systematická evidence  35 inv. č. 
Sbírkový fond k 31.12. 2019 8622 inv. č. 
Z toho v počítačové databázi 8622 inv.č. 
Inventarizace za rok 2019 0 inv. č. 
Vyřazeno z CES   0

Fond byl např. doplněn o tyto významné knihy: 
Laštůvka, Aleš: Motýli a housenky střední Evropy, 
Academia, 2018. Kratochvílová: Postavení ženy 
na Plzeňsku, ZČU. Kilián, Jan: Dobytí Plzně 1618, 
Bohumír, 2018. Pilná, Veronika: Oděv v  západních 
Čechách v  15. až 17. století, NTM ,2018. Rychlík, 
Jan: Rozpad Rakouska-Uherska, Vyšehrad, 2018. 
Krčil, Bohumil: Sebráno v  New Yorku, Torst, 2017. 
Kurka, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze na starých 
pohlednicích, Baron, 2018. Hajžman, Jan: Plzeňský 
místopis, Starý most, 2018. Peteleová, Aneta: Pravěká 
hradiště na Tachovsku, Praha, 2018. Laboutková, 
Irena: Umělecká litina ve sbírkách NM, Praha, 2017. 
Korandová, Marie: Západočeská dramata J:K:Tyla, 
Plzeň, 2018. Veselá, Kateřina: Zákoutí Rokycan očima 
Olgy Runtové, Rokycany, 2019. Bobková, Lenka: Jan 
Lucemburský, Vyšehrad, 2018. Cílek, Václav: Evropa, 
náš domov, Albatros, 2018. Makaj, Tomáš: Tajemství 
řeky Klabavy, Plzeň, 2019. Průša, David: Orchideje 
České republiky, CPress, 2019. Hopkins, Owen: Jak číst 
architekturu, Grada,2019. Haidler, Jaroslav: Židovské 
hřbitovy a pohřbívání, Grada, 2019. Svobodová, 
Eva: Zbiroh na fotografiich, Hostivice, 2019. Silovský, 
Ladislav: Slavné plzeňské firmy a podnikatelé, Plzeň, 
2019. Poncarová Jana: podbrdské ženy, Praha, 2018. 
Hron, Jaroslav: Vzpomínky na staré Rokycany, Most, 
2019. Kůs, Petr. Bedeker zajímavých míst plzeňského 
kraje, Agentura AM, 2018. Jirák, Jan: Konec starých 
časů, Klatovy, 2018. 

V  roce 2019 bylo do přírůstkové knihy oddělení 
zapsáno celkem 109 nových přírůstkových čísel, tj 
celkem 109 předmětů (od 79 215 do 79 324). Z toho 
patřilo do podsbírky regionální literatura 35 př. č. 
(35 předmětů), do fondu odborné literatury 74 př. č. 
(109 předmětů), podsbírka staré tisky nebyla v  roce 
2019 doplňována. Předměty do přírůstkové knihy 
oddělení zapisoval Václav Zdráhal.

Celkem 41 př. č. bylo získáno darem. O vlastní 
materiál šlo ve 3 případech, výměna 18 přírůstkových 
čísel a dále koupí (knihkupectví, nakladatelé, 
zprostředkovatelé) 47 předmětů. 

Nově evidované (a také dříve evidované dokumenty) 
knižní jednotky byly katalogizovány v  programu 
Clavius. Bylo katalogizováno celkem 227 dokumentů 
za období 1. ledna 2019 až 31. prosince 2019. V roce 
2019 nebyly z  evidence vyřazeny žádné knižní 
jednotky.

Celkově má databáze knihovního fondu v  systému 
Clavius k 31. 12. 2019 celkem 68 098 knižních 
jednotek. Záznamy jsou k dispozici uživatelům 
online katalogu. Dle statistiky přístupů je vykázáno 
za rok 2019: celkem 23 102 dotazů (hledání) a 987 
vstupů na online katalog.
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Inventarizováno bylo za sledovaný rok 1957 př.č. 
z  odborného (nesbírkového) fondu, signatura Ch, 
uložena v knihovně objektu Malé náměstí 123.

Muzejní knihovna se zúčastnila projektu „Česká 
knihovna 2019“ MK ČR, který byl podán u Moravské 
zemské knihovny v Brně. Cílem projektu bylo získání 
nekomerčních publikací české literatury, ilustrované 
beletrie, děl literární vědy, kritiky, knižní kultury, 
etnografie a příbuzných věd. Z nabízeného seznamu 
literatury byly vybrány tituly dle vlastního výběru, 
které doplnily stávající fond. 

Z  programu VISK 3 MK ČR byly pořízeny 2 nové 
počítačové sestavy do badatelny knihovny.

Centrum paleobiodiverzity
Přestože došlo ke sloučení rokycanského 
paleontologického oddělení MBH do Centra 
paleobiodiverzity pod ZČM, do celkového součtu 
evidence započítáváme sbírkové předměty tohoto 
bývalého paleontologického rokycanského oddělení, 
neboť stále jsou součástí sbírky MBH v CES.
Chronologická evidence  0 př.č. 
Z toho zakoupených  0 ks
celkové náklady na nákup sbírek  0 Kč 
Systematická evidence  0 inv. č. 
Sbírkový fond k 31.12. 2019 108338 inv. č. 
Z toho v počítačové databázi 108338 inv.č. 
Inventarizace za rok 2019 12110 inv. č. 
Vyřazeno z CES   0

Souhrn za pobočku 
MBH v Rokycanech 
– CES – MBH/002–05–10/185002
evidence chronologická   2019 224 př.č.
z toho počet zakoupených sb.př.  217 ks
celkové náklady za nákup sbírek 17157,– Kč
evidence systematická   3268 inv.č.
sbírkový fond k 31.12. 2019  277405 inv.č.
z toho v počítačové databázi  256287 inv.č.
Inventarizace za rok 2019  30565 inv.č.
vyřazeno z CES    0 inv.č.

Souhrn za Západočeské 
muzeum v Plzni 
– CES– ZČM/001–07–30/018001
chronologická evidence   811 př.č.
z toho počet zakoupených sb.př. 1412 ks
celkové náklady na nákup sbirek 452367,– Kč
evidence systematická   9898 inv.č.
sbírkový fond k 31.12.2019  534616 inv.č.
z toho v počítačově databázi  427262 inv.č.
inventarizace za rok 2019  32 645 inv. č.
vyřazeno z CES    0 inv.č.

Celkem /souhrn za Západočeské 
muzeum v Plzni (Plzeň + Rokycany)/
Chronologická evidence  1035 př.č.
z toho zakoupených sb. př.  1629 ks
celkové náklady na nákup sb.př. 469524,– Kč
evidence systematická   13166 inv.č.
sbírkový fond k 31.12.2019  812021 inv.č.
z toho v počítačové databázi  683549 inv.č.
inventarizace za rok 2019  63210 inv.č.
vyřazeno z CES    0 inv.č



41

Ochrana sbírek 

Počet obrazově zdokumentovaných sbírek 
celkem: 73254 inv.č.

588 historických digitálních snímků 
zpracovaných v digitalizačním centru SVK Plzeň.

Oddělení prehistorie
•	 Do evidenční databáze, poddatabáze 

konzervačních karet byly aktualizovány 
konzervační zásahy provedené na kovových, 
skleněných a kostěných artefaktech v  průběhu 
let 2018. U nově zaevidovaných předmětů byla 
přírůstková čísla nahrazena evidenčními.

•	 Depozitář ve Zbiroze byl vybaven na regálech 
lokačními štítky a u přemístěných drtidel byla 
do databáze evidence zapsána nová uložení.

•	 Do depozitáře byl během roku ukládán nově 
zaevidovaný materiál ze  zpracovávaného 
výzkumu v  Ostrově u Stříbra a zaevidovaná 
drtidla a jejich zlomky. 

•	 Průběžně byl umyt, roztříděn a u rozsáhlejších 
souborů také popisován čísly nálezů materiál 
z nových přírůstků za rok 2019. Kromě rozsáhlého 
nálezového souboru z plošného výzkumu v Plzni-
Křimicích při stavbě Městského okruhu Chebská-
Karlovarská, ze kterého byla umyta jen menší část, 
byly ostatní přírůstky umyty a dočasně uloženy 
v příručním depozitáři. 

•	 V expozici pravěku a raného středověku v hlavní 
budově ZČM, depozitářích kovových artefaktů, 
zlomkové keramiky a celých nádob je průběžně 
měřena a sledována teplota a  vlhkost, nově je 
sledována i elektronicky. 

•	 Průběžně byly laboratorně ošetřovány 
a  zpracovávány menší soubory přírůstků za  rok 
2016, které byly připravovány k systematické 
evidenci.

Oddělení starších dějin
Fotodokumentací prošlo 2224 inv. čísel. 

Oddělení novějších dějin
Inventurou prošlo: 
•	 237 inventárních čísel medailí a odznaků, 

tj. 308 ks. V  rámci inventarizace došlo k novému 
uspořádání medailí a odznaků do krabic a byly 
uloženy ve vyhovujícím  depozitáři oddělení 
novějších dějin č. 1, Plzeň, Tylova 22 (Tománková). 

•	 110 inventárních čísel fotografií, tj. 196 ks a 150 
inventárních čísel negativů, tj. 966 ks. Fotografie 
i negativy byly digitalizovány a uloženy ve 
vyhovujících podmínkách depozitáře oddělení 
novějších dějin č. 7 a kanceláře č. 302 (Kuníková, 
Tománková).

V rámci zapsání a digitalizace fotografií z Porty došlo 
k  jejich zabalení do nekyselého papíru a krabic 
(Kuníková). 

Ostatní digitalizace: 
661 negativů zapsaných ve sbírkách 
285 negativů nezapsaných ve sbírkách (vypůjčených 

k potřebám výstavy)
964 fotografií zapsaných ve sbírkách
13 fotografií nezapsaných ve sbírkách (zapůjčených 

k potřebám výstavy).
261 tisků, dokumentů, letáků zapsaných ve sbírkách
Celkem 2 184 (Kuníková)

299 negativů zapsaných ve sbírkách 
420 negativů nezapsaných ve sbírkách (vypůjčených 

od R. Ariase k potřebám výstavy) 
1 231 fotografií 
Celkem 1 950 ks (Tománková)

30 negativů
12 fotografií
Celkem 42 ks (Krčmář)

Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 V  jednotlivých depozitářích a ve stálé expozici 

„Umělecké řemeslo /Užité umění“ je pravidelně 
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů. 
Dohled nad uložením sbírkových předmětů 
a klimatem v Centrálním depozitáři v Nepomuku 
probíhá ve spolupráci se správkyní depozitáře. 

•	 V trezorové místnosti proběhla pravidelná revize 
vstupních dveří.

•	 V depozitářích byla provedena pravidelná 
preventivní desinsekce. 

•	 V  depozitáři textilu probíhá postupná výměna 
nevhodných úložných obalů za nekyselé obaly 
z PH neutrálních materiálů s alkalickou rezervou.

•	 Pro depozitář textilu byl pořízen zvlhčovač 
vzduchu, pro zajištění optimální vlhkosti, 
především v období topné sezony.

•	 Proběhla úprava depozitáře skla (stavba nových 
regálů) a vyčištění a nové uložení předmětů 
v průběhu konání inventury.

•	 V  průběhu inventury v  CD Nepomuk proběhla 
revize a úprava uložení předmětů v depozitářích 
fondu malířství, grafiky, dřeva a varií.

Oddělení národopisné
•	 V  roce 2019 se pracovníci odd. zaměřovali 

především na průběžné řešení nevhodného 
uložení sbírkových předmětů v  centrálním 
depozitáři v  Nepomuku a objektech 
Národopisného muzea Plzeňska. Depozitární 
prostory v  CD Nepomuk byly v  roce 2019 
dovybaveny měřáky relativní vlhkosti a teploty, 
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čímž se zajistil průběžný monitoring klimatických 
podmínek. V  závěru roku 2019 byly čidly pro 
centrální měření klimatických podmínek opatřeny 
také vybrané místnosti v CD Zbiroh. 

•	 V  roce 2019 byl z  programu ISO 2019 pořízen 
ramenový odsávací systém ULT, dodaný firmou 
Ceiba, s. r. o. Odsávací systém, přizpůsobený 
k práci s historickými sbírkovými fondy byl v roce 
2019 pracovníky odd. užíván k průběžné údržbě 
sbírkových předmětů fondů „Písemnosti“ a „Textil 
městský“. 

•	 Obdobně, jako v  předcházejících letech, také 
v  roce 2019 bylo průběžně přikračováno 
k  výměně nevhodných obalů sbírkových 
předmětů a předmětů z  pomocných fondů 
za vhodný obalový materiál z  PH neutrálního 
materiálu s  alkalickou rezervou. Uskutečněno 
bylo rovněž pravidelné preventivní desinsekční 
plynování depozitárních a expozičních prostor 
v objektech Národopisného muzea Plzeňska 
a realizováno sanační ošetření sbírkových 
předmětů uložených v externím depozitáři v Plzni 
na Bolevci. Ani v  roce 2019 nebylo ve vztahu 
k  charakteru stálé expozice Národopisného 
muzea Plzeňska a podobě historických objektů 
Chotěšovského a Gerlachovského domu možné 
zajistit připojení EPS obou objektů k PCO HZS PK. 

Centrum paleobiodiverzity
Začala probíhat první etapa stěhování sbírkových 
fondů do nově rekonstruovaného objektu 
Hospodářské školy v  Rokycanech. Podmínky 
v místnostech byly po dodatečných úpravách v roce 
2018 a 2019 dlouhodobě sledovány a podařilo se 
optimalizovat teplotu a vlhkost v  depozitárních 
prostorech 2. NP. Rovněž byl dodatečně stavebně 
oddělen typový depozitář. Vzhledem k postupnému 
vybavování depozitářů úložnými systémy, však 
bylo stěhování sbírek kapacitně velmi omezené 
a v  rekonstruované budově Hospodářské školy 
je uložen pouze malý zlomek sbírek Centra 
paleobiodiverzity. Paleontologické a geologické 
sbírky Muzea Dr. Bohuslav Horáka v Rokycanech stále 
tedy stále uloženy v depozitáři č.1 a 2 v objektu čp. 
135 na Masarykově náměstí v Rokycanech a většina 
položek ze sbírek ZČM je stále v depozitech v Tylově 
ulici a na Bolevci.

V  budově Hospodářské školy přetrvává problém 
s  vlhkostí v  suterénních místnostech, kde je nejen 
technické zázemí Centra paleobiodiverzity, ale 
i  plánované depozitáře a sklady nezpracovaného 
materiálu. Využití místností je tak stále významně 
omezeno. Tento stav je dlouhodobě monitorován.

V  rámci plánované inventarizace paleontologické 
podsbírky (pracoviště Plzeň) byla v  roce 2019 
provedena revize 2000 evidenčních čísel. 
Inventarizace sbírkového fondu oddělení 
paleontologie proběhla podle rozhodnutí ředitele 
2/2019. Podkladem pro inventarizaci byla počítačová 

databáze DEMUS 10. Při inventarizaci nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly. Při inventarizaci nebyly 
zjištěny inventarizační rozdíly. 

Oddělení botanické
Průběžné ošetřování celé sbírky vymrazováním; 
průběžné sledování teplot a vlhkosti v depozitáři 
(R. Bláhová, A. Čížková).

Oddělení zoologické
Sbírky byly vyplynovány Cytrolem Super SG (firma: 
Desinsekta, s.r.o.). Některé předměty byly navíc 
ošetřeny v návaznosti na výsledky inventarizace 
a  namátkových kontrol sbírek dalšími přípravky 
dle potřeby. U předmětů uložených v tekutých 
médiích byly kapaliny v případě potřeby doplněny. 
Depozitáře byly pravidelně kontrolovány (teplota, 
vlhkost, stav sbírek) a zjištěné nedostatky 
odstraňovány (I.  Hradská, R. Vacík, Š. Vančurová, 
J.Walter).

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Oba sbírkové fondy jsou uloženy ve vhodných 
prostorách. Sbírkový fond ST je zabezpečen vlastní 
klimatizační jednotkou, která udržuje v  daném 
prostoru příznivé klimatizační podmínky (17° C, 55% 
vlhkosti). 

V  letošním roce nebyly v  knihovně prováděny 
restaurátorské práce z  důvodu nástupu pracovnice 
restaurátorského oddělení na mateřskou dovolenou.

Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2019 
byla realizována v měsíci květnu (viz kap. 9).

Oddělení konzervace
V  roce 2019 byla kontrola sbírkových předmětů 
a předmětů v  krátkodobých výstavách zaměřena 
na monitorování klimatu. Muzeum spustilo 
monitorovací systém Testo, kde hlavními 
sledovanými veličinami jsou teplota (°C), relativní 
vlhkost (v%) a intenzita světla (v lx). Systém 
je automaticky vyhodnocován a upozorňuje 
pracovníky na překročení stanovených limitů. 

V  roce 2019 pokračovala příprava na rozsáhlou 
soubornou výstavu „Jan Koula – vlastimil 
a  novorenesančník“, která byla otevřena 1. 3. 
2019 v  rámci Smetanovských dní. Vzhledem 
k  požadavku majitelů zápůjček – Národnímu 
muzeu v  Praze, Umělecko - průmyslovému muzeu 
v Praze a Arcibiskupskému paláci v Praze na zvláštní 
sledování klimatu byly pořízeny mimo systém Testo 
ještě mobilní čidla, která byla instalována přímo 
v  blízkosti zapůjčených předmětů. Sledované 
veličiny byly zasílány 1 týdně formou grafu majitelům 
zapůjčených předmětů. V  průběhu výstavy nebyly 
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zjištěny žádné extrémní hodnoty, které by musely 
být řešeny. Pouze u osvětlení bylo přistoupeno 
k  vyřazení některých světelných zdrojů, aby bylo 
dosaženo požadovaných 50 lx v případě akvarelů.

V  MBH v  expozici „Příroda“ byl zjištěn výskyt 
dřevokazného hmyzu. Na základě tohoto zjištění 
byla provedena sanace Lignofixem – OH. Dále byla 
ošetřena truhla i. č. 0363 (oba zásahy byly provedeny 
in situ).

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
V  jednotlivých depozitářích je pravidelně 
kontrolována teplota, vlhkost a stav předmětů. 
V objektu probíhá pravidelně desinsekce a deratizace, 
kterou provádí odborná firma. K  vylepšení 
mikroklimatických podmínek v  depozitářích byla 
podána žádost na Ministerstvo kultury o dotaci ISO 
pro spolufinancování zabudování klimatizace. 

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
V r. 2019 bylo provedeno plynování sbírek a položení 
návnad proti hlodavcům odbornou firmou ve všech 
depozitářích přírodovědného oddělení v  objektu 
135/I i ve  stálé přírodovědné expozici, umístěné 
v expoziční budově muzea čp. 141/I.

Průběžně byla kontrolována teplota a vlhkost 
v  depozitářích a řízena zde umístěná klimatizace 
podle venkovních teplot, pravidelně byl zajišťován 
úklid v  depozitářích ve spolupráci s  uklízečkou. 
Na podzim 2019 byla ve všech depozitářích oddělení 
instalována nová čidla. Nově získané sbírky byly 
průběžně ukládány v určených obalech, krabicích 
a skříních. V průběhu fyzické inventarizace i při běžné 
práci se sbírkami byly jednotlivé fondy kontrolovány 
na možnou přítomnost škůdců ev. plísní. Nebyly 
shledány závady, stav sbírek je dobrý (Dr. Šandová, 
Dr. Šoun, Mgr. Süssová). 

Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Knižní jednotky jsou ukládány do regálů. Sbírkový 
fond regionální literatury (Reg.) se nachází 
v  dřevěných skříních ve studovně a v  příručním 
depozitáři oddělení, v regálech. Nejcennější sbírkový 
fundus je uložen v  kovových uzamykatelných 
skříních. Po opravách a úpravách objektu na Malém 
náměstí 123/1 bude řešeno rozmístění knižního 
fondu z  přízemí a 1. poschodí v objektu. Fond 
v  depozitáři v  ulici Mládežníků je uložen v  7 
jednotlivých a uzamykatelných prostorách o celkové 
ploše 224 m2, z toho jedna místnost je využívána 
zároveň jako kancelář knihovny se studovnou, 
vybaven počítačem a kopírkou. Pravidelně se 
kontroluje mikroklimatický stav, aby bylo zaručeno 
optimální prostředí – tj. 17°C a relativní vlhkost 55%. 

Restaurování, konzervace 
a preparace sbírek

Oddělení konzervace
Celkem bylo konzervováno a restaurováno   342 ks
Z toho:     
oddělení dějin současnosti        40 ks
národopis           32 ks 
oddělení umělecko-průmyslových sbírek    78+125 ks
(včetně zápůjček na výstavu J. Koula) 
MBH             23 ks
Muzeum loutek          40 ks
Blovice           2 ks
Umělecko průmyslové muzeum Praha  
(restaurování příborníku)         1 ks
Arciděkanský palác – kasule         1 ks 
Další (mimo celkový počet):
Rozbory a mikrofocení – vějíře         30 ks 
Pískování ochranných košů a očištění osvětlovacích 
těles (Hamr Dobřív)          27 ks 
Zhotovení kopií hřebenu k chodskému kroji  3 ks
Rámování a vyrámování grafik.                           150 ks

Oddělení prehistorie
•	 Ze sbírek oddělení bylo v konzervační laboratoři 

zkonzervováno a zrestaurováno 136 bronzových 
a 235 železných artefaktů. Z  menší části se 
jednalo o starý sbírkový fond a z  větší o nové 
nálezy z  vlastních archeologických výzkumů 
a z převzatého výzkumu z Ostrova u Stříbra. 

•	 Pro jiná pracoviště a oddělení ZČM bylo 
v laboratoři zkonzervováno: 

•	 Pro archeologické pracoviště Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka bylo zkonzervován bronzový plech 
z Chlumu u Zvíkovce. 

•	 Pro oddělení záchranných archeologických 
výzkumů - železný plech brnění a železný ježek 
z hradu Landštejna.

•	 Pro oddělení historické archeologie byl 
zkonzervován soubor 38 stříbrných grošů 
z depotu nalezeného u Siré, okr. Rokycany. 

•	 Pro Národní muzeum v Praze bylo zkonzervováno 
88 bronzových, 2 železné a 2 olověné artefakty ze 
sbírky antiky určené pro stálou expozici muzea. 

•	 Pro Městské muzeum v Blatné bylo zkonzervováno 
14 bronzových náramků a 2 železné halštatské 
artefakty a v  rámci stejné pomoci byla koncem 
roku zkonzervována železná sekera. 

•	 Pro Krajské muzeum v  Karlových Varech byl 
zkonzervován 1 větší železný středověký předmět. 

•	 Pro Oblastní muzeum v  Lounech bylo v  rámci 
objednávky zkonzervováno 59 bronzových a 32 
železných předmětů z  doby laténské až raného 
středověku z archeologické sbírky muzea.
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Celkem bylo v  konzervátorské laboratoři 
prehistorického oddělení ZČM zkonzervováno 
613 artefaktů a z nich bylo alespoň částečně 
zrestaurováno 51 sbírkových předmětů.
•	 Pokračovalo opravování fondu celých nádob. 

Tento rok byl zaměřen na opravy nádob, které 
byly určeny pro výstavu „Slované ve východním 
Bavorsku a západních Čechách“. Pro výstavu 
byly zrestaurovány 3 nové nádoby z  Bdeněvsi, 
doplnění 3 nádob do celých tvarů (Tasnovice, 
Dolní Hradiště) a na dalších 8 byly provedeny 
drobnější opravy. 

•	 V  depozitáři celých keramických tvarů byla 
provedena kontrola stavu nádob z  výzkumu 
plochých hrobů v  Plzni-Radčicích zkoumaných 
v 80. letech minulého století. 

•	 Z  nově zpracovávaných výzkumů byly 
zrekonstruovány keramické nádoby a jejich torza 
z následujících výzkumů:

•	 Zahájeno bylo laboratorní zpracování hrobů 
z  druhého pohřebiště v  Horní Kamenici (okr. 
Domažlice) v poloze „Na Ovčárně“. Zpracovány byly 
popelnicové hroby 6 a 7 z mladší doby bronzové 
a žárové hroby 8-25 z  pozdní doby halštatské. 
Zrestaurováno bylo 10 nádob a 3 torza nádob. 

•	 Dokončeno a pro systematickou  evidenci 
připraveno bylo zpracování nálezů z  výzkumu 
při stavbě kanalizace jižně od areálu HP Pelzer 
v Plzni-Radčicích. Slepena byla 1 nádoba a 3 torza. 

•	 Pokračovalo laboratorní zpracování materiálu 
převzatého ze spol. ZIP z  výzkumu při stavbě 
haly Vanadium v Ostrově u Stříbra, okr. Tachov. 
K  evidenci byly připraveny soubory z  objektů 
1688-1957 a velký objekt 2650. Slepena byla 
1  celá nádoba, 4 torza nádob a doplněno bylo 
8 keramických závaží.

•	 Zároveň byl zpracován nevelký soubor získaný 
ze záchranného  výzkumu poničené mohyly 16 
v  lese u Doubravy (okr. Plzeň-sever). Z  mohyly 
byla slepena 1 nádoba a 1 torzo. 

•	 Přes vytížení terénním výzkumem v  Křimicích 
bylo v  keramické laboratoři prehistorického 
oddělení ZČM zrestaurováno 19 celých nádob, 
11 torz nádob a 8 keramických závaží.

•	 Na zakázku byly pro výstavní účely zhotoveny 
kopie několika artefaktů, které si objednalo 
Národní muzeum v Praze. Zhotoveny byly 
kopie na 6 kusů rozlámaného železného meče 
a 11 drobných železných předmětů z Modlešovic 
(okr. Strakonice), kopie plastiky koníka z  Nynic 
a venuše z Vochova. 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Podle finančně a kapacitně omezených možností 
jsou průběžně zpracovávány jak velké soubory 
získané dříve, tak i nové nálezy z  probíhajících 
výzkumů.

Restaurováno bylo celkem 10 keramických nádob 
a kachlů (Milevsko, Landštejn – P. Břicháček, 
M.  Sochorová). Tyto práce probíhaly v  omezené 
míře, přednost měly investory vyvolané záchranné 
výzkumy.

Oddělení starších dějin
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje:
kovové nálezy     85 ks, 
skleněné artefakty    8 kusů
Plzeň, kostel sv. Mikuláše - kožená čepice
Starý Plzenec, Smetanova ulice, organické materiály  
     3 kusy
Konzervace exponátů v prohlídkovém okruhu PHP  
     (58 ks)
konzervace mincí    (64 ks)
Předměty vrácené z  výstav (SoV 1/2019, SoV 17/ 
2018)     48 ks
Předměty připravené pro výstavy (SoV 8/2018 a SoV 
13/ 2019)     4 ks
Předměty překonzervované pro špatný stav zjištěný 
při inventuře     12 ks

konzervace v rámci podsbírky militaria 
(celkem 1166 ks) 
fond HT (Horšovský Týn)     23 ks
fond MZ (Městská zbrojnice)  373 ks
fond MZZ (Městská zbrojnice zbraně) 662 ks
nové přírůstky       14 ks
předměty vrácené z výstav   13 ks
konzervace v rámci převzetí sbírky  104 ks

konzervace pro jiné organizace
KAR FF ZČU v Plzni – Fe (87ks), textil a kůže (17 ks)
NPÚ ú.o.p. v Plzni – kovy (638 ks), sklo (24 ks)

Oddělení novějších dějin
Konzervace - dodavatelsky:   0 
 - vlastní:     40
Restaurování - dodavatelsky:   8 
 nákladem:     24000,- Kč
proběhla digitalizace filmů ze sbírky oddělení 
novějších dějin (M. Anton a J. Loučím- vlastní: 0 ks

Oddělení uměleckoprůmyslové
Konzervátorským oddělením ZČM v  Plzni bylo 
ošetřeno 78 sbírkových předmětů: 
•	 vyčištění a příprava sbírkových předmětů 

vybraných pro výstavu „Jan Koula vlastimil 
a novorenesančník“;

•	 v rámci inventarizace sbírky skla byly 
vyhodnoceny ohrožené předměty k restaurování: 
4 lustry z 19. a 20. století – čištění a kompletace;

•	 vějíře vybrané v  rámci zpracování IGP 2019/03 
„Vějíře ze sbírek Západočeského muzea v Plzni“;
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•	 kovy vybrané pro edukační program „Kovářský 
talent“;

•	 čínský šperk pro výstavu „Křehká krása motýlů“ 
a ohrožené balkánské šperky;

•	 litinové předměty vybrané pro výstavu „Umělecká 
litina ve sbírce Západočeského muzea v Plzni“ 
v Muzeu Třineckých železáren a města Třince;

•	 církevní textilie.

Dodavatelsky bylo restaurováno 5 sbírkových 
předmětů. Z  toho restaurování 4 předmětů bylo 
dotováno z  programu ISO Ministerstva kultury – 
obrazy holandských a vlámských mistrů z 16. – 18. 
století.

Restaurování 1 předmětu bylo financováno 
z rozpočtu muzea – míšeňská porcelánová plastika 
Augusta Silného, určená do expozice „Umělecké 
řemeslo / Užité umění“.

Oddělení národopisné
Obdobně, jako v  roce 2019 byly sbírkové předměty 
z  etnografické podsbírky Západočeského muzea 
v Plzni restaurovány výhradně prostřednictvím odd. 
konzervace muzea. Konzervovány, resp. restaurovány 
byly zejména sbírkové předměty, u kterých byl zjištěn 
neuspokojivý stav v průběhu generální inventarizace 
a současně s tím také předměty, instalované ve stálé 
expozici Národopisného muzea Plzeňska. 

Celkem bylo v  roce 2019 prostřednictvím 
oddělení konzervace Západočeského muzea 
v  Plzni konzervováno / restaurováno 32 kusů 
sbírkových předmětů (32 inv. č.). Externích 
restaurátorských služeb nebylo v  roce 2019 
využito. Dodání restaurátorského záměru ke 
kompletnímu restaurování dvouspřežných saní 
z  rodiny dr. Emila Škody (NMP 69153) a přihlášení 
tohoto restaurátorského zásahu do ISO 2020 
se z  důvodu prodlevy na straně dodavatele 
neuskutečnilo. V závěru roku 2019 bylo zadáno tedy 
vypracování restaurátorského záměru na kompletní 
restaurování 8 předmětů sbírkového fondu „Šperky“. 
Restaurátorský záměr vypracoval restaurátorský 
ateliér Zdeňky Němcové (Růžová 3, Jablonec nad 
Nisou, 466 01; licence: MK ČR č. j. 14.497/95 a MK ČR 
č. j. 18392/2001). 

Centrum paleobiodiverzity
V  průběhu roku bylo preparováno několik desítek 
kusů silicifikovaných dřev z  lokalit v  okolí Plzně 
a  vzorků z  tufů z  lokality Wuda (cca 308 preparátů) 
(František Tichávek).

Oddělení botanické
Vlastními silami bylo preparováno cca 500 sbírkových 
předmětů (sběry cévnatých rostlin a lišejníků).

Oddělení zoologické
dodavatelsky:  0 ks
vlastní:   1055 ks

V průběhu roku bylo do lihu uloženo 450 pavouků 
(I. Hradská), preparováno 200 brouků (I. Těťál), 400 
motýlů (J. Walter) a 5 ptáků (Š. Vančurová).

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
V  r. 2019 byly restaurovány na pracovišti muzea 
v rámci grantových projektů VISK6 tři staré tisky. Šlo 
o drobné práce jako průzkum, vyčištění, srovnání 
listů atd. Jeden z  těchto tisků byl díky závažnému 
poškození externě restaurován v  rámci grantového 
projektu VISK6.

Muzeum loutek
Ve spolupráci s  oddělením konzervace ZČM byla 
dokončena kopie loutky vzpěrače (NMP 70691), 
který je součástí mechanického divadla v  expozici 
Karla Nováka. Dále byly restaurovány dvě marionety 
a soubor 36 částí loutkového divadla.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Konzervování (vlastní silou): Prostřednictvím 
konzervátorského oddělení Západočeského 
muzea v  Plzni bylo v  roce 2019 konzervováno 
celkem 23 sbírkových předmětů podsbírky 
jiná-společenskovědná. 

Restaurování (dodavatelsky) – celkem 6 ks / 6 inv.č.:
•	 Korouhev tesařského cechu (s olejomalbami 

na  obou stranách) s příslušenstvím korouhve 
(inv. č. 024537/1, 024537/5, 024537/6, 024537/7). 
Textilní části předmětu ošetřila restaurátorka 
Helena Kastlová, olejomalby od korouhve akad. 
malířka Jana Záhořová.

•	 Dvě olejomalby inv. č. 020594 (portrét M. Jaillové) 
a inv.č. 020633 (portrét F. Světlíka). Práce provedla 
akad. malířka Jana Záhořová.

Restaurování provedeno dodavatelsky:  
celkem:     82 830 Kč
nákladem restaurátorky Kastlové:  56 100 Kč
nákladem restaurátorky Záhořové:  11 700 Kč
nákladem restaurátorky Záhořové:  15 030 Kč
dotace:      0 Kč

Oddělení přírodních věd (Rokycany)
Konzervace sbírek vlastními silami v r. 2019 (celkem 
409 ks) zahrnovala: především sušení vyšších rostlin 
a jejich zpracování do herbářových položek (207 
ks) (Dr. Šandová) a sušení lišejníků a zpracování 
do  herbářových položek – 197 ks (Dr. Šoun), dále 
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bylo zpracováno sušením 3 ks mechorostů a 2 ks 
hub (Dr. Šandová). Preparovány a zpracovány 
jsou i  vlastními sběry získané exempláře hmyzu, 
především motýlů, získané v  terénu v  r. 2019 
(38 kusů). 

Zakoupené sbírkové předměty z  mykologie (71 ks) 
prošly plynováním odbornou firmou v říjnu 2019.

Oddělení knihovny a informací 
(Rokycany)
Restaurování (dodavatelsky):

Ve sledovaném období roku 2019 bylo provedeno 
náročné restaurování starého tisku sign.č. St 3249 
Missale Romanum (r. 1790), na který byla v  daném 
roce získána dotace z  programu ISO/D-c MK ČR. 
Práce provedla restaurátorka Jana Náprstková.
Restaurování provedeno dodavatelsky:    
celkem:     71.000 Kč
nákladem restaurátorka Náprstková: 36.000Kč
dotace:      35.000 Kč

Dále byla provedena knihařská vazba nesvázaných 
či poškozených dokumentů, časopisů i knih a to 
v  počtu: 46 kusů, které bylo provedeno firmou 
Knihařství Musilová, Plzeň. Šlo o svazky z roku 2018 
a starší.

Návštěvnost – Západočeské 
muzeum v Plzni

Návštěvnost 
návštěvnost Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech   
                6.372
návštěvnost Vodní Hamr Dobřív              2.554 
návštěvnost Národopisné muzeum Plzeňska     9.500 
návštěvnost Muzeum loutek            22.634
návštěvnost Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze                 2.560
návštěvnost v hl. budově ZČM v Plzni            18.698

Návštěvnost v expoz. a výst. celkem          62.318 
z toho zlevněné vstupné            24.896

návštěvnost kult. programů            16.632
návštěvnost knihovny                1.749

Návštěvnost c e l k e m                           80. 699
návštěvnost webových stránek muzea            61.887 
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Expozice a výstavy

Expozice

Hlavní budova
PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ ZBROJNICE

Plzeňská městská zbrojnice 
patří k  nejlépe dochovaným 
zbrojnicím evropských středo-
věkých měst. Její počátky 
sahají do roku 1363, kdy císař 
Karel IV. plánovitě budoval 
v  českých městech zbrojnice 
městské hotovosti. Obsahuje 
nejstarší soubor palných 
zbraní v  Evropě z  konce 14. 
a počátku 15. století; většina 

byla vyrobena právě v  Plzni, jak dokládají výrobní 
značky na zbraních.

Další část zbrojnice tvoří hákovnice s  luntovým 
zámkem z  poloviny 16. století a soubor mušket 
z  období  třicetileté války, dále zbroje plzeňských 
měšťanů, zejména množstvím prsních a zádových 
plátů odění, ochran ramen a rukou či řadou přileb 
různého typu.

Působivým doplňkem expozice jsou domovní 
portály, které dříve zdobily dnes již zbořené domy 
na plzeňském náměstí. Přímo z expozice je možné se 
po schodech dostat do suterénu, kde byla zachována 
část původních hradeb staré Plzně. Celou kompozici 
dotváří panoramatický obraz znázorňující Dobytí 
Plzně Arnoštem Mansfeldem r. 1618.

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE

EXPOZICE ARCHEOLOGIE

Expozice odhaluje tajemství 
pravěkého osídlení jihozápad-
ních Čech od nejstarších 
dob do raného středověku. 
Představeny jsou zde artefakty 
získané do sbírek muzea 
během více jak 130 let terén-
ních archeologických výzkumů.
Mezi vystavenými exponáty 
jsou takové unikáty jako 
bronzový štít z  Plzně-Jíkalky, 

hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové 
maskovité spony z  Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty 
z  mohylových pohřebišť střední doby bronzové 
a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených 
pravěkým člověkem. Expozice je doplněna 
rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou 
konstrukcí vodní cisterny z  Vladaře a kamennou 
slovanskou pecí. Samostatně je prezentována 
metodika archeologické práce. K  oživení jistě 
přispívají i figuríny s  rekonstrukcí pravěkých oděvů 
zdobených replikami bronzových předmětů, model 

neolitického dlouhého domu, model odkrývané 
pravěké mohyly a opevnění hradiště na Černém 
vrchu u Svržna. 

Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně 
vtáhne do tajů odkrývání archeologických lokalit 
a ukáže krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí 
s  metodou archeologické a muzejní práce, ale 
také s pravěkými výrobními technikami – výrobou 
kamenných štípaných a broušených kamenných 
nástrojů, výrobou keramiky, tavením a odléváním 
bronzu a hutněním železa. 

Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách 
prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu 
a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem. 

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem 
a  spolufinancován Evropskou unií z  Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad.

POHLEDY DO MINULOSTI PLZEŇSKÉHO KRAJE

EXPOZICE HISTORIE 

Expozice seznamuje návštěvní-
ky muzea nejen s význam-
nými dějinnými událostmi, 
které se na území dnešního 
Plzeňského kraje odehrály 
od 10. do  poloviny 19. století, 
ale také  s hmotnými doklady 
minulosti, především před-
měty každodenní potřeby. 
V rámci expozice je možné 

zhlédnout projekci 3D rekonstrukce přemyslovského 
mocenského centra Staré Plzně, ale i porovnat rozdíl 
mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě 
a městské světnici s kachlovými kamny a černou 
kuchyní. Širokou veřejnost jistě zaujme replika 
tiskařského lisu, který odkazuje na počátky knihtisku 
v Plzni. Z významnějších exponátů stojí za pozornost 
unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká 
zrcadla, sáňky, koturn 

a prubířské kameny, kolekci gotických a renesančních 
skleněných nádob, militaria z období husitství 
a  třicetileté války, cechovní truhlice nebo mučící 
nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně pojatý 
mincovní kabinet.

Připraveny jsou i doplňkové programy pro děti a řada 
dalších informací je k dohledání 

v dotykových infopointech.

Projekt byl podpořen Plzeňským krajem 
a  spolufinancován Evropskou unií z  Regionálního 
evropského fondu – Jihozápad.

UMĚLECKÉ ŘEMESLO /UŽITÉ UMĚNÍ

Nová stálá expozice představuje historický i stylový 
vývoj nejrůznějších oborů uměleckořemeslné 
tvorby a oblastí užitého umění. Početné soubory 
evropské keramiky, prací z  drahých i běžných kovů, 
malovaného, rytého i hutního skla, stolního i dekora- 

PLZEŇSKÁ�MĚSTSKÁ�ZBROJNICE

Otevřeno:
út�-�ne,�10�-18�hod

Největ" í�dochovaná�historická�zbrojnice�v�Evropě

Západo eské�muzeum�v�Plzni
Kopeckého�sady�2
www.zcm.cz
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tivního českého i  cizího por-
celánu či hodin, šperků a li-
turgických předmětů, jsou 
vystaveny v  historických vitri-
nách v secesních prostorách 
jednoho z  nejstarších 
uměleckoprůmyslových muzeí 
v  Čechách. Zvláštní součástí 
expozice je také soubor 
antického umění a unikátní 

sbírka artefaktů z Blízkého a Dálného východu. 

Národopisné muzeum Plzeňska
JAK SE ŽILO NA PLZEŇSKU

Expozice je umístěna v  hi-
storických prostorách Chotě-
šovského, Gerlachovského 
a  Bartlovského domu na ná-
městí Republiky. Návštěvníky 
čeká mimořádně rozsáhlá 
prohlídka, která čítá dvacet 
místností se zajímavými histo-
rickými interiéry. První část 
představuje vývojovou řadu 
měšťanských interiérů, tj. 

nábytek a  interiérové doplňky, portréty a drobný 
inventář z  údobí gotiky, renesance, baroka, empiru, 
biedermeieru a první třetiny 20. století. Exponáty 
jsou velmi cennou kolekcí předmětů denní potřeby, 
dokreslující všední život v  plzeňských měšťanských 
domácnostech. 

Druhá část je věnována životu lidu na venkově 
a tvoří ji dvě lidové světnice zařízené nábytkem 
charakteristickým pro oblast Plzeňska, expozice krojů 
z  plzeňského regionu, ukázky lidového stavitelství 
a expozice prezentující zvyky a tradice venkovského 
lidu v  19. a na počátku 20. století. Zpestřením pak 
mohou být dvě menší expozice ukazující městskou 
černou kuchyni z  první třetiny 19. století a secesní 
lékárnu s  ukázkami nejen profesionálního, ale také 
lidového lékařství.

Stálá expozice Národopisného muzea Plzeňska 
„Jak se žilo na Plzeňsku“ je rozšířena o  významnou 
část, věnovanou výročním zvykům a řemeslům 
plzeňského venkova. Nově zpřístupněná část stálé 
expozice nese název „Rok na vsi, aneb Od Martina 
do Martina“ a  na pozadí hospodářského roku 
(počínajícího právě svátkem sv. Martina) přibližuje 
návštěvníkům nejvýznamnější zvyky a lidové tradice 
související s  obdobím Adventu a  vánočních svátků; 
masopustem a nadcházejícím postním obdobím; 
velikonočními svátky; slavnostmi příchodu jara; 
žňovými pracemi a nástupem podzimu. 

Návštěvník zde může vidět praktické ukázky 
jednotlivých typů domácích řemesel, typických pro 
venkovské oblasti širšího Plzeňska a pod dohledem 
zkušených lektorů si mohou vyzkoušet zpracování 
ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní 
na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího

Muzeum loutek
PŘÍBĚH NA NITI

Muzeum loutek v  Plzni těží 
z místní bohaté loutkoherecké 
tradice a mapuje činnost 
loutkových divadel hrajících 
v Plzni a jejím nejbližším okolí. 

Příběh loutek, který muzeum 
vypráví, začíná již na počátku 
19. století, kdy se Plzeňané 
mohli těšit z  divadelních 
představení kočovných lido-

vých loutkářů. Část expozice je věnována vývoji 
plzeňského loutkářství na konci 19. století, kdy 
vzniklo první stálé loutkové divadlo - Škodovo 
divadlo, které je v expozici představeno unikátním 
oživeným modelem, který je zhotoven podle 
dochovaného negativu. Příběh loutkových divadel 
pokračuje ve druhém patře, kde se na pomyslné 
časové ose novým fenoménem stávají rodinná 
divadélka, ve kterých se při hře setkával svět dětí 
a dospělých. 

Významná část expozice je věnována Loutkovému 
divadlu feriálních osad, v němž působili umělci Karel 
Novák, Josef Skupa a Jiří Trnka. Na jeho jevišti také 
poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru 
divadla Karla Nováka v  době jeho největší slávy 
evokuje nově vytvořený „loutkomat“ s  vybranými 
marionetami z původního fundusu. O tom, že bohatá 
loutkářská tradice Plzně neskončila, se můžete 
přesvědčit v  místnosti věnované nejen amatérským 
souborům. Ve třetím patře se vám představí současné 
profesionální Divadlo Alfa a jeho  loutky z  mnoha 
oceňovaných autorských inscenací. Vedle tradičně 
pojatých výstavních prostor je v muzeu multifunkční 
sál, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit 
se s různými technikami vodění.

EXPEDICE NA NITI 

Expedice na niti  je novým zážitkovým rodinným 
programem pro každého. 

Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s  dětmi 
prozkoumávání muzea v  souladu s  tématem 
expozice. Rodina obdrží v recepci ke vstupenkám tzv. 
deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě 
v rodině, aby mohlo cestou muzeem plnit expediční 
úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů 
je pomáhat a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném 
zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea 
diplom. Zároveň si rodina může vypůjčit expediční 
kufr a vyrobit si talisman (na dvoře či v  kavárně 
muzea dle počasí)

Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně.
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Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze
PO STOPÁCH VÍRY FRANTIŠKÁNSKÝM 
KLÁŠTEREM 

Muzeum se nachází v  objektu 
původně minoritského a  po-
sléze františkánského kláštera 
v  Plzni, jedné z  nejvýznam-
nějších a nejstarších středo-
věkých památek města. Vysta-
vena jsou zde významná 
výtvarná díla přibližující hi-
storické a svaté osoby, některé 
události ze života svatých 
a dějin spásy člověka. Předsta-

vena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista.

Další část expozice je věnována plzeňské diecézi, 
jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, 
dějinám křesťanské víry na jejím území, samotnému 
klášteru a františkánskému řádu. Rovněž přibližuje 
liturgický rok a svátosti. Vrcholem prohlídky muzea 
je „klenotnice“ vystavující na odiv nejcennější 
umělecká díla evropského významu, liturgické 
předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského 
a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

Z nejvýznamnějších interiérů kláštera je veřejnosti 
zpřístupněna kapitulní síň s  původními gotickými 
nástěnnými malbami a kaple sv. Barbory. Návštěvník 
může obdivovat i zachovalé klášterní ambity, letní 
refektář, sloužící jako výstavní síň nebo mobiliář 
původní historické klášterní knihovny. 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech

ŽELEZÁŘSKA VÝROBA NA ROKYCANSKU 
A PODBRDSKU

Expozice seznamuje návštěvníky s tradiční 
železářskou výrobou regionu Rokycanska a  Pod-
brdska od 14. století do poloviny 20. století. Vliv 
na její rozvoj měly příznivé přírodní podmínky 
této oblasti, zejména rozsáhlé lesy pro pálení 
dřevěného uhlí, dostatek vody v potocích a rybnících 
a dostupná ložiska využitelných železných rud. 
Zručnost našich předků je prezentována celým 
spektrem železářských výrobků, jako jsou například 
podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, liturgické 
kříže, předměty běžné potřeby v  domácnosti jako 
kamna, hmoždíře nebo žehličky. Velice zajímavé 
jsou i  formy na lití předmětů (prefabrikátů) např. 
klíčů, které byly následně dopilovány do potřebného 
tvaru. Atmosféru expozice dokreslují modely  milíře, 
vodního hamru, cvočkařské výhně, vnitřního zařízení 
provozů a další zajímavosti. 

BYDLENÍ NA ROKYCANSKU

Expozice přibližuje bydlení na venkově v  polovině 
19. století, a  to souborem malovaného nábytku 
z  obce Ejpovice (malované almary, truhly, stůl se 
židlemi, postel, kolébka, kolovrátek, tkalcovský 
stav).  Návštěvníci si mohou také prohlédnout 
nástroje běžně používané v domácnosti 
a na venkovském dvoře i při hospodářských pracích 
(ruční žací nástroje a  cepy, pluh, koňský chomout, 
koše z proutí, ošatky). Na Rokycansku byli obyvatelé 
venkova označováni jako „kovorolníci“, protože 
většinou pracovali v  železářských závodech, hutích 
a  dílnách a  přitom obdělávali menší pozemky, 
na  nichž pěstovali zemědělské plodiny pro svoji 
vlastní spotřebu i pro hospodářská zvířata.

PŘÍRODA PRO BUDOUCNOST

Expozice byla připravena pro prezentaci krásy 
okolní přírody - zachycuje zvířata a rostliny žijící 
v regionu, seznamuje s chráněným územím – 
rezervacemi, přírodními památkami, památnými 
a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat 
z přírodovědných sbírek muzea. Originální hlasy 
vybraných ptáků, které jsou uloženy v tabletech, 
příjemně dotvoří audio atmosféru a návštěvník se 
rázem ocitne v přírodě. 

Návštěvníci se z tabletů dozví také informace 
o památných stromech, je možno shlédnout soubor 
krátkých filmů o jednotlivých chráněných územích, 
který svými informacemi doplňuje informace 
umístěné v tištěné formě u  jednotlivých exponátů. 
Filmy jsou v jazykových mutacích (AJ, NJ). K dispozici 
je též tištěný průvodce expozicí, který si lze odnést 
domů. K expozici jsou pro zájemce z různých 
věkových skupin vytvořeny doplňkové doprovodné 
edukativní programy.

OTISKY ČASU

Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané 
Barrandien, které je bohaté na paleontologické 
nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 
kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy 
zoopaleontologické z období starších prvohor, z éry 
kambria a ordoviku. 

V éře kambria dochází k „explozi života“ – mořští 
živočichové dosahují členitosti a pokročilosti 
ve  vývoji, v mnoha případech živočichové vytvářeli 
pevné schránky na povrchu těla, což byl jeden 
z  předpokladů pro jejich fosilizaci. Obrovský boom 
živočichů čítá zástupce měkkýšů, hlavonožců, 
dírkovců, mřížkovců a graptolitů, dále bezčelistních 
obratlovců a zejména členovců, do kterých se řadí 
právě stále populární trilobiti, kteří jsou vystaveni 
ve vitrínách. Zajímavostí je vystavený stromatolit 
z naleziště v rokycanském okresu a dále tzv. 
„rokycanské kuličky“. Tyto na první pohled kamenné 
kuličky mnohdy obsahují právě fosilizované schránky 
trilobitů různých velikostí. Vznikly tak, že zemřelé 
tělo živočicha se usadilo na dno, kde bylo obaleno 
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bahnem a získalo tvar blízký kuličce. Expozice 
„Otisky času“ prezentuje návštěvníkům výběr nálezů 
ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 100 let, 
především z darů, nákupů i vlastního sběru.

K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením 
chráněných paleontologických nalezišť v regionu 
i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který 
si mohou prohlédnout na PC přímo v expozici. 
K  expozici jsou připraveny doprovodné programy, 
tištěný průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ 
a  hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích. 
Samozřejmostí je odborný výklad průvodce muzea.

MĚŠŤANSKÁ DOMÁCNOST NA ROKYCANSKU 

Expozice je rozdělena ve dvě hlavní části – na kuchyni 
a  na měšťanský salón. Rozdílnost jednotlivých 
typů místností je snadno porovnatelná zejména 
v  provedení či barevnosti dřevěného nábytku, 
předmětů každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, 
kamen aj. Expozici doplňují soubory skla a porcelánu 
i módní doplňky z 2. poloviny 19. století. 

ROKYCANSKO V MINULOSTI

Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností 
seznamuje s historií Rokycanského regionu od doby 
železné po rok 1918. V průřezu staletí budete 
seznámeni s jednotlivými významnými událostmi 
a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů 
z doby železné, prvního slovanského osídlení 
a  raného středověku. Zajímavostí je vedle různých 
archeologických střepů, keramiky a kachlů také kopie 
pokladu zlatých keltských duhovek v bronzovém 
vědru z pozdní doby laténské, který byl nalezen 
v  r.  1771 v Podmoklech u keltského hradiště. Dále 
se expozice zaměřuje na vlastní počátky Rokycan, 
vznik vsí, šlechtických panství a následný rozvoj 
ve vrcholném středověku. Hospodářský a politický 
vzestup byl narušen v 17. století třicetiletou válkou 
– shlédnete železné zbraně, dělové koule z období 
obléhání švédskými vojsky.

Následující dějiny reprezentují pobělohorskou dobu. 
Dále rozvoj cechů, specializaci řemesel, manufaktur. 
Zajímavé jsou exponáty různých měřidel, dřevěné 
modely flusárny, smolárny, draslárny a  také 
jednotlivých řemeslnických předmětů jako nůžek, 
hoblíků, pilek, dlátek, ševcovského nářadí. Barokní 
umění je zastoupeno dřevořezbami světců, 
nástěnnými obrazy, kalvárií. 

Společenský, školský a  kulturní život, který 
v 19. století v Rokycanech bohatě kvetl, reprezentují 
místní zájmové spolky jako například pěvecký 
spolek Záboj a  spolek Sokol. K  vidění jsou také 
různé medaile, vojenské uniformy československých 
legionářů z Rokycanska a zbraně z 1. světové války.

Národní technická památka vodní 
hamr Dobřív
Vodní hamr je národní technická památka s expozicí 
přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova 
byla postavena začátkem 19. století na místě starších 
dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní 
vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a z části 
i  z  pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo 
vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly 
tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské 
technologie přešel hamr koncem 60. let 19. století na 
výrobu těžkého kovaného nářadí. 

V  roce 2017 byla návštěvnická sezóna 
ukončena  z  důvodu vyklizení a dalších příprav 
k  rekonstrukci objektu. Rozsáhlá stavební 
rekonstrukce včetně modernizace expozice hamru 
byla zahájena v  roce 2018 a pokračovala i v  roce 
2019. Proto je veřejnosti po dobu rekonstrukce hamr 
uzavřen.

Pamětní síň Jindřicha Mošny 
V Dobřívi
V roce 2005 byla otevřena nová stálá expozice, 
věnovaná životu a dílu Jindřicha Mošny. Jindřich 
Mošna byl významný divadelní herec 2. poloviny 
19. století, jehož manželka pocházela z domu, kde 
je dnes umístěna pamětní síň. Do Dobříva jezdil 
Jindřich Mošna načerpat síly a inspiraci k další 
divadelní práci.

Po dobu rekonstrukce vodního hamru je tato 
expozice uzavřena.
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Výstavy

21/09/2018 – 06/01/2019 
SKLO – skupina Rubikon a hosté
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2

Umělecká skupina Rubikon 
vznikla v  roce 1997 kolem 
teoretika Ivo Křena, kurátora 
sbírky a stálé expozice českého 
ateliérového skla ve Východo-
českém muzeu v  Pardubicích. 
Skupina je spojením umělec-
kých osobností s vyhraněným 
a osobitým uměleckým rukopi-
sem ve svých oborech. 

Zastoupení sklářští výtvarníci – Bohumil Eliáš, 
Jaroslav Matouš, Jaromír Rybák, Jan Exnar, Bohumil 
Eliáš ml., Marian Volráb – se vedle plastik paralelně 
realizují i v  oblasti malby a kresby. Jako své hosty 
přizvala skupina Rubikon na výstavu dva další 
sklářské umělce, Jiřinu Žertovou a Vlastimila Beránka. 
Skleněné objekty doprovází rovněž soubor snímků, 
jejichž autorem je přední český fotograf Gabriel 
Urbánek.

05/10/2018 – 27/01/2019 
VILÉM HECKEL 100 
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 1 

Západočeské muzeum v  Plzni 
připomíná sté výročí od naro-
zení mimořádného fotografa 
Viléma Heckela retrospektivní 
výstavou. 

Vilém Heckel, který svými 
fotografiemi přiblížil vzdálené 
vrcholy a zapomenuté kouty 
světa širokému publiku, 
se narodil 21. května 1918 

v  Plzni. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje 
mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, 
reportážní dokumentaci, krajinné fotografie 
celého Československa a fotografické záznamy 
vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný 
cíl, láska k  přírodě, pracovitost a fyzická kondice, to 
vše jsou skutečnosti, díky nimž se Heckelovi podařilo 
zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny. 

Záštitu nad výstavou převzal Mgr. Martin Baxa, 
1. náměstek primátora města Plzně a poslanec 
Poslanecké sněmovny PČR. Výstavu finančně 
podpořil Plzeňský kraj, statutární město Plzeň 
a Státní fond kultury ČR.

05/10/2018 – 31/03/2019
ZANIKLÝ SVĚT STOLNÍCH SPOLEČNOSTÍ ANEB 
SOCIÁLNÍ SÍŤ PŘED STO LETY
PANELOVÁ VÝSTAVA 
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, průjezd

Výstava připomíná fenomén tzv. „stolních 
společností“, které byly významným fenoménem 19. 
století. Nešlo zdaleka jen o schůzky štamgastů v šeru 
pivnic. V době, kdy politické poměry neumožňovaly 
rozvinutí řádné spolkové činnosti, suplovaly ji do jisté 
míry právě stolní společnosti, ze kterých později 
vzešly výrazné postavy plzeňské komunální politiky, 
zakladatelé zdejšího odboru Sokola, pěveckého 
sboru Hlahol či Měšťanské besedy.

Výstava je připravena ve spolupráci národopisného 
oddělení Západočeského muzea v  Plzni, Archivu 
společnosti Plzeňský Prazdroj a Archivu města Plzně. 
Poprvé byla výstava představena na přelomu let 
2016 a 2017 v Pivovarském muzeu v Plzni.

26/10/2018 – 20/01/2019
ČESKÉ „NÁRODNÍ“ KARTY 
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, výstavní sál

Hrací karty braly v 19. století, 
v době národního obrození a 
následného utváření myšlenek 
směřujících k  samostatnému 
státu, do rukou desetitisíce 
lidí. Mnohé z karetních her 
byly zdobeny národními 
motivy, zobrazovaly česká 
města a  hrady, nesly náměty 
vztahující se k národní historii 

či postavy v typických krojích. K  nejznámějším jistě 
patří karty vytvořené Mikolášem Alšem. Obrázky 
na kartách promlouvaly ke všem hráčům stejným 
jazykem a nenásilně tak napomáhaly utváření 
národního sebevědomí. Ukázky nejrůznějších 
„národních“ karetních her přináší výstava 
spolupořádaná s Clubem sběratelů karetních her. 

22/11/2018 – 19/02/2019
DETAILY
Autorská výstava Moni Berry
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, sklepení

Fotografka Moni Berry se 
narodila v  Plzni. Vystudovala 
učební obor se zaměřením na 
uměleckou černobílou foto-
grafii, ale poté se fotografování 
prakticky nevěnovala. To se 
změnilo před několika málo 
lety, kdy se rozhodla k fotogra-
fování vrátit a uplatnit svůj 
um i talent. Vzhledem k tomu, 

ČESKÉ NÁRODNÍ

KARTY
Západočeské muzeum v Plzni, p.o.

Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13

Otevřeno úterý - neděle 10.00 - 12.00 • 12.30 - 18.00 hodin • www.zcm.cz

26. 10. 2018 - 20. 1. 2019

Výstava byla připravena ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet, o.s.

Sklep Chotěšovského domu 
Národopisného muzea Plzeňska
náměstí Republiky 13, Plzeň 

Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska

VÝSTAVA

Fotogra�eFotogra�e
DETAILYDETAILY
Moni Berry

Sklep Chotěšovského domu 
22. 11.  2018 - 19. 2. 2019

Otevřeno:  út - ne: 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 hodin  •  www.zcm.cz

VILÉM 
HECKEL
100

RETROSPEKTIVNÍ 
VÝSTAVA PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI 100 LET 
OD NAROZENÍ 
FOTOGRAFA 
VILÉMA HECKELA
4/10/2018—27/1/2019
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
KOPECKÉHO SADY 2

VÝSTAVU FINANČNĚ PODPOŘIL PLZEŇSKÝ KRAJ, 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ A STÁTNÍ FOND KULTURY ČR.
WWW.ZCM.CZ
WWW.VILEMHECKEL.CZ
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že svoji tvorbu již prezentovala v  rámci několika 
autorských výstav nejen v  Plzni, ale i v  Praze, 
Zbiroze, Brandýse, Berouně a Mělníce, bylo to 
správné rozhodnutí. Podle svých vlastních slov není 
vyhraněna žádným směrem, vždy se snaží zachytit 
atmosféru a podstatu toho, co se jí líbí a co právě vidí. 
Podle ní je každý interiér, exteriér, předmět i člověk 
výjimečný. Ve svých fotografiích se proto snaží právě 
o zachycení těchto výjimečností, krás života a věcí 
kolem nás.

01/01 – 31/12
KOUZLO LOUTEK
Zámek Svojšín

Výstava scénografií divadla Alfa na zámku Svojšín. 
Byla doplněna doprovodnými programy.

01/02 – 05/05
ŽIVOT JE SLADKÝ „CUKRÁŘI JEDOU, PERNÍKY 
VEZOU“ 
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, výstavní sál

Prostřednictvím unikátních 
předmětů ze soukromé sbírky 
autora a sbírek Národopisného 
muzea Plzeňska představí 
výstava historickou cestu 
cukrářství z privátních kuchyní 
šlechtických měšťanských do-
mácností do  profesionálních 
cukrářských dílen. 

Představeny budou také 
okrajové fenomény jako perníkářství a zmrzlinářství. 
Výstava bude doplněna nejrůznějšími cukrářskými 
výrobky a artefakty, vztahující se  k  jednotlivým 
cukrárnám a cukrářským závodům v  městě Plzni. 
Autorem výstavy je vyučený cukrář a  nadšený 
sběratel Vladimír Milt. 

02/03 – 08/09 
JAN KOULA – VLASTIMIL A NOVORENESANČNÍK – 
100 LET OD ÚMRTÍ 
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 1 

Kdo a čím byl architekt Jan 
Koula? Pro většinu Plzeňanů 
neznámá osobnost, přestože 
se s jeho dílem setkáváme 
každý den. Je totiž tvůrcem 
sgrafitové výzdoby plzeňské 
renesanční radnice. Tvorba 
profesora Jana Kouly však 
byla daleko širší, jako návrhář 
zasahoval do všech oborů 
uměleckých řemesel.

Byl však také uznávaným národopiscem, sbíral 
a dokumentoval lidové umění v Čechách i na Moravě 
a Slovensku. Výstava, pořádaná ke 100. výročí 
umělcova úmrtí, představí jedinečné kresby 

a  akvarely, nábytek, předměty ze skla a keramiky, 
šperky i výšivky soustředěné ze sbírek více jak 
dvaceti českých muzeí a galerií. 

Výstava se koná v rámci 39. ročníku festivalu 
Smetanovské dny.

15/03 – 09/06 
SLOVANÉ VE VÝCHODNÍM BAVORSKU A 
ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2 

Výstava nás zavádí hluboko 
do minulosti, do raného 
středověku 6.-10. století, kdy 
podstatnou část východní 
a střední Evropy osídlily 
slovanské kmeny. Kromě 
Čech Slované pronikli i  do 
východní-ho Bavorska, 
kde několik století žili 
jako svébytné etnikum 
se svojí charakteristickou 

hmotnou kulturou. Výstava představuje slovanské 
archeologické artefakty nalezené na obou stranách 
hranice a zároveň umožňuje srovnávat podobné 
tvary nádob a  jejich výzdobu, stejně jako dalších 
předmětů každodenního života, zbraní a šperků. 

15/03 – 02/06
ÚPRAVA HRADU BUBEN KLUBEM 
ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ NA HISTORICKÉ 
FOTOGRAFII
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, sklepení

Fotografická výstava představí 
výjimečně zachovalý a ikono- 
graficky cenný soubor skleně-
ných negativů, jenž zachycuje 
původní stav a následné 
stavební úpravy a konzervaci 
hradu Buben, které prováděl 
na přelomu dvacátých a třicá-
tých let minulého století Klub 
československých turistů.

Autorem snímků byl plzeňský fotograf Klein. 
Doprovodný text seznámí s  rozsahem úprav 
a poznatky k stavebnímu vývoji hradu, které vyplývají 
z této fotodokumentace.

03/04 – 12/05 
PÍSEŇ PÍSNÍ A JINÉ PŘÍBĚHY BIBLE V DÍLECH 
SOUČASNÝCH ČLENŮ UVU PLZEŇ 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, letní refektář

Výstava členů UVU plzeňské oblasti. 

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni.

bayern-böhmen
čechy-bavorsko

ArchaeoCentrum

Za finanční podpory:

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. | Naaber Straße 5 b | 95671 Bärnau, DE | +49 (0) 9635 9249975 | info@archaeocentrum.eu

Mediální partner:

přednáškaworkshoptematická 
vycházka

tlumočenovstupnévstupnévstup 
volný
vstup 
volný

v německém 
jazyce
v německém 
jazyce

v českém 
jazyce

autobusová 
doprava
autobusová 
doprava

výstavavýstavapřihláška 
nutná
přihláška 
nutná

Piktogramy

www.archaeocentrum.eu

15. 3. – 9. 6. 2019

Výstava

Otevřeno: 
Úterý – neděle 10 – 18 hod.

Slované ve 
východním Bavorsku 
a západních Čechách

Západočeské muzeum v Plzni, 
Kopeckého sady 2, Plzeň, 301 00

www.archaeocentrum.eu

Ve spolupráci s:

E

Otevřeno út - ne: 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00 hodin   •   www.zcm.cz

Národopisného muzea Plzeňska, náměstí Republiky 13, Plzeň
Sklep Chotěšovského domu

15. 3. – 2. 6. 2019

Západočeské muzeum v Plzni, p.o. 
Národopisné muzeum Plzeňska

Úprava hradu Buben
Klubem československých turistů 
na historické fotogra�i 1929 - 1930

Prodlouženo do
18. 8. 2019

Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
Otevřeno: úterý - neděle: 10.00 - 12.00,  12.30 - 18.00 www.zcm.cz

ZIVOT JE SLADKÝ

„Cukráři jedou, 

 perníky vezou“„Cukráři jedou, 

 perníky vezou“„Cukráři jedou, 

 perníky vezou“

Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, Plzeň

J A N  K O U L A 
vlastimil a novorenesančník
Užité umění z tvorby architekta 19. století 

Výstava je připravena ve spolupráci 
s Uměleckoprůmyslovým museem 
v Praze a Národním technickým 
muzeem v Praze

Výstava potrvá do neděle 8. 9. 2019
út – ne 10.00 – 18.00 • www.zcm.cz
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30/04 – 28/07 
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA: PROTEKTORÁT 
OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ / PŘÍBĚH DĚTÍ: KRESBY 
DĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA 
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, konírna

NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA: PROTEKTORÁT 
OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ

Výstava představí dětem 
a mladým lidem různé aspekty 
života Židů v Protektorátu 
Čechy a Morava, a to z pohledu 
jejich šesti tehdejších 
vrstevníků. 

Jejím záměrem je přiblížit 
především žákům a studentům 
základních a  střed ních škol 
náročné téma holocaustu 

a  zprostředkovat jim seznámení s židovskou 
menšinou. 

PŘÍBĚH DĚTÍ: KRESBY DĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO 
GHETTA

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto 
ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby 
na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které 
prošly během druhé světové války terezínským 
ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly 
v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) 
v hodinách kreslení organizovaných absolventkou 
Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je 
rozdělena do osmi tematických celků, které popisují 
historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a 
Morava za holocaustu s důrazem na život v Terezíně, 
a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.

Dvojice putovních panelových výstav je zapůjčena 
z Židovského muzea v Praze. 

Výstavy tvoří volnou tematickou součást letošního 
ročníku Jom ha-šoa (Den památky obětí holokaustu), 
který v roce 2019 připadá na 2. dubna. 

03/05 – 31/10 
HYBOHLEDY PAVLA MACKA 
25 SKŘÍNĚK – 25 PŘÍBĚHŮ
Muzeum loutek (ML), nám. Republiky 23

Jak vysvětlit, co jsou to 
hybohledy? Lepší by bylo je 
vidět na vlastní oči. 25 skříněk 
ukrývá 25 příběhů. Je tam 
plno táhel, převodů, kladek, 
provázků a jiných hýbadel. 
Muzeum loutek je zvětšeno 
o 25 rozmanitých scének 
z oblasti vědy, literatury, umění 
a života. 

31/05 – 25/08 
CÍRKEV A PIVO 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, letní refektář

Zdánlivě nesourodá témata 
církev a pivo si klade za cíl 
zmapovat výstava, která 
připomíná, že pivo mělo 
v  životě církve již od počátku 
velice důležitou úlohu. 

Po  všeobecném historickém 
úvodu a  představení vztahu 
piva a církve ve světě se 
výstava zaměří na regionální 

církevní pivovarnictví. Ač až do počátku 17. století 
probíhaly ostré disputace o tom, zda je chmelový 
mok nápoj božský či ďábelský, patřily mnohé 
církevní řády k průkopníkům ve vaření piva. Plzeňský 
kraj nebyl výjimkou. Klášterní pivovary v Kladrubech, 
Stříbře, Albrechticích, Dožicích či Horažďovicích 
patří k nejstarším na území ČR. Do dnešních dnů 
se dochovaly různé předměty připomínající tuto 
zapomenutou kapitolu církevní historie. Závěr 
výstavy připomene, že dnes je u nás církevní 
pivovarnictví opět živým fenoménem. Výstava je 
připravena ve spolupráci s Muzeem šumavského 
pivovarnictví v Dešenicích.

14/06 – 25/08
INSPIRACE MODROTISKEM
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, sklepení

Ve sklepení Národopisného 
muzea Plzeňska bude k vidění 
nová výstava „Inspirace 
modrotiskem“. Modrotiskem 
v  názvu výstavy není myšlena 
známá metoda tisku na textil. 
Přeneseně tak bývá nazývána 
dnes již pozapomenutá 
fotografická technika zvaná 
kyanotypie. 

Vznikají při ní modro-bílé snímky se specifickou 
náladou čehosi dávno minulého. Výstava spojí 
vlastní autorskou tvorbu inspirovanou lidovými kroji 
s motivy ze sto let starých fotografií krajek a výšivek 
ze sbírky Marie Lábkové.

18/6 – 15/9
LOUTKOVÁ LABORATOŘ II. 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Výstava představila tvorbu žáků, kteří se zúčastnili 
programu ZČM v  Plzni a ZČU v  Plzni „Společně 
do muzea“

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni    •    výstava

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 18 hodin  www.zcm.cz

31. 5. - 25. 8. 2019

CÍRKEV A PIVO

Sklepení Chotěšovského domu Národopisného muzea Plzeňska
náměstí Republiky 13, Plzeň

14. 6. – 25. 8. 2019 

Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska

INSPIRACE MODROTISKEM
za tajemstvím kyanotypie

Otevřeno:  út - ne: 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 hodin • vstup zdarma • www.zcm.cz

Výstava je doplněna aktivizačními 
dílnami pro veřejnost, na kterých si 

zájemci budou moci vyzkoušet 
ušlechtilý tisk, historickou 

fotografickou techniku zvanou 
kyanotypie, která napodobuje efekt 

modrotisku na papíře. 
Termíny dílen: 10.7., 24.7., 31.7. 2019 

(12:00 – 17:00 hodin).

HYBOHLEDY 
Pavla Macka 
25 skř’ něk Ð  25 př’ běhů
3/5Ð 31/10/2019
Muzeum loutek v Plzni, n‡ měst’  Republiky 23
Denně mimo ponděl’  10Ð 18 hodin
www.muzeumloutek.cz

10 LET

Jak vysvětlit, co jsou to 
HYBOHLEDY? Lepä ’  by bylo je vidět 
na vlastn’  oči. 25 skř’ něk ukrù v‡  
25 př’ běhů. Je tam plno t‡ hel, 
převodů, kladek, prov‡ zků a jinù ch 
hù badel. Muzeum loutek je zvětä eno 
o 25 rozmanitù ch scŽ nek z oblasti 
vědy, literatury, uměn’  a života. 
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22/06 – 21/07 
XVI. TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY 
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2 

Tradice umělecké knižní 
vazby, která má počátky 
na  přelomu 19. a 20. století, 
kdy se formovala hnutí 
za  obnovu knižní kultury 
vůbec, je v  českých zemích 
velmi silná. Přes různé periody 
lze za  moderní počátek této 
soutěžní přehlídky považovat 
rok 1973, kdy byla v  Třebíči 
uspořádána výstava součas-

ných mistrů. Aktivita několika jedinců nakonec 
vyústila v  bohatou kulturní činnost Společenstva 
českých knihařů a pravidelně se opakující soutěž 
Trienále umělecké knižní vazby. Vystavené práce 
se vyznačují mistrovským zpracováním, invenčním 
přístupem, objevováním nových materiálů a jejich 
rolí v  knižní vazbě, originálními pracemi v  oblasti 
zvláštních knižních forem a autorských knih 
s výrazným výtvarným potenciálem. Veřejnost bude 
mít unikátní příležitost se seznámit s  nejnovějšími 
pohledy (a samozřejmě realizacemi) na uměleckou 
knižní vazbu v  té formě, kterou prezentují špičkoví 
mistři uměleckého řemesla.

Součástí XVI. Trienále umělecké knižní vazby je 
mezinárodní odborný seminář, který bude probíhat 
ve dnech 20. – 22. 6. 2019 v  přednáškovém sále 
Západočeského muzea v Plzni. 

02/07 – 03/11 
DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA V PLZNI A 
OKOLÍ 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, mázhaus

Výstava obrazovou a textovou 
formou prezentuje vybrané 
drobné sakrální památky 
na  území krajského města 
a  v jeho blízkém okolí. Kromě 
konkrétních ukázek  seznámí 
návštěvníka také  se základní 
typologií tohoto druhu 
staveb a jejich obecnou 
charakteristikou.

09/08 – 28/10 
VOJTĚCH HURTA: VÝBĚR Z DĚL MALÍŘSKÝCH I 
SOCHAŘSKÝCH
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, konírna

Vojtěch Hurta byl nezávislý a skromný umělec, 
který se narodil 25. března 1943 v Mělníce a zemřel 
1.  března 2014 v Plzni. Jak tvořil, tak i žil, samotný 
jeho život byl svým způsobem umělecké dílo. Hurta 
byl od mládí až do pozdního věku tělem i duší tramp. 

Přírodu vnímal jako důležitý inspirativní zdroj, byl 
jejím obdivovatelem a znalcem, především vynikal 
jako zasvěcený ornitolog. Kromě vlastní umělecké 
tvorby se živil také jako restaurátor a konzervátor. 
Byl mimořádně řemeslně zručný. Ve své sochařské 
tvorbě dokonale ctil materiál. Pracoval-li se dřevem, 
využíval jeho přirozených tvarů a struktury. V kresbě 
a akvarelech mu byli blízcí umělci Dálného východu. 
V malbě dospěl k zjednodušující, osobité stylizaci. 
Jeho obrazy sdělují, co je skryto pod povrchem 
a přinášejí nejen estetický zážitek, ale vedou diváka 
k zamyšlení, zklidnění a rozjímání. 

06/09/2019 – 19/01/2020
KŘEHKÁ KRÁSA MOTÝLŮ 
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, výstavní sál

Výstava věnovaná motýlům 
představí to nejzajímavější ze 
sbírek zoologického oddělení 
Západočeského muzea v  Plzni 
a samozřejmě se bude věnovat 
také ekologii a problematice 
ochrany motýlů. V  posledních 
letech byl zaznamenán 
úbytek hmyzu obecně, motýly 
nevyjímaje. Tento smutný fakt 
mimo jiné ukazuje, jak důležitá 

je sbírková činnost muzea, díky které můžeme 
srovnat, jaké druhy se vyskytovaly v okolí Plzně před 
sto lety a tyto údaje srovnat se současným stavem. 
První část výstavního prostoru bude věnována 
morfologii a ekologii motýlů, návštěvníci si budou 
moci mimo jiné prohlédnout detail motýlího křídla 
pod mikroskopem. Dále zde budou prezentováni 
motýli jednotlivých stanovišť. Další část výstavy bude 
věnována preparaci, determinaci motýlů a ukázkám 
sbírek význačných plzeňských sběratelů motýlů.

13/09/2019 – 23/02/2020
SAMETOVÁ REVOLUCE V PALIČKOVANÉ KRAJCE
Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. 
Republiky 13, sklepení, průjezd

Souborná výstava prezentuje 
soutěžní práce žáků kroužku 
paličkování při 26. základní 
škole Plzeň - Růžovce, 
zhotovené ku příležitosti 
třicátého výročí sametové 
revoluce. Metodou paličkování 
žáci ztvárnili nejen motivy 
související s  listopadovým 
převratem, ale současně 
s  tím také symboly české 

státnosti, prezentované v letech 2016 a 2018 v rámci 
krajkářských soutěží „Procházka s  Karlem IV“ a „100. 
výročí republiky – Květina k svátku“, pořádaných 
muzeem krajky Prachatice. S  folklorními motivy 
uspěli žáci v téže soutěži s folklorními motivy. 

Křehká krása
motýlů

6. 9. 2019 - 19. 1. 2020

Západočeské muzeum v Plzni

Národopisné muzeum Plzeňska
náměstí Republiky 13, Plzeň

Otevřeno: úterý - neděle: 10.00 - 12.00,  12.30 - 18.00  hodin   •   www.zcm.cz

Průjezd a sklepení Chotěšovského domu 
Národopisného muzea Plzeňska, náměstí Republiky 13, Plzeň

13. 9. 2019 – 23. 2. 2020 

Západočeské muzeum v Plzni
Národopisné muzeum Plzeňska 
a dívky z kroužku paličkování při 26. základní škole Plzeň – Růžovka

SAMETOVÁ REVOLUCE
V PALIČKOVANÉ KRAJCE

Otevřeno:  út - ne: 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 hodin • vstup zdarma • www.zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni
Společenstvo českých knihařů

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
22. 6. - 21. 7. 2019

Otevřeno: úterý až neděle 10.00 – 18.00 hodin   •   www.zcm.cz   •   www.knihari.cz

v rámci XXIII. Mezinárodního odborného semináře Společenstva českých knihařů 20. 6. – 22. 6. 2019

XVI.  TRIENÁLE
UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY

PLZEŇ 2019

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Františkánská 11, Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 18 hodin  www.zcm.cz

2. 7. - 3. 11. 2019

Václa
v E

ngler

DROBNÁ SAKRÁLNÍ 

ARCHITEKTURA

V PLZNI A OKOLÍ
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Výstava vznikla při „odpolední kávě u paliček“ 
v  Národopisném muzeu Plzeňska a představí mimo 
jiné také paličkované krajky, vytvořené účastnicemi 
kurzu paličkování pro začátečníky dle historických 
podvinků ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 

13/09 – 03/11 
VYMEZENÝ ČAS 
Jiří Špinka: Kinetické objekty a reliéfní 
dřevořezby
Ludmila Kristová: Spirituální dřevořezby
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(MCU), Františkánská 11, letní refektář

Jiří Špinka, člen Unie výtvar-
ných umělců v  Plzni, Asociace 
medailérů a Asociace restau-
rátorů, a Ludmila Kristová se 
spolu sešli před mnoha lety při 
společné práci v  odděleních 
restaurátorské a výstavní čin-
nosti v  Západočeském muzeu 
v Plzni. 

Od té doby se jejich pracovní 
vztah rozvíjí i v  přátelských diskuzích, ve kterých 
nacházejí společná témata z oblasti vlastní výtvarné 
tvorby a také v  hovorech o věcech praktických 
i duchovních. 

20/09/2019 – 02/02/2020 
ŠKODOVKA DO TOHO! 90 LET HOKEJE V PLZNI 
OČIMA FANOUŠKŮ 
Hlavní budova (HB ZČM), Kopeckého sady 2, 
výstavní sál 2

Západočeské muzeum v  Plzni 
připravilo ve spolupráci s plzeň-
skými hokejovými fa noušky 
a s podporou klubu HC Škoda 
Plzeň výstavu k 90. výročí zalo-
žení klubu.

Výstava si neklade za cíl 
objektivně a plnohodnotně 
zmapovat dějiny klubu, ale 
ukázat, které události utkvěly 

v paměti hokejových fandů, a co všechno za dlouhá 
léta nastřádali jako připomínku těchto událostí. 
18/10/2019 – 12/01/2020 
LISTOPAD 1989 V PLZNI ANEB NA PODZIM PADÁ 
LISTÍ A KOMUNISTI 

Výstava nás zavede do po-
slední fáze normalizačního 
období Československa, které 
vyvrcholilo pádem komunistic-
kého režimu 17. listopadu 
roku 1989 a bude zaměřena 
především na plzeňský region. 
Pomocí dobových artefaktů, 
dokumentů, plakátů a foto-
grafií nám připomene nejen 

život v  období reálného socialismu, ale i jeho 
revoluční závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je 
i fakt, že se na jejím ztvárnění budou podílet i přímí 
účastníci listopadové revoluce v Plzni. 

03/12/2019 – 31/01/2020 
36 500 DNÍ JOSEFA SPEJBLA NA DIVADELNÍ 
SCÉNĚ
Smetanovy sady

Výstava je věnována stému výročí od vzniku jedné 
z nejslavnějších českých loutek. Na konci roku 1919 
se zrodila v plzeňské dílně Karla Noska, sídlící v ulici 
Borská 29, loutka, jež vstoupila do dějin českého 
loutkářství. Spejbl, jak byla loutka nazvaná, byl 
vyřezaný dle návrhu Josefa Skupy, který jej načrtl 
na balicí papír, a nutno podotknout, že jeho vzestup 
nebyl vůbec jednoduchý! Už Spejblův samotný 
vzhled vyvolával rozpaky a diváci nejvíce vítali scény, 
ve kterých Spejbl dostával „na frak“. Dlouho také 
nemohl najít vhodného jevištního partnera, a tak až 
do roku 1926, kdy se mu zčistajasna postavil do cesty 
syn Hurvínek, vystupoval po boku dřevěných kolegů 
Kašpárka či Švejka, s  nimiž si ale na scéně spíše 
konkuroval. Během sta let Spejbl prošel mnohými 
změnami, které jsou patrné z  fotografií, ale i přesto 
si zachoval nezaměnitelnou podobu, díky níž jej 
poznávají diváci v jakémkoliv věku. 

 Františkánská 11, Plzeň  •  úterý - neděle 10 - 18 hodin  •  www.zcm.cz
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Západočeské muzeum v Plzni

13. 9. - 3. 11. 2019

JIŘÍ ŠPINKA
kinetické objekty
reliéfní dřevořezby

LUDMILA 
KRISTOVÁ
spirituální dřevořezby

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2

Otevřeno: úterý až neděle 10.00 – 18.00 hodin   •   www.zcm.cz

hokeje v Plzni očima fanoušků

20/9/2019 - 2/2/2020

90
let

ŠKODOVKA
DO TOHO!DO TOHO!
DO TOHO!

´

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 
MUZEA A ROK 1989
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Výstavy – pobočka MDBH 
v Rokycanech
12/10/2018 – 20/01/2019
KRÁSA BRDSKÝCH POLODRAHOKAMŮ
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
malý výstavní sál

Železité křemeny a acháty, které se nacházejí 
od  Rokycan po Prahu, jsou nejen významnými 
svědky geologických procesů ve starších prvohorách, 
ale i zajímavým sběratelským artiklem. Vynikají 
totiž velkou barevností spojenou se zajímavými 
ornamenty, které odrážejí chemismus a strukturu 
těchto kamenů. Nejlépe je jejich estetická hodnota 
vidět na leštěných řezech. Uplatnění nacházejí i ve 
šperkařství. Celoživotní vášeň jednoho sběratele, 
RNDr. Pavla Černého, je reprezentovaná výběrem 
těch nejhezčích vzorků.

26/10/2018 – 03/02/2019 
VELKOU VÁLKOU K VLASTNÍMU STÁTU 
(1914-1918)
Zbraně a uniformy 1. světové války a vznik 
československé republiky
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
výstavní síň v ul. Josefa Knihy 146

Před 100 lety skončila do té doby dosud největší 
a  nejhroznější válka. Trvala sice „jen“ 4 roky, ale 
zemřely v  ní desítky milionů lidí a zcela změnila 
politickou mapu Evropy a světa vůbec. Výsledkem 
války byla i nová konstelace samostatných států 
v  Evropě a jedním z  nich bylo i samostatné 
Československo – zrodilo se právě během bojů a díky 
těmto bojům. Výstava má za cíl přiblížit na vybraných 
exponátech onu dobu, tedy jaké zbraně se během 
války užívaly, jaké doplňky vojáci používali a jaká 
vyznamenání dostávali za statečnost i zásluhy.

23/11/2018 – 17/02/2019
PO ČEM ŽENY TOUŽÍ ANEB 
ŠPERKY A MÓDA PRVNÍ 
REPUBLIKY
Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech, velký 
výstavní sál

Vánočně laděná výstava 
představuje návštěvníkům 
bižuterii a módní doplňky z 
období první republiky. Je 

sestavena z bohatých sbírek soukromé sběratelky 
Hany Štollové ze Stříbra a je doplněna typickým 
interiérem měšťanského pokoje z počátku 20. století. 
Česká móda 20. a 30. let, která dosáhla evropské 
úrovně, je prezentována soukromou sbírkou Mileny 
Hasalové z Plzně. 

15/02 – 31/05
100 LET SKAUTINGU V ROKYCANECH
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 

malý výstavní sál

Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníky s historií 
skautingu v  Rokycanech pomocí různých artefaktů, 
jako jsou kroniky, fotoalba či staré kroje a krojové 
součásti. Texty a fotografie uvedené na panelech 
provází návštěvníky chronologicky, ale v  některých 
případech jsou historické fotografie doplněny 
o  současné. Díky nim návštěvník získá povědomí 
o tom, k jakým změnám v průběhu let došlo.

22/02 – 26/05 
EVA ROUČKA – DOBŘE NAPLNĚNÝ ŽIVOT
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
výstavní síň v ul. Josefa Knihy 146

Autorská výstava výtvarnice, která se po 35ti 
letech volné tvorby ve Francii vrátila do Čech, 
na  Rokycansko. Její  všestrannost se pohybuje 
od  designérské práce s  keramikou, porcelánem, 
sklem až po klasickou sochařinu, která ji přivedla 
ke  spolupráci s  prestižními francouzskými 
a  evropskými firmami. Třicet let navrhovala křišťál 
pro DAUM nebo Cristal de Sèvres, její dekory pro CNP 
Vierzon znala celá Evropa, dětský dekor, který navrhla 
v  roce 1982 pro Pillivuit, byl oceněn časopisem 
Maison de Marie Claire a její stříbrné příbory pro Guy 
Degrenne dostaly cenu roku. Porcelánový soubor 
Les Cristaux si dokonce odnesl ocenění v japonském 
Mino a tvoří součást sbírek tohoto světoznámého 
prestižního muzea. Ve volné tvorbě Eva Roučka 
preferuje vysoko pálenou keramiku a  porcelán. 
Nebrání se ale objevovat i nové materiály, jako dřevo, 
v němž si vytvořila stejně osobitý styl jako v keramice. 
Její rozměrné dřevěné sochy najdeme například 
ve Finsku, Kanadě, Německu nebo Itálii. Sochařská 
tvorba Evy Roučky často kritickým okem, avšak vždy 
lidskou a milou formou, tematizuje nejrůznější lidské 
slabůstky, které jsou pro nás tak charakteristické. 
Připravovanou výstavu ona sama cítí jako jakési 
„Ohlédnutí se“ a tady v Čechách „Představení se“.

08/03 – 31/05
VLADIMÍR JIRÁNEK
NEJSTE NA SVĚTĚ SAMI
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
velký výstavní sál

Kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek je znám 
především jako autor Boba a Bobka a spolutvůrce 
oblíbených postaviček Pata a Mata. Mimo to také 
spolupracoval s  celou řadou časopisů a novin. 
Na výstavě „Nejste na světě sami“ se ale na Vladimíra 
Jiránka podíváme jako na ilustrátora knih, a to 
především knih s  tématem přírody či ekologie. 
Zahleďme se na desítky vtipů, které se vždy trefují 
do  černého, a které jsou stále výstižné i nějaký ten 
pátek po svém vzniku. Oslavme tak jaro a dubnový 
Den Země zamyšlením, že nejsme na světě sami.

21/06 – 29/09 
Lidová architektura Plzeňského kraje

TENDENCE ROJENÍ

výtvarná retrospektiva

PAVEL NIEBAUER

Otevřeno: út – ne 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00   •   www.zcm.cz
Vernisáž 14. 11. 2019 v 16.00   •   15. 11. 2019 – 8. 3. 2020

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
ulice Josefa Knihy 146, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o.



57

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
výstavní síň v ul. Josefa Knihy 146

Putovní výstava návštěvníky seznámí s  jednotlivými 
památkovými zónami a rezervacemi, kterých je nyní 
v  Plzeňském kraji již téměř padesát. Rokycansko 
představí na vybraných stavbách specifické 
rysy lidového stavitelství například ve vesnické 
památkové zóně v Dobřívě nebo vesnické památkové 
rezervaci v  Ostrovci. Návštěvníci si mohou kromě 
bohaté fotodokumentace prohlédnout i obrazy 
regionálních umělců Miroslava Kozlíka a Alexandra 
Meduly, miniatury podbrdské architektury, exponáty 
lidového nábytku i předmětů denní potřeby ze sbírek 
Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Na vzniku této výstavy 
se podíleli odborní pracovníci všech muzejních 
institucí zřizovaných Plzeňským krajem.

19/07 – 01/09
Netopýři, tajemní a zranitelní
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
velký výstavní sál, nám. J. Urbana 141

Výstava České společnosti na ochranu netopýrů 
ukazuje rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících 
se v  České republice a představuje netopýry jako 
jedinečné živočichy, kteří si zaslouží žít v  naší 
blízkosti. Kromě informací o způsobu jejich života 
či metodách výzkumu se dotýká také problematiky 
jejich ochrany, zejména z  pohledu soužití netopýrů 
a lidí v  budovách. Panely s  fotografiemi českých 
chiropterologů a doprovodnými texty doplňují 
ukázky literatury, výzkumných pomůcek či 
speciálních budek pro netopýry. Součástí výstavy 
je také prezentace hlasů několika druhů netopýrů 
z  ultrazvukového detektoru, pracovní listy pro děti 
a další interaktivní prvky. Výstava vznikla v  rámci 
projektu „Na půdě, tam to žije – aneb poznejte 
tajemný svět netopýrů!“ (napude.sousednetopyr.cz), 
který finančně podpořily SFŽP ČR a MŽP ČR.

15/11/2019 – 08/03/2020
Tendence rojení (výtvarná retrospektiva)
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
výstavní síň v ul. Josefa Knihy 146

Autorská výstava PharmDr. Pavla Niebauera 
představuje retrospektivní kolekci výtvar-ných prací 
vytvořených za více než třicet let nejen v časové 
posloupnosti, ale i z hlediska zvolené výtvarné 
techniky. 

Nejstarší perokresby a olejo-malby v duchu 
surrealismu pocházejí z 80. let 20. století, následná 
tvorba zahrnuje kresbu přírodními pigmenty a 
kombinovanou technikou.  

Dále budou vystaveny práce vzniklé z  různých 
materiálů nasbíraných v přírodě přímořských nebo 
horských oblastí Evropy. Z  dalšího období budou 
prezentovány práce tzv. body artu. Současnou 
tvorbu symbolických námětů reprezentují malby 
akrylem či práce s automatickým písmem. Vedle 
dvojrozměrných exponátů budou vystaveny i reliéfní 

objekty z kovu a dřeva a také textilní techniky – tkané 
tapiserie a aradekor. Nejvýraznější součástí výstavy je 
představení rozměrnějších užitých a dekorativních 
objektů jako paravány, interiérové doplňky a další 
objekty. Pestrost a různorodost tvorby nabídne 
divákovi zajímavý přehled autorovy výtvarné 
seberealizace a zdroje inspirace v různých životních 
etapách.
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Spolupráce oddělení 
na výstavách

Oddělení prehistorie
Výstavy
•	 Začátkem roku probíhala příprava mezinárodní 

výstavy „Slované ve východním Bavorsku 
a  západních Čechách“, která byla realizována 
v  rámci projektu „Archeocentrum Bärnau-
Tachov“. Na výstavu byly zapůjčeny artefakty 
ze Stadtsmuseum in Regensburg, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg a Krajského muzea v Chebu. 
Výstava byla instalována ve výstavním sále 
hlavní budovy muzea, slavnostně byla zahájena 
14.  března za účasti zástupců jak české, tak 
bavorské strany a otevřena byla do 10. června 
2019.

•	 Zkrácenou verzi této výstavy jsme ještě instalovali 
v  Muzeu Českého lesa v  Tachově, kde byla 
otevřena od 13. září do 28. října 2019.

•	 Byl zpracován odborný záměr výstavy: „Nekovové 
ozdoby a šperky v pravěku“, která je plánována na 
rok 2021.

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Práce na expozicích či výstavách v dalších 
muzeích
•	 Milevsko – trvalá expozice Dějin premonstrát-

ského kláštera v Milevsku (P.Břicháček).

Oddělení starších dějin
autorské výstavy v ZČM
•	 Velkou válkou k  vlastnímu státu. 19. 10. 2018 – 

6. 2. 2019 (M. Hus, B. Diviš)
•	 Škodovka do toho! 90 let hokeje v  Plzni očima 

fanoušků. 20. 9. 2019 – 2. 2. 2020 (J. Orna, 
V. Dudková)

autorský podíl na výstavách mimo ZČM
•	 Třicetiletá válka na česko-bavorské hranici. 

Muzeum Českého lesa v Tachově, 15. 1. – 26. 2. 
2019 (J. Orna, M. Hus)

•	 Jménem zákona. Muzeum Chodska 
v Domažlicích, 24. 5. – 20. 10. 2019 (M. Hus)

Oddělení novějších dějin
Vlastní výstavy v prostorách muzea
•	 Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí 

a  komunisti; výstavní sál hlavní budovy ZČM 
v  Plzni, Kopeckého sady 2, 18. 10. 2019 – 12.  1. 
2020 (Kuníková, Tománková). Nad výstavou 
převzali záštitu hejtman Plzeňského kraje Josef 

Bernard a primátor města Plzně, poslanec 
Poslanecké sněmovny PČR Martin Baxa, a stala 
se důstojnou součástí plzeňských oslav výše 
zmíněného výročí. 

•	 Úprava hradu Buben Klubem československých 
turistů na historické fotografii. Národopisné 
muzeum Plzeňska, sklepení, 14. 3. – 2. 6. 2019 
(Krčmář).

•	 Církev a pivo. Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze – letní refektář, 30. 5. – 25. 8. 2019 (Jirák, 
Krčmář)

Vlastní výstavy oddělení v prostorách jiných 
organizací 
•	 Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 

na Domažlicku. Muzeum Chodska v Domažlicích, 
chodba 1. patro, 24. 5. - 20. září 2019 (Krčmář).

•	 Církev a pivo. Klášter Želiv, výstavní prostory 
konventu od 15. 10. 2019 (Jirák, Krčmář).

•	 Benediktini. Regionální muzeum Kladrubska, 
spodní výstavní místnost, od 3. 10. 2018 (Krčmář).

•	 Zničené kostely. Klášter Chotěšov, klášterní 
chodba, 5, 5. - 29. 9. 2019 (Krčmář, Soukup).

Spoluúčast na jiných výstavách v prostorách 
jiných organizací
•	 Magistrát města Plzně – spolupráce na výstavě 

Realita kybersvěta, DEPO 2015, 17. 10. – 10. 11. 
2019 (Tománková).

•	 Město Plzeň – spolupráce na výstavě Osudový rok 
1939 a město Plzeň, mázhaus plzeňské radnice, 
20. 4. – 30. 5. 2019 (Tománková). 

•	 Město Dobřany – spolupráce při přípravě 
dobřanské výstavy k  listopadovým událostem 
roku 1989 (Tománková).

Zápůjčky na výstavy jiných organizací
•	 Muzeum Českého lesa v Tachově – stálá expozice, 

1 inv. č.
•	 Český rozhlas Plzeň – stálá expozice Muzeum 

plzeňského rozhlasu, 3 inv. č. 
•	 Muzeum Šumavy Sušice – pobočka Muzeum 

Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě – stálá expozice, 
2 inv. č.

•	 Magistrát města Plzně na výstavu Realita 
kybersvěta, DEPO 2015, 17. 10. – 10. 11. 2019, 
24 inv. č.

•	 Hamr Dobřív, 1 inv. č. 

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo 
Západočeské muzeum v roce 2019
celkem:     25 ks
z toho: výstavy tuzemské:   24
studijní:     1 
restaurování /konzervace:   1

Počet poskytnuté digitalizované dokumentace 
sbírkových předmětů jiným subjektům na základě 
smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva: 323 ks. 



59

Oddělení uměleckoprůmyslové
Výstavy v rámci muzea: 
•	 „Jan Koula - vlastimil a novorenesančník – 100 let 

od úmrtí“ (2. 3. – 8. 9. 2019) (Mergl, Merglová 
Pánková)

Spolupráce na výstavách v muzeu
•	 „Křehká krása motýlů“ (6. 9. 2019 – 19. 1. 2020) 

(Mleziva)

Spolupráce na výstavách mimo muzeum
•	 „Umělecká litina ve sbírce Západočeského muzea 

v Plzni“, Muzeum Třineckých železáren a města 
Třince (3. 4. – 30. 6. 2019) (Kotorová, Mleziva)

Zápůjčky na expozice a výstavy jiných organizací: 
Stálé expozice 
Chateau Zbiroh (Zámek Zbiroh)  25 inv. č.
Krajský soud v Plzni (reprezentační prostory)  
       3 inv. č.
Město Přeštice (Dům historie Přešticka)   
     25 inv. č. 
Město Nepomuk (Městské muzeum a galerie 
Nepomuk)    11 inv. č.
Obec Žihobce (Muzeum Lamberská stezka)  
       1 inv. č.
GAVU Cheb (Retromuseum Cheb)   
     14 inv. č.
Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské Hory   
       2 inv. č.
(„Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“)   
Muzeum Šumavy v Sušici, Dobrá voda 
(Muzeum Dr. Šimona Adlera)   1 inv. č.
Celkem:     82 inv. č.

Výstavy
„Vlastním hlasem. Cesty ženské emancipace“ 
(Náprstkovo muzeum NM, 18. 4. 2019 – 31. 1. 2020) 
      1 inv. č. 
„Zvony pro Šumavu“  
(Muzeum Šumavy v Sušici, Kašperské Hory,   
12. 7. 2018 – 31. 12. 2020)  5 inv. č.
„Krásná jizba“ 
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze,    
7. 9. 2018 – 3. 3. 2019)   1 inv. č.
„Umělecká litina ve sbírce Západočeského muzea 
v Plzni“ 
(Muzeum Třineckých železáren a města Třince,  
 3. 4. – 30. 6. 2019)   85 inv. č.
„Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého 
sběratelství v českých zemích.“ 
(Západočeská galerie v Plzni,     
25. 10. 2019 – 23. 2. 2020)  2 inv. č.
Celkem:     94 inv. č.
Celkem zapůjčeno mimo muzeum:  176 inv. č.

Oddělení národopisu
Expozice a výstavy

Ve vztahu k  tvorbě stálých expozic se pracovníci 
národopisného odd. každoročně věnují průběžné 
údržbě a obměně stálých expozic Národopisného 
muzea Plzeňska. Koncem roku 2018 byla dokončena 
instalace stálé expozice Národopisného muzea 
Plzeňska s názvem „Rok na vsi, aneb Od Martina do 
Martina“. V roce 2019 docházelo již pouze k dílčímu 
doplňování tohoto expozičního celku o interaktivní 
prvky, sloužící k  realizaci doprovodného programu 
„Rok na Vsi – Domácká lidová výroba“, určeného 
především rodinám s dětmi a žákům základních škol. 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
stálých expozic v rámci organizace
•	 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v  Rokycanech 

(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. č.;   6 jednotlivin.

•	 Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 
(stálá expozice muzea). Instalované sbírkové 
předměty: 6 inv. č.,   7 jednotliviny.

•	 Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p.o. 
(historická expozice). Instalované sbírkové 
předměty: 65 inv. č.;   71 jednotlivin.

•	 Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, p.o.  
(uměleckoprůmyslová expozice). Instalované 
sbírkové předměty: 6 inv. č.;  9 jednotlivin.

•	 Muzeum loutek (stálá expozice a uložení 
v depozitárních prostorách). Instalované / uložené 
sbírkové předměty: 439 inv. č.; 486 jednotlivin.

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
stálých expozic jiných organizací
•	 Město Ostrov (stálá expozice Šlikovského zámku 

s  názvem „Ostrovsko a hornictví“). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 8;     8 jednotlivin.

•	 Národní památkový ústav, ÚOP v  Českých 
Budějovicích (stálé expozice SZ Kozel, SZ Manětín 
a NKP Klášter Kladruby). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 26;            30 jednotlivin.

•	 Statutární město Plzeň (vybavení reprezentačních 
prostor MMP). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 13;            13 jednotlivin.

•	 Statutární město Plzeň (vybavení interiéru kostela 
U Ježíška). Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 1; 1 jednotlivina. 

•	 Dvůr Gigant Záluží (stálá expozice). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 5;     5 jednotlivin.

•	 Muzeum středního Pootaví Strakonice (stálá 
expozice s názvem „Dudy a dudáci“). Z podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2;    
               2 jednotliviny.

•	 Městské muzeum a galerie Nepomuk (stálá 
expozice muzea). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 33;                          58 jednotlivin.

•	 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. 
(uměleckohistorická expozice Muzea Cheb). 
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Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 11;  
                     11 jednotlivin.

•	 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici, p. o. (stálá expozice „Historický vývoj 
severního Plzeňska“). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1;              1 jednotlivina.

•	 Muzeum jižního Plzeňska v  Blovicích, p.o. (stálá 
expozice „Národopis – lidová architektura, lidový 
kroj). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 
5;                  5 jednotlivin.

•	 Agentura NKL, s.r.o. (stálá expozice zámku 
Zbiroh). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. 
č.): 27;              27 jednotlivin.

•	 Federace židovských obcí v  ČR (stálá expozice 
staré synagogy v Plzni). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 7;               7 jednotlivin.

•	 Obec Žihobce (stálá expozice Muzea Lamberská 
stezka). Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. 
č.): 1;               4 jednotliviny.

•	 Město Přeštice (stálá expozice Domu historie 
Přešticka). Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 24;              24 jednotlivin.

•	 Muzeum Českého lesa v  Tachově, p.o. (stálá 
expozice „Národopis“). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1;              1 jednotlivina.

•	 Plzeňský Prazdroj, a. s. (stálá expozice 
Pivovarského muzea v  Plzni). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 10;    
              10 jednotlivin.

•	 Město Úterý (vybavení reprezentačních prostor 
městského úřadu). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 10;            15 jednotlivin.

•	 Městské muzeum Františkovy Lázně (stálá 
expozice s názvem „Historie lázní od objevení 
Františkova pramene, architektura, historie“). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 101;  
            126 jednotlivin.

•	 Muzeum Šumavy Sušice, p. o. (stálá expozice 
Muzea Dr. Šimona Adlera). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 115;   
             142 jednotlivin.

•	 Česká republika – Generální ředitelství cel (stálá 
expozice s  názvem „Kabinet historie celnictví“). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 3;  
               3 jednotliviny.

•	 Stálá expozice v interiérech Zámku Svojšín, obec 
Svojšín (8. 2. 2017 - 8. 2. 2020). Autorka scénáře: 
Markéta Formanová. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 84;          103 jednotlivin.

Zápůjčky sbírkových předmětů do stálých 
expozic od cizích subjektů
•	 Stálá expozice „Obchod koloniálním zbožím 

z konce 19. století“, stálá expozice Národopisného 
muzea Plzeňska. Z  Pivovarského muzea v  Plzni 
zapůjčeno 3 inv. č.;             30 jednotlivin.

Výstavy

V  roce 2019 uspořádalo národopisné odd. 
v  prostorách Národopisného muzea ihned několik 
výstav, majících podobu jednoduchých panelových 
instalací, zdarma přístupných návštěvníkům 
v průjezdu, Konírně a sklepení Chotěšovského domu. 
Ve výstavním sále byla současně s  tím uspořádána 
relativně úspěšná výstava ‚Život je sladký: „Cukráři 
jedou, perníky vezou“‚, připravená ve spolupráci 
se soukromým sběratelem a cukrářem Vladimírem 
Miltem. 

Vlastní autorské výstavy oddělení
•	 Život je sladký: „Cukráři jedou, perníky vezou“‚, 

výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska 
(1. 2. 2019 – 18. 8. 2019). Autoři scénáře: Vladimír 
Milt, Michal Chmelenský. 

•	 „Inspirace modrotiskem: za tajemstvím 
kyanotypie“, sklepení Chotěšovského domu 
(14. června – 25. srpna 2019). Autorka scénáře 
a doprovodného programu: Eva Figurová.

Autorská spolupráce na výstavách v rámci 
organizace
•	 „Sametová revoluce v paličkované krajce“, průjezd 

Chotěšovského domu / sklepení Chotěšovského 
domu (13. 9. 2019 - 23. 2. 2020). Autorky scénáře: 
Lenka Raunerová, Michaela Oliberiusová. 

•	 „Vojtěch Hurta: průřez tvorbou“, Konírna 
Chotěšovského domu (9. 8. 2019 – 28. 10. 2019). 
Autorky scénáře: Jana Hurtová, Adéla Šmausová.

•	 „Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální 
síť před sto lety“, průjezd Chotěšovského domu 
(5. 10. 2018 – 31. 3. 2019). Autoři scénáře: Tomáš 
Bernhardt, Anna Peřinová.

Spolupráce na přípravě výstav cizích subjektů 
v rámci organizace
•	 „Příběh dětí: kresby dětí z  terezínského 

ghetta“ / „Neztratit víru v  člověka: Protektorát 
očima židovských dětí“ (putovní panelové 
výstavy, zapůjčené Vzdělávacím centrem 
Židovského muzea v  Praze, doplněné vlastní 
instalací a doprovodným programem), Konírna 
Chotěšovského domu (30. 4. 2019 – 28. 7. 2019). 
Autoři části scénáře a doprovodných programů: 
Natálie Eretová, Lucie Plecitá, Michal Chmelenský.

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
výstav v rámci organizace 
•	 „Listopad 1989 v  Plzni aneb Na podzim padá 

listí a  komunisti“, hlavní budova Západočeského 
muzea v  Plzni (18. 10. 2019 – 12. 1. 2020). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 4;  
    4 jednotliviny.

•	 „Život je sladký: ‚Cukráři jedou, perníky vezou’“, 
výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (1. 2. 
2019 – 18. 8. 2019). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 41;  43 jednotliviny.
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•	 „České národní karty“, výstavní sál Národopisného 
muzea Plzeňska (26. 10. 2018 – 20. 1. 2019). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 4;  
              96 jednotlivin.

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
výstav jiných organizací
•	 „Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky“. 

Středočeské muzeum v  Roztokách u Prahy, 
p. o. (10. 10. 2019 – 2. 2. 2020). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 13; 84 jednotlivin.

•	 „Svět trpaslíků“, Dům historie Přešticka (14. 9. 
2019 – 17. 11. 2019). Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1;                7 jednotlivin.

•	 „Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola 
v  Čechách“, Muzeum Českého krasu v  Berouně, 
p. o. (14. 3. 2019 – 12. 5. 2019). Z  podsbírky 
etnografické zapůjčeno (inv. č.): 7;     7 jednotlivin.

•	 „Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura 
v  českých zemích 1800 – 1960“, Západočeská 
galerie v  Plzni, p. o. (28. 2. 2019 – 12. 5. 2019). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2;  
               2 jednotliviny.

•	 „Sachsen Böhmen 7000“, Staatliches Museum für 
Archäologie Chemnitz (27. 9. 2018 – 31. 3. 2019). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 2;  
                 2 jednotliviny.

•	 „Pracovna republiky, architektura Plzně v  letech 
1918 – 1938, Západočeská galerie v  Plzni (20. 
11. 2018 – 24. 2. 2019). Z podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1;            1 jednotlivina.

•	 „August Piepenhagen“. Severočeská galerie 
v  Litoměřicích (30. 11. 2018 – 3. 3. 2019). 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 1;  
              1 jednotlivina.

Výpůjčky sbírkových předmětů z jiných než 
výstavních důvodů (v rámci organizace)
•	 Soubor vějířů z etnografické podsbírky. Vypůjčitel: 

Ludmila Kotorová z uměleckoprůmyslového odd. 
Z podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 113; 
          118 jednotliviny.

Výpůjčky sbírkových předmětů z jiných než 
výstavních důvodů (mimo organizaci)
•	 Materiálová a obsahová analýza škapulířových 

amuletů z  etnografické podsbírky, Vlastivědné 
muzeum v  Olomouci. Z  podsbírky etnografické 
zapůjčeno (inv. č.): 1;              1 jednotliviny.

•	 Natočení dvouminutové loutkové sekvence 
„Krajina ve stínu“ režiséra Bohdana Slámy 
a  scénáristy Ivana Arseněva. Produkce: Luminar 
film, s. r. o. Z  podsbírky etnografické zapůjčeno 
(inv. č.): 3;                 6 jednotlivin.

•	 Zhotovení nástěnného kalendáře „Plzeň 
za  císařepána 2020 / na pivo i na kus řeči“. 
Realizace: SOS print, s. r. o. Z  pomocných fondů 
podsbírky etnografické zapůjčeno (inv. č.): 26;  
              35 jednotlivin.

Počet vystavených sbírkových předmětů v rámci 
organizace
autorské výstavy oddělení:     
   41 inv. č. (43 jednotlivin)
výpůjčky mimo národopisné oddělení:   
   530 inv. č. (679 jednotlivin)
celkem:   571 inv. č. (722 jednotlivin)
předměty z pomocných fondů podsbírky:  
   29

Počet zapůjčených sbírkových předmětů mimo 
organizaci
výstavy a stálé expozice:     
   515 inv. č. (700 jednotlivin)
výpůjčky z jiných než výstavních důvodů:   
   30 inv. č. (42 jednotlivin)
předměty z pomocných fondů podsbírky:  
   1

Centrum paleobiodiverzity
Expozice

Rokycansko leží v  jihozápadní části oblasti 
zvané Barrandien, která je výjimečně bohatá 
na  paleontologické nálezy. Proto zde probíhají 
již více než 150 let intenzivní sběry zkamenělin 
a jejich odborný výzkum. Fosílie z  Rokycanska 
jsou uloženy v  řadě světových paleontologických 
sbírek. Významná část fosílií pocházejících z  této 
oblasti je však uložena ve zdejším muzeu. Kolekce 
rokycanských sběratelů z  druhé poloviny 19.  století 
a začátku 20. století se staly základem sbírky 
zdejšího muzea. Tyto sbírky byly dále rozšiřovány 
početně i tématicky, takže muzejní sbírka dnes čítá 
na 130 000 kusů zkamenělin. Především se jedná 
o zoopaleontologické nálezy z období starších 
prvohor. Zcela dominují fosílie z  ordoviku, ale 
najdeme zde rovněž krásné ukázky z kambria, siluru 
a devonu. Kromě sběrů pracovníků muzea tvoří 
podstatnou část i nákupy a především dary. Expozice 
„Otisky času“ prezentuje návštěvníkům výběr 
nálezů ze sbírek muzea a je zaměřena na geologický 
a  paleontologický vývoj Rokycanska a jeho okolí. 
Hlavní zajímavostí jsou nádherně zachovalé 
zkameněliny světoznámých „rokycanských kuliček“, 
oblých kamenných objektů několika centimetrové 
velikosti, které se dají sbírat na polích v  širším 
okolí Rokycan. Vznikly původně v  bahnitém dně 
středně ordovického moře (asi před 465 milióny 
lety) a obsahují množství zkamenělin mořské fauny. 
Mezi nimi udivuje především druhová i  tvarová 
(morfologická) pestrost trilobitů. Jsou také názornou 
ukázkou dalších vymřelých forem života. Setkáme 
se zde s živočišnými skupinami, které již dnes 
nepotkáme anebo s  takovými, které sice dodnes 
přežívají, ale jejich zástupci vypadají odlišně. 
K  expozici jsou připraveny doprovodné programy, 
tištěný průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ 
a  hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích. 
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Samozřejmostí je odborný výklad průvodce muzea.

Díky neodborné přípravě a diletantismu tehdejšího 
vedení MBH expozice již od své instalace minimálně 
obsahově nesplňuje nároky na moderní muzejní 
expozice, obsahuje zastaralé informace a vyskytuje 
se v ní i řada nedostatků či dokonce chyb. I když by 
mělo jít o stěžejní expozici, protože jako jedna z mála 
v Plzeňském kraji představuje téma nadregionálního 
charakteru a v  daném případě dokonce světového 
významu, její prezentace je spíše ostudná. 
Do  budoucna bude tedy velmi vhodné vytvořit 
expozici novou a moderní.

Výstavy
•	 12. října 2018 - 20. ledna 2019 / Muzeum 

Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Železité křemeny a  acháty, které se nacházejí 
od  Rokycan po Prahu a jsou nejen významnými 
svědky geologických procesů ve starších prvohorách, 
ale i  zajímavým sběratelským artiklem. Vynikají 
totiž velkou barevností spojenou se zajímavými 
ornamenty, které odrážejí chemismus a  strukturu 
těchto kamenů. Nejlépe je jejich estetická hodnota 
vidět na leštěných řezech. Uplatnění nacházejí 
i ve šperkařství. Celoživotní vášeň jednoho sběratele, 
RNDr. Pavla Černého, byla reprezentovaná výběrem 
těch nejhezčích vzorků z jeho sbírky.

Oddělení botanické
Vlastní výstavy oddělení 
•	 Výstava Kořeny – převzetí 2. ceny Gloria Musaealis 

– Praha 16. 5.
•	 Účast na Národním zahájení Festivalu muzejních 

nocí – Karlovy Vary, 17. 5.
•	 Výběr a odeslání vyžádaných fotek pro Gloria 

Musaealis, dodatky do soutěžní přihlášky 
(S. Pecháčková).

•	 Odpovědi na dotazy do Věstníku AMG k oceněné 
výstavě Kořeny (S. Pecháčková).

•	 Příprava výstavy na instalaci v Chrudimi (30. 1. – 
14. 6. 2020) – příprava a předání elektronických 
podkladů, příprava smlouvy, příprava fotografií 
dokumentujících stavbu výstavy (S. Pecháčková).

•	 Oprava exponátů pro výstavu a jejich předání 
(celé oddělení).

 Spoluúčast na výstavách jiných organizátorů 
v muzeu i mimo muzeum. 
•	 Život na Šlovickém vrchu – MKS Dobřany, 

Dobřanská galerie, 1. 7. – 20. 9. 2019 – fotografie, 
pomoc s instalací (O. Peksa, S. Pecháčková).

Počty zapůjčených sbírkových předmětů mimo 
Západočeské muzeum v roce 2019
celkem:    14 
z toho: studijní:   14

Oddělení zoologické
•	 Autorská výstava „Křehká krása motýlů“ 

ve  výstavním sálu Národopisného muzea 
Plzeňska (pobočky Západočeského muzea) 
od 6. 9. 2019 do 19. 1. 2020 (I. Hradská, J. Walter – 
autoři scénáře; M. Říšová – fotodokumentace)

Výpůjčky do stálých expozic jiných organizací 
1 výpůjčka do Muzea Českého lesa v  Tachově – 
1 sbírkový předmět (1 inventární číslo)

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
V  průběhu roku bylo v  prostorách knihovny 
uspořádáno 12 drobných výstavek s ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze  vzácných 
tisků studijního fondu v  prostoru knihovny pro 
školní exkurze ze všech typů škol (od  základních 
přes učňovské a střední až po univerzitu). Na těchto 
akcích bylo celkem ca 127 návštěvníků. Knihovna 
v r. 2019 se opět mohla podílet na akci Muzejní noc 
a tak byla při této příležitosti knihovna otevřena 
a navštívena zhruba 1253 návštěvníků. 

Vlastní výstavy

V  průběhu roku bylo v  prostorách knihovny 
uspořádáno 12 drobných výstavek s  ukázkami 
starých a vzácných tisků, případně ukázkami 
ze  vzácných tisků studijního fondu v  prostoru 
knihovny pro školní exkurze ze všech typů škol 
(od  základních přes učňovské a střední až po 
univerzitu).

Spoluúčast na výstavách ZČM

Knihovna se podílela na výstavě „Jan Koula - vlastimil 
a novorenesančník - 100 let od úmrtí“, kterou 
instalovalo odd. umprum. Byly vybrány a zapůjčeny 
1 ks ze vzácných tisků a 4 ks ze studijního fondu. 
Celkem se knihovna podílela na 1 výstavě.

Spoluúčast na výstavách jiných organizací

Na výstavu „Jan Sobota 80“, kterou instalovala 
Městská knihovna Loket. Byly vybrány a zapůjčeny 
2 ks ze vzácných tisků a 1 ks ze studijního fondu. 
Celkem se knihovna podílela na 1 výstavě.

Muzeum loutek
•	 Hybohledy Pavla Macka

Interaktivní výstava byla připravena k výročí 10 let 
Muzea loutek v  Plzni. Hybohledy jsou umělecké 
objekty Pavla Macka, které prostřednictvím 
důmyslných scén uvnitř vyprávějí příběhy, které si 
návštěvníci mohou sami rozpohybovat. V Muzeu 
loutek bylo vystaveno 30 unikátních příběhů, 
které mohli návštěvníci postupně objevovat. 
Součástí výstavy byly i doprovodné výtvarné 
programy pro děti a mládež.



63

•	 36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně 
(Smetanovy sady)
Výstava ve Smetanových sadech v Plzni byla 
věnována stému výročí od vzniku jedné 
z nejslavnějších českých loutek.

•	 Vilém Heckel 100 
Retrospektivní výstava, která připomněla sté 
výročí od narození mimořádného fotografa 
Viléma Heckela, putovala z Plzně do dalších měst, 
například Kopřivnice, Malé Úpy a Černošic.

•	 Loutková laboratoř II. – Muzeum Blovice
Výstava představila tvorbu žáků, kteří se zúčastnili 
programu ZČM a ZČU Společně do muzea.

•	 Kouzlo loutek – zámek Svojšín
Výstava scénografií Divadla Alfa na zámku Svojšín. 
Výstava byla doplněna doprovodnými programy.

Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze
Letní refektář
•	 Píseň písní a jiné příběhy v dílech současných 

členů UVU Plzeň (Potužáková, Engler)
•	 31.5. - 25.8. Církev a pivo  (Krčmář, Jirák)
•	 31.9. - 3.11. Vymezený čas (Špinka, Kristová)

Mázhaus
•	 2.4. - 30.6. výstava žákovských prací ZUŠ 

Jagellonská (Syka)
•	 14.8. - 3.11 Drobná sakrální architektura v Plzni 

a okolí (Engler)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
Výstavy
•	 Krása brdských polodrahokamů  

1.1. – 20.1.2019  180 os. převzatá
•	 Velkou válkou k vlastnímu státu  

1.1. – 3.2.2019  128 os. převzatá 
•	 Po čem ženy touží    

1.1.- 17.2.2019  497 os. autorská
•	 100 let skautingu v Rokycanech  

14.2. – 31.7.2019  519 os. převzatá
•	 Eva Roučka – Dobře naplněný život  

21.2. – 26.5.2019  172 os. převzatá
•	 Vladimír Jiránek – Nejste na světě sami  

8.3.- 31.5. 165 os. převzatá
•	 Netopýři tajemní s zranitelní   

19.7. – 15.9.2019  623 os. převzatá
•	 Lidová architektura Plzeňského kraje  

21.6.- 29.9.2019  123 os. autorská
•	 Pavel Niebauer – Tendence rojení  

15.11. – 31.12.  84 os. převzatá
Celkem    2491 os.

Vedení muzea (Rokycany)
Expozice

Výpůjčky sbírkových předmětů pro expozice 
od cizích subjektů
•	 expozice „Otisky času“, hlavní budova muzea, 

1. patro: Zapůjčeno: 6 inv.č.;7 kusů   
(SoV č. 30/00065293/2018 MČK Beroun).

•	 expozice Venkovské bydlení na Rokycansku, 
2. patro, hlavní budova muzea: 6 inv.č.; 6 kusů 
(Revers R/NMP/3/2016 zapůjčeno z NMP ZČM).

Výstavy 

Výpůjčky sbírkových předmětů pro výstavy 
od cizích subjektů
•	 výstava Velkou válkou k  vlastnímu státu, velký 

a malý výstavní sál MBH v ulici J. Knihy 146, autoři 
scénáře: H. Hrachová (SokA Rokycany), M. Hus 
(ZČM), B. Diviš (ZČM), (1.1. - 3. 2. 2019). Pro výstavu 
vypůjčeno REVERSEM č. 17/2018 SD z  OSD ZČM 
celkem 100 ks předmětů. 

Spoluúčast oddělení na výstavách jiných 
organizátorů 
•	 výstava „100 let skautingu v Rokycanech“, malý 

výstavní sál hl. budova, E. Slatkovská (14.2. - 31.7. 
2019). Organizátor Junák – Český skaut Rokycany.

Výstavy převzaté
•	 „Krása brdských polodrahokamů“, malý výstavní 

sál hl. budova, E. Slatkovská, P. Kraft (Centrum 
paleobiodiversity – pracoviště Rokycany) (1.1. - 
20.1.2019). Zapůjčeno od soukromého sběratele. 

•	 „Eva Roučka – Dobře naplněný život“, oba sály 
v  ul. J. Knihy, E. Slatkovská (21.1. - 26.5.2019). 
Zapůjčeno ze soukromé sbírky výtvarnice. 

•	 „Pavel Niebauer – Tendence rojení“, oba sály 
v  ul. J.  Knihy, H. Wenigová (15.11. – 8.3.2020). 
Zapůjčeno ze soukromé sbírky výtvarníka. 

Oddělení historie a společenských 
věd (Rokycany)
Expozice

Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu expozic 
v rámci organizace:
•	 expozice Bydlení na Rokycansku, 2. patro, hlavní 

budova muzea: 16 inv.č., 16 kusů (Revers 5/2018/
MBH).

•	 Zápůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
expozic do jiných organizací

•	 Město Ostrov, expozice „Ostrovsko a hornictví“, 
stálá expozice Šluknovského zámku. Zapůjčeno 
6 inv. č.; 6 kusů.

•	 Město Rokycany, zapůjčen soubor obrazů 
rokycanských starostů za účelem prezentace 
v prostorách radnice. Zapůjčeno 8 inv.č.; 8 kusů.

•	 Město Ostrov, expozice „Ostrovsko a hornictví“, 
stálá expozice Šluknovského zámku. Rozšíření 
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stále expozice při příležitosti III. mezinárodního 
sympozia na téma Šlikové známí i neznámí 
a  jejich vliv na dějiny světového peněžnictví, 
v Šlikovském zámku, Zapůjčeno 1 inv. č.; 1 kus.

Výstavy

Vlastní autorské výstavy v organizaci 
•	 Výstava „Po čem ženy touží aneb šperky a móda 

1. republiky“, autorky scénáře a kurátorky výstavy: 
M. Merglová Stránská, V. Plachá (23. 11. 2018 - 
17. 2. 2019) 

•	 Výstava „Lidová architektura Plzeňského kraje“, 
velký výstavní sál v ul. J. Knihy 146. Autoři scénáře: 
M. Merglová Stránská, V. Plachá (21.6.-29.9.2019). 

Spoluúčast oddělení na výstavách jiných 
organizátorů 
•	 Výstava Velkou válkou k  vlastnímu státu, velký 

a malý výstavní sál MBH v ulici J. Knihy 146, autoři 
scénáře: H. Hrachová (SokA Rokycany), M. Hus 
(ZČM), B. Diviš (ZČM), (1.1. - 3. 2. 2019). 

 Výpůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
výstav v rámci organizace 
•	 REVERS č. 12/2018/MBH, na výstavu Velkou 

válkou k vlastnímu státu (26. 10. 2018 - 3. 2. 2019). 
Instalované sbírkové předměty: 67 inv. č., 67 kusů.

•	 REVERS č. 14/2018/MBH, na výstavu Po čem 
ženy touží aneb šperky a móda 1. republiky 
(23. 11. 2018 - 17. 2. 2019). Instalované sbírkové 
předměty: 32 inv. č., 32 kusů.

•	 REVERS č. 3/2019/MBH, na výstavu v NMP. 
Instalované sbírkové předměty: 2 inv. č., 2 kusy.

•	 REVERS č. 6/2019/MBH a REVERS č. 7/2019/MBH 
a REVERS č. 8/2019/MBH, na výstavu Lidová 
architektura Plzeňského (od 21. 6. 2019 do 29. 9. 
2019). Instalované sbírkové předměty: 67 inv. č., 
65 kusů.

•	 REVERS č. 9/2019/MBH, na výstavu Listopad 1989 
v Plzni aneb … .. Instalované sbírkové předměty: 
4 inv. č., 4 kusy.

Výpůjčky sbírkových předmětů v rámci 
organizace z jiných než výstavních důvodů 
(určení)
•	 REVERS č. 6/2018/MBH, určení konvolutu mincí, 

předáno na odd. starších dějin ZČM, 30 inv.č., 
30 kusů.

•	 REVERS č. 2/2019/MBH, určení konvolutu mincí, 
předáno na odd. starších dějin ZČM, 30 inv.č., 
30 kusů.

Výpůjčky sbírkových předmětů v rámci 
organizace z jiných než výstavních důvodů 
(ke konzervaci)
•	 REVERS č. 13/2018/MBH, konzervace, součásti 

praporu: 4 inv. č., 4 kusy.
•	 REVERS č. 1/2019/MBH, konzervace předmětů 

fondu železa: 45 inv. č., 45 kusů, z  toho v  roce 
2019 zkonzervováno a vráceno 22 inv.č., 22 kusů, 
zbytek 23 ks se bude konzervovat v roce 2020.

•	 REVERS č. 4/2019/MBH, konzervace rámu obrazu: 
1 inv. č., 1 kus.

Zápůjčky sbírkových předmětů pro přípravu 
výstav do jiných organizací
•	 „Keltové“ (25.5.2018 – 24.2.2019), zapůjčeno 

Národnímu muzeu v Praze, 3 inv.č.;  3 kusy.
•	 „Zlatá éra první republiky“ (18.10.2018 – 

28.2.2019), zapůjčeno do MJP v  Blovicích, 64 
inv.č.;     64 kusy.

•	 „Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola 
v  Čechách“ (14.3.2019 – 12.5.2019), zapůjčeno 
do MČK v Berouně, 1 inv.č.;   1 kus.

•	 „Stopy baroka“ (7.8.2019 – 17.9.2019), zapůjčeno 
do MJP v Blovicích, 12 inv.č.;   12 kusy.

•	 „Samizdat, exil a censura“ (4.9.2019 – 30.10.2019), 
zapůjčeno do SVK PK, 1 inv.č.;  1 kus.

•	 „Železná opona 1948 - 1989“ (11.11.2019 – 
3.5.2019), zapůjčeno do MJP v Blovicích, 3 inv.č.;  
     3 kusy.

Zápůjčky sbírkových předmětů z jiných než 
výstavních důvodů mimo organizaci
externí restaurování předmětu „Korouhev tesařského 
cechu“ – části, 4 inv. č.;    4 kusy.
externí restaurování předmětů: 2 obrazy; 2 inv. č.;   
     2 kusy.
Za oddělení historie počet poskytnuté digitalizované 
dokumentace sbírkových předmětů pro publikační 
účely jiným subjektům na základě smlouvy 
o poskytnutí reprodukčního práva:  68 kusů.
Za oddělení historie počet vystavených sbírkových 
předmětů v rámci organizace v 2019
na výstavy a expozice:   186 kusů
Za oddělení historie počty půjčených sbírkových 
předmětů mimo organizaci v roce 2019:
celkem:      192 ks 
z toho: výstavy tuzemské   84 ks 
 ext.restaurování/konzervace    33 ks 
 rekatalogizace      60 ks 
 prezentační     15 ks  

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Vlastní autorské výstavy mimo organizaci, kde MBH 
není pořadatelem

„Když jsem šel z  hub...“, zámek Chanovice 
ve  spolupráci se spolkem „Panorama“ a ZŠ 
Chanovice, Dr. M. Šandová, 30. 6. – 4. 8. 2019, 1500 
návštěvníků. Vystaveny duplikáty a zvětšeniny 
fotografií ze sbírky přír. odd. MBH Rokycany, 
27  panelů, posterů a  velkoplošných foto (fotografie 
sbírkových předmětů hub a biotopů), spolupráce při 
instalaci a zahájení 

Výstavy převzaté
•	 „Nejste na světě sami“, kresby V. Jiránka 

s  ekologickou a přírodovědnou tematikou, velký 



65

výstavní sál, instalace M. Süssová (7. 3. – 31. 5. 
2019), zapůjčeno od Colofonia a.s. 

•	 „Netopýři tajemní a zranitelní“, velký výstavní 
sál, instalace M. Süssová (19. 7. – 15.9. 2019, 
zapůjčeno od ČESON

Spoluúčast oddělení na jiných výstavách jiných 
organizátorů 
•	 „Není vejce jako vejce“, Oblastní muzeum 

v  Lounech – výběr vhodných sbírkových 
předmětů ze sbírky pro zápůjčku (M. Süssová)

•	 „Mykologická výstava“, Mykologický kroužek 
Hořovice – sběr čerstvých hub na výstavu, 
instalace, 4.- 5.10. 2019 (M. Šandová)

Výpůjčky sbírkových předmětů na výstavy do 
jiných organizací 
„Není vejce jako vejce“ (12.2.2019-28.4.2019), 
zapůjčeno Oblastnímu muzeu v  Lounech, 25 ks 
ptačích vajec, 11 ptačích hnízd a 3 dermoplastické 
preparáty ptáků; celkem 38 inv.č.,   55 kusů 
Za oddělení přírody počet vystavených sbírkových 
předmětů v rámci organizace v 2019
na prezentaci ve vestibulu muzea    4 kusy, 4 in.č.
Za oddělení přírodních věd počty zapůjčených 
sbírkových předmětů mimo organizaci v roce 2019:
celkem:           55 ks 
z toho: výstavy tuzemské         55 ks

Oddělení informací a knihovna 
(Rokycany)
Za oddělení knihovny počet poskytnuté 
digitalizované dokumentace sbírkových předmětů 
pro publikační účely jiným subjektům na základě 
smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva:    0
Za oddělení knihovny počty zapůjčených sbírkových 
předmětů mimo organizaci v roce 2019
celkem :     1 ks 
z toho: restaurování /konzervace  1 ks
celkem za mbh v roce 2019:
Za celé MBH počet vystavených sbírkových 
předmětů v rámci organizace v 2019
na výstavy a expozice:   190 kusů
Za celé MBH počet vypůjčených sbírkových 
předmětů od cizích subjektů do muzea v 2019
na výstavy a stálé expozice:  113 kusů
Za celé MBH počet zapůjčených sbírkových 
předmětů mimo organizaci:   248 ks
z toho: výstavy tuzemské  139 ks
restaurování/konzervace   34 ks
rekatalogizace      60 ks
prezenční (vč. reprezentace)   15 ks

Za celé MBH počet poskytnuté digitalizované 
dokumentace sbírkových předmětů pro publikační 
účely jiným subjektům na základě smlouvy 
o poskytnutí reprodukčního práva: 68.

Knihovny Západočeského 
muzea v Plzni

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Čtenáři

Ke  konci roku je v  evidenci 1.053 čtenářů, z  toho 
53  zaměstnanců. Nově se zaregistrovalo 18 nových 
čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 299 čtenářů, 
127 účastníků exkurzí, ca 1.253 návštěvníků při akci 
Muzejní noci a 70 návštěvníků během semináře XVI. 
Trienále umělecké knižní vazby, celkem tedy 1.749 
návštěvníků. 

Za čtenářské průkazy čtenářů bylo vybráno v r. 2019 
celkem 540,- Kč. Rozmnožovací služby v knihovně 
přinesly finanční úhradu v  hodnotě 50,- Kč a kopie, 
zasílané na fakturu 1.370,- Kč. Celkem byly tržby 
za knihovnu 1.960,- Kč. 

Expedice

Do skladu bylo přijato celkem 4.750 kusů od 13 titulů 
publikací (Erica 25, Vánoční receptář, Diecézní 
muzeum pohlednice, Archeologie západních 
Čech 9/2, Folia Geologica 52, Po stopách víry 
františkánským klášterem, Sborník ZČM. Příroda 122, 
Listopad 1989 v Plzni, Příběh plzeňského loutkářství, 
Kalendář stolní, Habent sua fata bibliothecarii: 
věnováno PhDr. Ilovi Šedovi, Ztracené dioráma, 
Soupis tisků 17. století ZČM v Plzni). 

Za účelem prodeje bylo vyskladněno celkem 
2.147 kusů nových publikací v  celkové hodnotě 
137.742,60,- Kč a 60 starých publikací v  hodnotě 
1.215,- Kč, tržby za prodej celkem činily 138.957,60,- 
Kč. Výměnou, povinnými a pracovními výtisky 
a  pro účely propagace bylo rozesláno 28.221 kusů 
nových publikací a 240 starých titulů. Z  knihovny 
bylo vyexpedováno za rok 2019 celkem 30 668 kusů 
publikací (v celkové hodnotě 1 215 204,-).

Metodická činnost

V rámci metodické pomoci bylo uspořádáno 1 setkání 
regionálních knihovníků muzeí a galerií na počátku 
července. Na schůzce byli seznámeni s  novinkami 
v oboru a seminářem v Opavě. V průběhu roku byla 
poskytována metodická pomoc na základě vyžádání 
všemi technickými prostředky.

Fotoateliér

Fotografická dokumentace pro program ISO v r. 2019 
byla realizována v průběhu měsíce května za pomoci 
studentek ze Střední průmyslové školy strojnické 
a  Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň. 
Bylo zdokumentováno celkem 784 fotografií.
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Knihovna Muzea Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech
V  roce 2019 celkem 20 čtenářů z  řad veřejnosti 
uskutečnilo alespoň jednu výpůjčku, dohromady 
11  pracovníků muzea mělo v  roce 2019 alespoň 
jednu výpůjčku, celkem 17 osob. Knihovnu navštívilo 
celkem 20 čtenářů, kteří uskutečnili 115 výpůjček. 

Výpůjček ve studovně bylo uskutečněno celkem 115, 
zaměstnancům mimo studovnu bylo půjčeno 
62  knižních jednotek, do příručních knihoven 
oddělení bylo odevzdána 19 knižních jednotek, 
na vazbu 17 knižních jednotek, na smlouvu o  dílo 
1  knižní jednotka, jiným organizacím na  výstavy 
nebyla žádná zápůjčka knižních jednotek, 
meziknihovní služby 2 jednotky (knihovna FFUK). 
Celkem jde o 216 výpůjček.

Kopírovací služby byly poskytnuty v rozsahu 98 stran 
A4 jednostranně. 

Muzeum církevního umění 
plzeňské diecéze

I v uplynulé návštěvnické sezóně bylo MCU 
vítanou destinací, jak pro turisty, tak návštěvníky 
doprovodných kulturních akcí. Navázalo na pozitivní 
návštěvnický trend z posledních let a to jak 
absolutními čísly návštěvnosti (2.560 osob), tak 
tržbami (82.108,- vstupné + příjmy z pronájmů 
kaple sv. Barbory). Kromě toho pobočku navštívilo 
ještě dalších cca 1.500 osob jako účastníci svateb, 
církevních obřadů a nově též geocachingu. Kladem 
bezesporu rovněž je posun věkové struktury 
návštěvníků směrem od seniorské kategorie 
k  osobám produktivního věku (1.381 v absolutních 
číslech, resp. 54% celkového počtu návštěvníků), 
které MCU stále častěji objevují.

Zhruba každý třetí návštěvník pobočky byl cizinec, 
převážně z Holandska a Německa. V nemalém 
množství byli zastoupení rovněž např. asiaté, Slováci, 
Poláci či Ukrajinci. Turisté z německy mluvících 
zemí navštěvovali pobočku neorganizovaně 
i  organizovaně (často jako klienti cestovních 
kanceláří, které na pobočku pořádají zájezdy již léta).

Návštěvníky loni čekala poměrně pestrá paleta 
nabízených služeb. Kromě komentovaných prohlídek 
stálé expozice a akcí jako přednášky, koncerty, 
literárně hudební pořady či výúkové programy 
pro školy, realizované plzeňským biskupstvím, se 
rozšířilo rovněž portfolio nabízených upomínkových 
předmětů. K oblíbeným pohlednicím nově přibyl 
průvodce stálou expozicí, který si za necelé dva 
měsíce prodeje dokázal najít několik desítek čtenářů.

Došlo také k doplnění obrazárny o další význačné 
velké plátno, Škrétův obraz sv. Antonína 
Paduánského, který se nepochybně zařadí po bok 
dosavadních turistických taháků.

Rovněž samotná přístupová cesta přes podnikové 
parkoviště spořitelny a biskupství se stala 
návštěvnicky přívětivější, (spíše optickou) překážku 
v podobě závory nahradil daleko vkusnější 
parkovací sloupek, vstup na parkoviště byl vyznačen 
turistickým áčkem a samolepkou na chodníku.

V neposlední řadě jistě stojí za zmínku, že výstava 
autorů Jiřího Špinky a Ludmily Kristové, která 
proběhla na podzim v MCU, vyvolala, a zcela 
zaslouženě. jednoznačně nejkladnější ohlas 
a největší obdiv, jaký tu kdy realizovaná krátkodobá 
výstava měla.

Závěrem stojí za zmínku, že vzhl. K rekonstrukci 
katedrály, se MCU loni častěji stávalo místem 
konání církevních obřadů, čímž aktualizovalo 
původní sakrální funkci prostoru v němž se nachází. 
Zintenzivnila také spolupráce s františkány, ať již 
plzeňskými či pražskými, nebo členy komunity 
v  Liberci – Ruprechticích, ve smyslu prostředkování 
lektorů veřejných přednášek, spolupráce na přípravě 
krátkodobých výstav apod. Zároveň jsem navázal 
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spolupráci s dalšími institucemi, kterých se témata 
spirituality tzv. Abrahámovských náboženství 
dotýkají, nebo i jinak rozvíjí odkaz toho proudu 
duchovnosti, který byl po staletí prostoru, v němž 
dnes sídlí MCU, zcela vlastní, a to ve smnyslu 
případné přednáškové či výstavní činnosti (Židovská 
obec Plzeň, Hospic sv. Lazara apod.).

Oddělení vnějších vztahů
Oddělení vydává a zpracovává tiskové zprávy 
a  propagační materiály (včetně letáků a plakátů) 
ke všem výstavám a všem kulturním akcím 
a přednáškovým cyklům pořádaných Západočeským 
muzeem v Plzni. Zajišťuje tiskové konference muzea. 
Průběžně zajišťuje vstupy pracovníků muzea pro TV 
redakce a redakce rozhlasu. Zajišťuje veškeré výstupy 
muzea na veřejnost.

Zajišťuje provoz a pronájem přednáškového 
sálu muzea i využívání ostatních prostor muzea 
a jeho poboček pro kulturní a společenské akce, 
včetně organizace a pořádání svatebních obřadů 
v muzejních prostorách. Pro významné hosty města 
a kraje zajišťuje provádění v muzejních prostorách.

Zajišťuje výstavy v  kavárně muzea. Zajišťuje 
spoluorganizaci odborných seminářů a konferencí. 
V  roce 2019 se podařilo zorganizovat řadu 
návštěvnicky úspěšných výstav. Mezi ně patří 
např. výstava „Život je sladký aneb „Cukráři jedou, 
perníky vezou“, která měla mimořádný úspěch mezi 
návštěvníky. Dále to byla výstava „Křehká krása 
motýlů“. Obě výstavy probíhaly v  Národopisném 
muzeu Plzeňska. V  hlavní budově Západočeského 
muzea v  Plzni se velkému zájmu návštěvníků těšila 
výstava „Listopad 1989 v  Plzni aneb Na  podzim 
padá listí a komunisti“, kterou muzeum připravilo 
k  30.  výročí událostí roku 1989. Velký zájem 
návštěvníků zaznamenala také výstava „Po čem ženy 
touží“ v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. 
Úspěšně probíhaly výukové programy pro školy 
ve  stálých expozicích „Pohledy do  minulosti 
Plzeňského kraje – expozice Archeologie 
a  expozice Historie“ a  řada dalších doprovodných 
programů k  výstavám pod vedením muzejního 
pedagoga Mgr. Denisy Brejchové. Za zmínku stojí 
doprovodný program k  výstavě „Listopad v  Plzni 
1989 aneb Na podzim padá listí a komunisty“ 
s  názvem „SVOBODNÁ GENERACE“. Tento edukační 
program připravilo Západočeské muzeum v  Plzni 
ve spolupráci s  Knihovnou Václava Havla (KVH) 
a s  Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, 
Západočeské univerzity v  Plzni. Byl určený žákům 
a studentům ZŠ a SŠ a reflektoval výročí 30 let 
od  sametové revoluce. Také programy určené 
dětským skupinám „Velikonoční jarmark“ a „Adventní 
dílny“ pod vedením Mgr. Michala Chmelenského, 
vedoucího Národopisného muzea Plzeňska, byly 
návštěvnicky velmi úspěšné. Velkému zájmu 
veřejnosti neuniká ani každoročně pořádaná Muzejní 
noc, při které rok od roku stoupá počet návštěvníků. 
Úspěšnou akcí byl také Hamernický den v  Dobřívi. 
V letošním roce se také Západočeské muzeum v Plzni 
zapojilo do Mezinárodního dne archeologie 21. 10. 
2019 s doprovodným programem. Do stálé expozice 
„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ byl volný 
vstup a v  rámci tohoto dne se zde uskutečnila řada 
tematických doprovodných programů. Velkému 
zájmu dětí a dospělých se těšila archeologická dílna, 
která byla jedním z doprovodných programů. 
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Výstavnictví
Hlavní náplní práce výstavního oddělení je příprava 
a instalace výstav, která obsahuje dále uvedené 
činnosti:
•	 vypracování vhodného prostorového, vizuálně 

– výtvarného a technického řešení výstavy, to 
je její členění, rozmístění a umístění jak a čeho 
v  prostoru, navrhnutí výtvarného náhledu – 
barevnost, grafické řešení panelů, velikosti, 
typu písma, použití fotografií, doplňků, a určení 
materiálů k  realizaci, které vychází z  dodaného 
scénáře a konzultací s  kurátory, využívá daný 
prostor a podporuje dané téma a image budoucí 
instalace

•	 propagační materiály = návrh a příprava plakátu, 
pozvánky, velkého banneru nebo transparentu, 
informačních bannerů, internetové reklamy, 
případně letáčků 

•	 pořizování, skenování a úprava fotografií
•	 příprava panelů = grafická úprava textů 

a doprovodných výtvarných materiálů, v případě 
menších formátů jejich vytisknutí

•	 příprava a zadání velkoformátových tisků a tisků 
na kapy či podobný materiál

•	 příprava a výroba doprovodných prvků, dekorací 
a modelů do výstavy

•	 úprava prostoru – stavba kójí či panelových stěn, 
stěhování a příprava výstavního fundusu včetně 
montáže vitrín, údržby, tapetování, natírání 
panelů a soklů

•	 instalace výstavy = adjustace výtvarných 
materiálů na panely či do klipů, případně   
laminování, a jejich zavěšení v  sále, instalace 
doprovodných prvků v  prostoru, praktická 
instalace vitrín, tj. sbírkových předmětů, 
doprovodných textů, popisek a osvětlení…

•	 je-li požadavek, příprava audiovizuálního 
doprovodu

•	 zjišťování, shánění, nákup a dovoz vhodného 
materiálu pro technickou práci, montáž, výrobu 
i pořizování a instalaci tisků

•	 příprava prvků pro doprovodné programy = 
vybavení pro dětské dílny, letáčky, skládanky, 
pracovní listy

•	 U převzatých výstav probíhá spolupráce podle 
dohody ať už formou celé instalace či jen 
nejrůznější výpomoci.

•	 Po skončení výstavy se pracovníci podílejí na její 
deinstalaci.

Výstavy instalované v roce 2018, které přešly 
do  roku 2019, pracovníci výstavnictví se podíleli 
na deinstalaci:
•	 Vilém Heckel 100 4. 10. 2018 – 27. 1. 2019
•	 Sklo. Skupina Rubikon a hosté 21. 9. 2018 – 6. 1. 

2019
•	 České národní karty 25. 10. 2018 – 21. 1. 2019

•	 Moni Berry – Detaily. Fotografie 21. 11. 2018 – 
19. 2. 2019

Výstavy v prostorách hlavní budovy 
Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého 
sadech 2 : 

Výstavní sál 1:
•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník – 

100 let od úmrtí. Užité umění z tvorby architekta 
19. století 20. 9. – 6. 1. 2019

•	 Listopad 1989 v  Plzni… aneb Na podzim padá 
listí a komunisti 17. 10. 2019 – 12. 1. 2020 

Výstavní sál 2:
•	 Slované ve východním Bavorsku a západních 

Čechách / Slawen in Ostbayern und Westbohmen 
14. 3. – 9. 6. 2019 

•	 XVI. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2019 
21. 6. – 21. 7. 2019

•	 Škodovka do toho! 90 let hokeje v  Plzni očima 
19. 9. 2019 – 2. 2. 2020 

Výstavy v Národopisném muzeu Plzeňska na 
náměstí Republiky 13: 

Výstavní sál:
•	 Život je sladký 31. 1. – 18. 8. 2019 
•	 Křehká krása motýlů 5. 9. 2019 – 19. 1. 2020 

Sklep:
•	 Úprava hradu Buben Klubem Československých 

turistů na historické fotografii 14. 3. – 2. 6. 2019 
•	 Inspirace modrotiskem – za tajemstvím 

kyanotypie 13. 6. – 25. 8. 2019 

Průjezd + sklep:
•	 Sametová revoluce v paličkované krajce, - 26. ZŠ 

Plzeň – Růžovka 12. 9. 2019 – 23. 2. 2020 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 
Františkánská 11:
•	 Výstava Píseň písní a jiné příběhy Bible v  dílech 

současných členů UVU Plzeň 2. 4. – 12. 5. 2019 
•	 Církev a pivo 30. 5. – 25. 8. 2019 
•	 Drobná sakrální architektura v  Plzni a okolí - 

Václav Engler, kresby (vestibul) 2. 7. – 3. 11. 2019 
•	 Vymezený čas. Jiří Špinka - kinetické objekty 

a  reliéfní dřevořezby, Ludmila Kristová – 
spirituální dřevořezby 12. 9. – 3. 11. 2019 

Muzeum loutek, náměstí Republiky 23: 
•	 Hybohledy Pavla Macka 2. 5. – 31. 10. 2019 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
nám. J. Urbana 141:

Výstavní síň v Knihově ulici: 
•	 Tendence rojení, Pavel Niebauer – výtvarná 

retrospektiva 14. 11. 2019 – 8. 3. 2020 
•	 plakáty a pozvánky na výstavy a přednášky pro 
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pobočku v  Rokycanech, případně také grafická 
úprava tisků na panely či instalační konzultace 
a výpomoc k různým výstavám

Instalace příležitostných výstav v prostorách 
kavárny Západočeského muzea v Plzni:
•	 Karel Zoch. Okamžiky. Obrazy 10. 12. 2018 – 4. 2. 

2019 (deinstalace)
•	 Zbyněk Raboň – fota 4. 2. – 9. 5. 2019
•	 Propagační tisky k expozici Umprum 9. 5. – říjen 

2019

Menší akce:

Obměňování instalace vitrínky na chodbě u kavárny, 
pro národopis vyrobit držák pro májku, vyrobit 
Moranu, pro Diecézní muzeum informační baner 
Áčko do ulice a brožuru průvodce expozicí v různých 
jazykových variantách…

Grafické úpravy – plakáty a pozvánky na přednášky, 
komentované prohlídky, dílny a různé muzejní akce.. 
Drobnější práce pro chod muzea, např. různé grafické 
úpravy – loga, vizitky, vstupenky, skládanky, tisky, 
laminování.. k  příležitostným akcím, doplňky pro 
školní dílny, přípravy pro muzejní noc, vyplňování 
svatebních listin.. vyvjášení vlajek a banerů, zimní 
kontroly diecézního muzea, nákupy, údržba, různé 
technické opravy, stěhování po budově, apod.

Fotoateliér
Umprum 
•	 dokumentární fotografie   45
•	  sbírkové předměty    1471 

Novověk 
•	 dokumentární fotografie    649
•	 sbírkové předměty   4
•	 tvorba videa    1 

Knihovna
•	 sbírkové předměty     679
•	 dokumentární fotografie  105
Pedagog
•	  dokumentární fotografie  241 

Národopis 
•	 dokumentární fotografie   1172
•	 sbírkové předměty    88

Restaurátoři
•	  sbírkové předměty    52

Muzeum loutek
•	 dokumentární fotografie    287
•	 sbírkové předměty    21

Tiskové odd.
•	 dokumentární fotografie   495 

Botanika
•	 dokumentární fotografie   130
•	  tvorba videa     2

Diecézní muzeum
•	 dokumentární fotografie   261
•	 sbírkové předměty    15 

Prehistorie
•	  dokumentární fotografie   123

Muzeum Rokycany
•	  dokumentární fotografie   150 

Paleontologie
•	  sbírkové předměty    108 

Zoologie
•	  dokumentární fotografie   85
Celkem sbírkové předměty   2438 ks

V  průběhu roku jsou vykonávány páce spojené 
s  fotografováním a provozem pracoviště. Nákupy 
materiálu, přenos dat do pc a úprava snímků 
v počítači. Archivace pořízených snímků. Digitalizace 
skleněných negativů. Tvorba krátkých propagačních 
videí nebo doprovodných videí k výstavám. 
Inventarizace majetku a inovace ateliéru – pracoviště.

Postprodukčně upravené fotografie 
zhotovené za tento rok pro tisk, propagaci,  
sbírkové předměty z  depozitářů - celkem 2438 
obrázků 
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Digitalizace skleněných negativů – dig. Centrum bory 
za tento rok     celkem 588 obrázků 

Dokumentární postprodukčně upravené fotografie 
za tento rok     celkem 3743 obrázků 

Videotvorba za tento rok  celkem 3 krátkých videí

Celkový počet zhotovených a upravených fotografií 
za tento rok   6181 obrázků

   588 digitalizátů

Videotvorba za tento rok – celkem 3 krátkých videí

Muzejní pedagog
Stálé vzdělávací programy pro školy

Vzdělávací program „Cesta do pravěku Plzeňského 
kraje“ a „Ať žije středověk“

Vzdělávací programy v  expozicích Pohledy 
do   minulosti Plzeňského kraje (Archeologie 
a  Historie) jsou zaměřeny na období pravěku 
a  středověku, důraz je kladen na plzeňský region. 
Jsou určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá 
gymnázia a střední školy. Vzdělávací obsah programu 
vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
(Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, 
dějepis a výtvarná výchova). Počet žáků: 1291.

Vzdělávací program „Obrazy z dějin Staré Plzně“

Vzdělávací program v expozici Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje (Historie) je zaměřen na období 
středověku, důraz je kladen na plzeňský region. Je 
určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá gymnázia 
a střední školy. Vzdělávací obsah programu vychází 
z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, 
kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a  společnost a Umění a kultura (občanská nauka, 
dějepis a výtvarná výchova). Počet žáků: 229.

Škola mladých archeologů ve stálých expozicích 
Archeologie a Historie 

Program probíhal po dobu šesti týdnů v  lednu 
a  únoru 2019 a byl zaměřen na praktické ukázky 
pravěkých a středověkých řemesel a každodenního 
života. Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
a pro víceletá gymnázia. Vzdělávací obsah programu 
vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
(Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk 
a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, 
dějepis a výtvarná výchova). Počet žáků: 439.

Projekt Paleontologie naživo 

Jedná se o unikátní dvojprogram zaměřený 
na  paleontologii, který testuje funkčnost propojení 
divadla a muzea. Projekt tematicky navazuje na hru 
Cesta do středu země sopouchem Milešovky divadla 
Alfa v  Plzni. Obsah programu připravovala muzejní 
pedagožka ve spolupráci s dramaturgyní divadla Alfa 
a paleontologickým odd. ZČM. Počet žáků: 44. 

Muzejní noc – doprovodný archeologický 
program

Doprovodný program měl formu komentovaných 
prohlídek expozic a workshopů v archeologických 
dílnách. Průměrný počet návštěvníků hlavní budovy 
je 1.000 osob.

Mezinárodní den archeologie 

Mezinárodní den archeologie se koná každoročně 
třetí sobotu v  říjnu a archeologické organizace 
z  celého světa při něm nabízí speciální program 
přibližující nejrůznější archeologické aktivity. Poprvé 
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byl Mezinárodní den archeologie slaven v USA v roce 
2011, v České republice se poprvé konal v roce 2014. 
V roce 2019 do něj bylo zapojeno cca 1000 institucí 
z  celého světa. Západočeské muzeum nabídlo 
volný vstup do expozic „Pohledy do minulosti 
Plzeňského kraje - expozice Archeologie a Historie“ 
a archeologickou dílnu pro děti i dospělé jak 
v  expozicích, tak v  ateliéru a před budovou muzea. 
Počet návštěvníků: 179.

Oživená archeologie aneb I věda může bavit. 

Program byl závěrečnou akcí projektu Archeocentra 
Čechy – Bavorsko a podílela se na něm kromě 
Západočeského muzea v Plzni také Západočeská 
univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Muzeum 
českého lesa v Tachově a další instituce. Program 
byl určen pro všechny věkové kategorie od  MŠ, 
oba stupně ZŠ a víceletá gymnázia po SŠ i  širokou 
veřejnost. Akce se konala v hlavní budově 
Západočeského muzea v Plzni dne 3. 12. 2019 mezi 
10 – 18 hod. Vstup byl zdarma. O akci byl obrovský 
zájem, navštívilo jen cca 700 osob.

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž 
ve znalostech z  geologických disciplín určená 
žákům základních a studentům středních škol. 
Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, 
vyhledávat talentované žáky a systematicky 
podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto 
směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé 
území České republiky a pořádá se každoročně. 
Je  organizovaná v kategoriích a soutěžních kolech, 
termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků 
a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány 
prostřednictvím internetových stránek GO 
(www.geologicka-olympiada.cz). Geologickou 
olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v  Brně, 
spolupořadateli jsou Česká geologická služba. Tyto 
instituce geologickou olympiádu rovněž odborně 
garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci 
GO se dále podílí i další vzdělávací instituce (školy 
všech stupňů, muzea a Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku při AMG). Západočeské 
muzeum je členem organizačního týmu a partnerem 
pro Plzeňský kraj. Plzeňský kraj tuto olympiádu 
finančně podporuje.

Letní příměstský tábor Dobrodružství 
archeologie 

Tábor Dobrodružství archeologie se uskutečnil 
v termínu 12. -16. 8. 2019. Byl opět zaměřený 
na  archeologii, konkrétně na dobu železnou 
a  Kelty. V  rámci programu jsme navštívili Centrum 
keltské kultury v Nižboru a oppidum Stradonice, 
výstavu Keltové a doprovodný edukační program 
v Národním muzeu v Praze a pravěkou vesnici v ZOO 
Plzeň s doprovodným programem. LPT se zúčastnilo 
14 dětí. 

Semináře pro učitele s Krajským centrem vzdělávání 
a Jazykovou školou v Plzni

Bylo uskutečněno 7 seminářů pro učitele, které 
pořádalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková 
škola Plzeň a ZČM v Plzni. Semináře mají akreditaci 
Ministerstva školství ČR. Projekt má název: 
Představujeme Západočeské muzeum v  Plzni 
a  je určen pro další vzdělávání učitelů základních 
a  středních škol. V  roce 2019 se jich zúčastnilo 
cca 100 pedagogů. 

Doprovodné programy k výstavám

Edukačně zážitkový program „SVOBODNÁ 
GENERACE“ reflektoval výročí 30 let od sametové 
revoluce. Mezioborový program kladl důraz 
na  kritické myšlení, samostatné výtvarně-literární 
vyjádření a kreativní využití získaných kulturních 
a  historických znalostí. Inspiračním zdrojem 
programu bylo dílo Václava Havla Antikódy. 
Výsledkem programu bude mimo edukačně 
zaměřeného zážitku také umělecky vázaná kniha 
vzkazů SVOBODNÉ GENERACE, sestavená z listů, 
které vytvořili sami žáci během workshopu. Kniha 
bude slavnostně předána Knihovně Václava Havla 
na jaře roku 2020. Program byl koncipován jako 
doprovodný program k výstavě Listopad 1989 v Plzni 
aneb Na podzim padá listí a komunisti a probíhal 
paralelně s touto výstavou. S nabídkou edukačního 
programu byly osloveny všechny školy v Plzeňském 
kraji. Školy měly možnost vybrat si ze tří variant 
programu dle svých časových možností. V nabídce 
byla buď plná verze programu skládající se ze tří 
fází - příprava ve škole dle zaslané metodiky před 
návštěvou muzea, komentovaná prohlídka výstavy 
a program Svobodná generace. Pro pedagogy, pro 
které byla 45 minutová školní příprava na projekt 
Svobodná generace z časových důvodů nereálná, 
nebo byli žáci s tématem Sametové revoluce 
dostatečně obeznámeni, bylo možné vynechat první 
fázi (přípravu ve škole) a navštívit pouze edukační 
program a komentovanou prohlídku. Pro školy, 
pro které byl projekt Svobodná generace i v této 
podobě časově příliš náročný (1 vyučovací hodina 
ve škole + 60 min. v muzeu), ale 30. výročí sametové 
revoluce pro ně bylo zajímavé, mohli využít možnosti 
objednat se pouze na komentovanou prohlídku 
výstavy Listopad 1989 aneb Na podzim padá listí 
a komunisti. V takovém případě se skupina nedělila 
na dvě poloviny, prohlídku výstavy absolvovali 
najednou s časovou dotací 45 – 60 min. Program 
Svobodná generace navštívilo 1280 dětí.
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Odborné konference a semináře 
pořádané ZČM

Oddělení uměleckoprůmyslové
Přednáška s  workshopem „Tajemství galalitu, jeho 
použití a výroba“, přednášející: restaurátor pan 
Luděk Dvořák (Národní muzeum v přírodě – Valašské 
muzeum v  přírodě), 7. 11. 2019, Západočeské 
muzeum v Plzni.

Muzeum dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
„Konference Genius loci hornické slávy v západních 
a jižních Čechách“, pořadatel Muzeum dr. Bohuslava 
Horáka, květen 2020 (příprava akce, koordinace 
spolupořadatelů H. Wenigová)

Muzejní pedagog
Semináře pro učitele s Krajským centrem vzdělávání 
a Jazykovou školou v Plzni

Bylo uskutečněno 7 seminářů pro učitele, které 
pořádalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková 
škola Plzeň a ZČM v Plzni. Semináře mají akreditaci 
Ministerstva školství ČR. Projekt má název: 
Představujeme Západočeské muzeum v  Plzni 
a  je určen pro další vzdělávání učitelů základních 
a  středních škol. V  roce 2019 se jich zúčastnilo 
cca 100 pedagogů. 

Ve dnech 3. – 4. června 2019 pořádalo Západočeské 
muzeum v Plzni a Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku mezinárodní konferenci 
Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 
III. na  téma Neobyčejné možnosti neformálního 
vzdělávání. Konference byla rozdělena do dvou 
tematických bloků. První den byl věnován 
propojování formálního a neformálního vzdělávání. 
Druhý blok se zaměřil na prezentaci některých méně 
častých podob muzejní edukace, které však svým 
inovativním přístupem otevírají nové možnosti 
a účinnější způsoby práce s muzejním publikem. 
Současná muzejní edukace svými metodami, formami 
a zaměřením na různé cílové skupiny muzejního 
publika překračuje zažité představy o  možnostech 
vzdělávání v muzeu. Edukační možnosti kulturních 
institucí jsou vskutku neobyčejné. Budoucnost 
kulturních institucí, především muzeí a galerií leží 
v rukou dětí. Muzejní a galerijní pedagogika je 
tedy důležitým a progresivním oborem, o jehož 
významu dnes již nikdo nepochybuje. Komise pro 
práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci 
muzeí a galerií ČR pořádá každoročně odborné 
konference zaměřené právě na oblast neformální 
a informální edukace. Cílem setkání je prezentace 
nových trendů, načerpání pracovní inspirace i osobní 
obohacení a ukázka příkladů dobré praxe českých 
i  zahraničních kolegů. Akce se zúčastnilo 125 osob 

– muzejní pedagogové z muzeí a galerií, zástupci 
ze Západočeské univerzity v Plzni, představitelé 
regionální politiky, zahraniční hosté i  mluvčí 
z mezioborových oblastí. Akce se konala pod záštitou 
katedry UNESCO Masarykovy univerzity v  Brně 
a primátora města Plzně. Součástí programu byl 
slavnostní večer v prostorách DEPO2015. Konference 
byla financována vícezdrojově - z  dotačních 
programů, daru primátora a konferenčních poplatků. 
Akci sponzorsky podpořila firma Arteo s.r.o

Muzeum loutek
Muzeum loutek pořádá pravidelné semináře 
pro Krajské centrum vzdělávání, v  rámci kterých 
zve do  svých expozic ředitele mateřských, 
základních a  středních škol, jimž představuje 
vlastní pedagogickou činnost a společně s  nimi 
přímo diskutuje o možných rozšířeních stávajících 
programů. 
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Účast na odborných 
a vědeckých konferencí, 
seminářů

Ředitelství
Ředitel: F. Frýda
•	 Mezinárodní konference středověké archeologie 

2019 - Křivoklát

Náměstek pro odbornou činnost: J. Orna
•	 Viz odd. starších dějin

Oddělení prehistorie
•	 Odborní pracovníci se ve dnech 29.-31. května 

účastnili XLVII. semináře archeologů z  muzeí 
a  institucí památkové péče v  Uherském Hradišti 
(pořadatel Slovácké muzeum) pořádaného 
OKMA při AMG ČR věnovaného ochraně 
a  uchovávání sbírek v  muzeích a památkových 
institucích. V  rámci semináře proběhla exkurze 
po významných velkomoravských památkách 
na Uherskohradšťsku.

•	 Ve dnech 5. a 6. června 2019 jsme se účastnili 
29. pracovního setkání „Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, Süd- und 
Westböhmen und Oberösterreich“ v Žumberku 
u  Nových Hradů, které pořádalo Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích. Konference byla 
věnována mohylovým pohřbům a pohřebištím. 
Na setkání jsme prezentovali poster „Slawische 
frühmittelalterlichen Hügelgräberfelder in 
Südwestböhmen“ a referát „Three burial mounds 
in Dýšina by Plzeň“.

•	 Ve dnech 23.-25. září jsem se na Slovensku 
v  Oravském Podzámku účastnil mezinárodní 
konference „Otázky neolitu a eneolitu našich 
krajín 2019“. Setkání hostilo Oravské múzeum 
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne ve spolupráci 
s  Archeologickým ústavem SAV. Zaznělo 
21  referátů a prezentovány byly 3 postery. 
Přednesl jsem referát o právě probíhajícím 
archeologickém výzkumu neolitického sídliště 
v Plzni-Křimicích.

•	 Konzervátorka oddělení se ve dnech 10.-12. září 
účastnila každoroční „Konference konzervátorů-
restaurátorů“, která se konala v  Rožnově pod 
Radhoštěm.

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
•	 Archeologické výzkumy v  Čechách 2018, Praha, 

Národní muzeum, 9. a 10. dubna 2019 (P. Hereit 
– účast).

•	 38. Niederbayerischer Archäologentag, 
Deggendorf (SRN), 26. - 28. dubna 2019 (P. Hereit 
– účast).

•	 workshop „Rýžování zlata“, 10. – 12. 05. 
2019 Panská Lhota, pořadatel FF MU Brno 
(P.  Schneiderwinklová).

•	 konference „Vrcholně středověká keramika jako 
předmět výzkumu“ 11. – 12. 04. 2019 v  Jihlavě, 
pořadatel FF MU Brno. P. Schneiderwinklová 
– M. Šmejdová - účast s příspěvkem „Přeštice 
(PJ), Rybova ulice. Zánikový horizont usedlosti 
z počátku 15. století“, keramický workshop Panská 
Lhota, 26. 08. – 28. 08. 2019, FF MU Brno - KAR FF 
ZčU (P. Schneiderwinklová).

•	 25th Annual Meeting of European Association of 
Archaeologist, 3. – 9. 9. 2019, Bern, M. Čechura 
– účast se 2 referáty: Forms and functions of the 
fortified churches in Europe; The Lead Trade Seals 
in the Czech Republic.

•	 Archaeologia historica 51: Mezinárodní 
konference archeologie středověku, 23. - 24. 09. 
2019, Křivoklát, M. Čechura – účast s příspěvkem 
Počátky středověké archeologie v  západních 
Čechách. Drobné příspěvky k dějinám 
archeologie; P. Schneiderwinklová – účast.

•	 „Stříbrná Jihlava 2019“ 9. - 12. 10. 2019, Jihlava, 
P. Schneiderwinklová – účast s  příspěvkem 
„Rýžovnické provozy na Černé. Terénní relikty 
po rýžování cínu na české straně Krušných hor 
v povodí říčky Černé“.

•	 „Archeologie a antropologie IV“, 21. 11. 2019, 
Praha, Národní muzeum (M. Sochorová).

•	 kolokvium „Muzea v proměnách času“, 3. - 4. 12. 
2019, Praha, Národní muzeum (M. Sochorová).

Oddělení starších dějin
•	 I. Konference historie celnictví, východočeský 

památník celnictví králíky, 13. – 14. 2. 2019 
(M. Hus)

•	 Informační kolokvium archeologické výzkumy 
v  čechách 2018, 10. Dubna 2019, národní 
muzeum (J. Orna)

•	 Konference vrcholně středověká keramika jako 
předmět výzkumu, 11. – 12. Dubna 2019, muzeum 
vysočiny jihlava, příspěvek vrcholně středověká 
keramika jako doklad lokace královského města 
plzně (J. Orna, V. Dudková)

•	 Xlvii. Seminář archeologů z muzeí a institucí 
památkové péče na téma ochrana a uchování 
sbírek v  muzeích a památkových institucích, 
29. 5. – 31. 5. 2019, slovácké muzeum v uherském 
hradišti (J. Orna)

•	 Forum urbes medii aevi xvii, téma velké 
středověké a novověké výzkumy a co s  nimi?, 
18.  -  19. 06. 2019, technické muzeum v  brně, 
příspěvek výzkumy odpadních jímek v plzni. 
Dosavadní výsledky a perspektiva dalšího 
zpracování (J. Orna, V. Dudková)

•	 Odborný seminář elektronizace sbírkových fondů 
paměťových institucí, 10. Září 2019, baťův institut 
zlín (J. Orna) 
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•	 51. Mezinárodní konference archeologie 
středověku, téma 100 let archeologie středověku 
v čr a střední evropě, 23. - 26. 09. 2019, křivoklát, 
příspěvek kožené artefakty z plzeňských 
odpadních jímek (F. Frýda, V. Dudková, J. Orna) 

•	 Numismatica centroeuropeana iv., muzeum mincí 
a medailí kremnica, 23.- 26. 9. 2019, příspěvek 
německá vítězná tažení na porcelánových 
medailích státní porcelánky v míšni ze sbírek ZČM 
v Plzni (M. Hus)

•	 XIV. Mezinárodní konference policejní historie, 
muzeum pčr praha, 17. - 18. 10. 2019 (M. Hus)

Oddělení novějších dějin
•	 Mezinárodní konference Československo v letech 

1986 - 1989 Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích a Ústav pro studium totalitních 
režimů, Státní okresní archiv České Budějovice, 
České Budějovice, 29. 5. 2019 (Krčmář).

Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 Vědecké sympózium „Zrození lidu v české kultuře 

19. století“, 39. ročník Smetanovských dnů v Plzni, 
28. 2. – 2. 3. 2019, příspěvek „Cesty Koulova 
ornamentu“. (Merglová Pánková)

•	 „Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo 
ženského světa“, 4. 6. – 5. 6. 2019, Technické 
muzeum v Brně. (Kotorová) 

•	 Mezinárodní konference „Material Culture 
Conference“, 6. – 7. 9. 2019, Univerzita Palackého 
v Olomouci, příspěvek „Asian art in the collection 
of the West Bohemian Museum in Pilsen – 
characteristics and origin of the collection“. 
(Mleziva) 

•	 IX. celorepublikové kolokvium „Muzea 
v  proměnách času: Ohlédnutí za historií 
a  aktuálními trendy v  muzejnictví“, 3. – 4. 12. 
2019, příspěvek „Budování první historické 
a národopisné expozice Národního muzea 
v  budově na Václavském náměstí“. (Merglová 
Pánková)

Oddělení národopisné 
•	 Tomáš Bernhardt. „Postup digitalizace sbírky 

skleněných negativů národopisného oddělení 
ZČM“ (v rámci podzimního semináře Etnografické 
komise AMG / Muzeum Komenského v  Přerově 
(2. 4. 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Sbírka skleněných negativů 
Národopisného muzea Plzeňska“ (22. 10. 2019, 
v rámci workshopu „Negativy – uložení v (ne)
sbírkách“, Ústav dějin umění Akademie věd ČR).

Centrum paleobiodiverzity
•	 Geological Research in the Carnic Alps: from Past 

to Future. Udine (Itálie), 22. - 25. 9. 2019, Referát: 
Some interesting polymorphopterid plants from 

Carnic Alps. RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.

Oddělení botanické
•	 Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci 

a edukaci III. Neobyčejné možnosti neformálního 
vzdělávání, 3.–4. 6. – přednáška „Vzdělávání mezi 
Kořeny“ (S. Pecháčková). 

•	 Konference České botanické společnosti: 
„Botanické sbírky a databáze a jejich využití 
ve výzkumu a praxi.“, Praha 30. 11. – 1. 12. – 
Přednáška: „Co není vidět, neexistuje? PlantRoots 
– fotogalerie a herbářová sbírka“ (S. Pecháčková).

•	 Celostátní floristický kurz České botanické 
společnosti, Plasy, 7.–13. 7. – organizace, účast, 
vedení exkurze (S. Pecháčková).

•	 Seminář muzejních botaniků AMG – Frýdek-
Místek, Beskydy – 20.–24. 5. (S. Pecháčková).

•	 Konference u příležitosti výročí 60 let od založení 
Jihočeské pobočky České botanické společnosti – 
účast, 7.–9. 6. Vimperk (S. Pecháčková).

•	 Série seminářů „Lichenological journal club“ 
na katedře botaniky PřF UK (O. Peksa). 

Oddělení zoologické
•	 117. Arachnologický seminář, 23.–24.  11.  2019, 

přednáškový sál Západočeského muzea v  Plzni: 
referát Karbonští pavoukovci a organizační 
zajištění celého semináře – (I. Hradská)

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
•	 44. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, 

Opava, září (I. Šedo, L. Bendová)
•	 28. ročník konference Bibliotheca Antiqua: 

problematika historických a vzácných knižních 
fondů, Olomouc, říjen, (I. Šedo, L. Bendová)

•	 20. konference Archivy, knihovny muzea 
v digitálním světě, Praha Národní archiv 26. 11. - 
27. 11. (I. Šedo)

•	 konference Historické fondy, Praha Univerzita 
Karlova – Ústřední knihovna a Ústav vědeckých 
informací 1. lékařské fakulty, Česká informační 
společnost, z. s. a Národní muzeum 30. 10. 2019 
(L. Bendová) 

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
•	 Konference „80 let protektorátu“, Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje, vzdělávací 
centrum, 13. 3. 2019 (M. Merglová Stránská, 
V. Plachá, J. Lehner -odpolední blok)

•	 Seminář „Muzeum škole - škola muzeu“, Komise 
pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
ČR, Muzeum hl. m. Prahy, 19. 3. 2019 (M. Merglová 
Stránská, V. Plachá)

•	 Seminář „Aktuální trendy v muzejních výstavách 
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s historickou tematikou“, Komise muzejních 
historiků AMG Prácheňské muzeem v Písku, 9. 4. 
2019 (M. Merglová Stránská, V. Plachá)

•	 Konference „Samizdat, exil a cenzura“, 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje, vzdělávací centrum, 26. 9. 2019 
(M. Merglová Stránská, V. Plachá,  
J. Lehner - odpolední blok)

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
•	 11. – 13. 9. 2019 Olomouc, zoologická komise 

AMG, (Mgr. Süssová).
•	 26.- 28.11. 2019 Brno, botanická komise 

AMG, určovací seminář zaměřený na r. 
Batrachium,Ranunculus a novinky v  květeně ČR, 
předání dat ze sbírek muzea pro databázi Pladius, 
zasedání botanické komise při AMG - pořádáno 
ve spolupráci s  Botanickým oddělením MZM 
v Brně (Dr. Šandová).

Muzejní pedagog
•	 Aktivní účast na 27. mezinárodní konferenci 

Museums 2030 – Sharing recipes for a better 
future, kterou pořádá asociace Network of 
European Museum Organizations –NEMO. 
Příspěvek Generation of Liberty představil 
program Svobodná generace v  širších dějinných 
i společenských souvislostech. Konference se 
konala v Národním muzeu v Tartu v Estonsku. 

•	 Účast na konferenci Odkaz Komenského v umění 
a uměleckém vzdělávání, kterou pořádalo 
Národní pedagogické muzeum a Knihovna 
J. A. Komenského spolu s Národním muzeem 
a Národním památkovým ústavem.

•	 Seminář pro organizátory krajských kol 
Geologické olympiády v Ústavu české geologické 
služby.

Muzeum loutek
•	 13. února 2019 - Kulturní management 

a propagace, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov 
pod Radhoštěm

•	 23. května 2019 – seminář Centra kolegiální 
podpory (CKP), NIDV Plzeň 

•	 3. - 4. června 2019 - Aktuální trendy v muzejní 
prezentaci a edukaci III, Plzeň

•	 7. června 2019 – Úloha UNIMA pro uznání a rozvoj 
a výzkum loutkářství ve 20. století a její vize pro 
21. století, Praha 

•	 27. září 2019 – Celostátní konference NIDV, Praha.
•	 10. dubna 2019 - seminář CES pořádaný 

Moravským zemským muzeem, Praha
•	 13. listopadu 2019 - Metody efektivního rozvoje 

a ověřování klíčových kompetencí, NIDV Plzeň.

Přednášková činnost 
pracovníků ZČM a exkurze

Ředitelství
Ředitel: F. Frýda
•	 Tvorba expozic v Západočeském muzeum v Plzni 

. Exkurze studentů pokračovacího kurzu Školy 
AMG

•	 Komentovaná prohlídka muzea a jeho expozic. 
Pracovníci MÚ Zbiroh

•	 Komentovaná prohlídka expozic západočeského 
muzea. Posluchači Univerzity III.věku na LF UK 
Plzeň.

•	 Komentovaná prohlídka Muzea církevního umění 
, Spolek Rokycanští patrioti.

•	 Lektor Školy muzejní propedeutiky AMG Praha. 
Základní kurz. Přednášky: Správa historických 
sbírek; Archeologie a terénní praxe v  muzeu; 
Ostatní formy prezentační činnosti muzea; 
Vzdělávací činnost v muzeích.

•	 Lektor Školy muzejní propedeutiky. Nástavbový 
kurz. Přednášky: Doprovodné materiály 
k  výstavám; Katalogy a publikační činnost 
muzea+ Digitální prezentace muzejních expozic 
a výstav.

Náměstek pro odbornou činnost: J. Orna
•	 Viz. odd. starších dějin

Oddělení prehistorie
•	  Proběhlo 7 přednášek pro studenty archeologie 

Katedry archeologie ZČU v  Plzni o nových 
poznatcích a výzkumech v  jihozápadních 
Čechách a materiální náplni pravěkých kultur 
(M. Metlička).

•	 Proběhla přednáška pro studenty 3. věku 
na Lékařské fakultě UK na téma Nemoci 
v pravěku z pohledu archeologie a antropologie 
(M. Metlička).

•	 V  rámci výuky na prvním stupni základní 
školy v  Nečtinech byla přednesena přednáška 
s praktickými ukázkami o životě v  pravěku. 
Účastnilo se 45 dětí ve věku 4-12 let (J. Tycová, 
R. Rejchová).

•	 Na schůzi Klubu Augusta Sedláčka byl přednesen 
příspěvek s  názvem Hrad Preitenstein ve světle 
nových výzkumů (A. Zelenka).

•	 V rámci mezinárodního projektu „Archeocentrum 
Čechy-Bavorsko“ proběhlo v  přednáškovém sále 
Západočeského muzea v  Plzni 6 přednášek pro 
veřejnost na archeologická témata.

•	 Byl dokončen příspěvek s prezentací F. X. Franc - 
zahradník kozelský, který byl přednesený na Kozlu 
v rámci Dne otevřených zahrad (A. Zelenka).

•	 V  rámci Fondu česko-německé budoucnosti 
proběhly komentované prohlídky výstavy 
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„Slované ve východním Bavorsku a západních 
Čechách“ (M. Metlička).

•	 Pro veřejnost a obyvatele komplexu 
Na  Dražkách proběhla přednáška o záchranném 
archeologickém výzkumu halštatského sídliště 
provedeného před výstavbou zdejšího komplexu 
(M. Metlička). 

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
přednášky mimo ZČM
•	 Milevsko – akce Jihočeského krajského úřadu 

„Otevřené ateliéry“ – přednáška o dějinách 
a exkurze premonstrátským klášterem v Milevsku, 
12. 10. 2020 (P.Břicháček).

odborné exkurze 
•	 Rýžovnické provozy na Černé (Pavlína 

Schneiderwinklová). Komentovaná vycházka 
náležející do cyklu „Krušné hory – malé 
pohoří světového významu“, 27. 4. 2019 
(P. Schneiderwinklová).

•	 Hrady a hradiště středního Posázaví, exkurze pro 
KČT Milevsko, 8. 5. 2019 (P. Břicháček).

•	 Archeologický výzkum milevského kláštera, 
exkurze pro Jihočeskou archeologickou komisi, 
Milevsko 21. 3. 2019.

Oddělení starších dějin
•	 Historie grošových ražeb 1200 – 1600, Městské 

muzeum Černošín, 21. 11. 2019, cca 18 
posluchačů (M. Hus)

•	 Barokní vojenství“, SOkA Plasy, pořádalo Centrum 
baroka Plzeňského kraje 13. 6. 2018, cca 25 
posluchačů 

Oddělení novějších dějin
Přednášky v muzeu
•	 Krčmář, Posvátné lesní studánky našeho regionu. 

V rámci festivalu duchovní kultury Letnice umělců 
2019, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze, projekční místnost, 11. 6. 2019.

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni
•	 Krčmář, Studijní obor Církevní dějiny, Univerzita 

třetího věku, Plzeň, Jungmannova 1/153, konec 
zimního semestru, letní a zimní semestr, celkem 
9  přednášek (Fenomén barokních klášterů, 
Barokní církevní umění, Josefinismus a 19. století, 
20. století (na příkladu Plzně), Vznik plzeňské 
diecéze a současné církevní dění, Působení 
ostatních církví, Poutní místa a místa zvláštní 
zbožnosti, Osobnosti víry, Blahoslavený Hroznata, 
patron plzeňské diecéze).

•	 Krčmář, Studijní obor Historické zajímavosti 
Plzeňského kraje, Univerzita třetího věku, Plzeň, 

Jungmannova 1/153, zimní semestr, celkem 
6 přednášek („Šlépěje“ sv. Vojtěcha, Bitva ve 
všerubském průsmyku?, Fenomén Benediktinů 
v našem kraji, Chodsko z historického hlediska, 
Nové Čechy Karla IV., Historie turistiky 
v Plzeňském kraji I.).

•	 Krčmář, Studijní obor Regionální historie Rokycan 
a okolí, Rokycany, Městský úřad v  Rokycanech 
– zasedací síň Triana, letní a zimní semestr, 
celkem 6 přednášek (Poustevníci na Rokycansku, 
Historická ikonografie Rokycan a okolí, 
Pověsti z Rokycan a okolí, Via Carolina a Nové 
Čechy, Ohrožené kostely Rokycanska, Židé na 
Rokycansku).

Přednášky mimo muzeum 
•	 Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 

na Domažlicku. Muzeum Chodska v Domažlicích, 
Loutkový sál MKS, 17. 4. 2019.

•	 Krčmář, Poustevny a poustevníci v Plzni a  okolí. 
Občanský spolek Hůrka a Radyně, cyklus 
Akademie Staré Plzně, Obřadní síň Městského 
úřadu Starý Plzenec, 18. 4. 2019.

•	 Krčmář, Proces s Janem Nepomuckým. XV. 
regionální konference Genius Loci na téma Svatý 
Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu. 
Muzeum a galerie Nepomuk, přednáškový sál, 
13. 5. 2019.

•	 Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
na Domažlicku. Doprovodná přednáška v rámci 
zahájení výstavy a křtu knížky v rámci Noci 
v muzeu. Muzeum Chodska v Domažlicích, 24. 5. 
2019.

•	 Krčmář, Tuniské ksary. Klub Augusta Sedláčka, 
hostinec Pod kopcem, Plzeň – Božkov, 1. 6. 2019.

•	 Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Kulturní centrum 
Falkon Klatovy, 9. 7. 2019.

Komentované prohlídky
•	 Kuníková, 102 komentovaných prohlídek pro 

školní skupiny na výstavě Listopad 1989 v  Plzni 
aneb Na podzim padá listí a komunisti (s účastí 
cca 1400 dětí).

•	 Tománková, hl. budova ZČM v  Plzni, 
7  komentovaných prohlídek výstavy Listopad 
1989 v  Plzni aneb Na podzim padá listí 
a komunisti pro mimoškolní návštěvníky. 

•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze v Plzni. Univerzita třetího věku ZČU, 2. 5. 
2019.

•	 Krčmář, Komentovaná prohlídka výstavy Úprava 
hradu Buben Klubem československých turistů 
na historické fotografii. Národopisné muzeum 
Plzeňska – sklepaní, 16. 5. 2019.

•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze v Plzni. Krajské centrum vzdělávání 
a Jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky 
Plzeň, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze, 24. 5. 2019.
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•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze v Plzni. Sdružení domškoláků, 7. 6. 2019.

Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 „Co jsme ještě neviděli“, přednáška pro Univerzitu 

třetího věku ZČU v Plzni, 15. 1. (Mergl)
•	 „Sbírka orientálního umění a řemesla“, přednáška 

pro Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni, 29. 1. 
(Mleziva)

•	 „Orientální podsbírka“, přednáška pro Univerzitu 
třetího věku ZČU v Plzni, 5. 3. (Mleziva)

•	 „Umělecké zámečnictví a kovářství“, komentovaná 
prohlídka pro účastníky konference Společenstva 
uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů/podko-
vářů Čech, Moravy a Slezska ve stálé expozici 
“Umělecké řemeslo / Užité umění“, 8. 3. (Kotorová)

•	 „Litografie/kamenotisky ve sbírce Západočeského 
muzea v  Plzni“, přednáška pro Univerzitu třetího 
věku ZČU v Plzni, 19. 3. (Kotorová)

•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník“ pro TJ Sokol Český 
Brod, 22. 3. (Merglová Pánková)

•	 Komentované prohlídky pro veřejnost výstavy 
„Jan Koula – vlastimil a novorenesančník“, 3. 4., 
10. 4., 17. 4., 24. 4., 30. 4., 15. 5., 29. 5., 31. 5., 25. 7. 
26. 7., 1. 8. 8. 8., 26. 8. (Merglová Pánková)

•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník“ pro pracovníky 
Úřadu města, Národního ústavu lidové kultury 
ve Strážnici, 11. 4. (Merglová Pánková)

•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Jan Koula 
– vlastimil a novorenesančník“ pro Moravské 
zemské muzeum Brno, 16. 4. (Merglová Pánková)

•	 „Keramika ve sbírkách ZČM v Plzni“, přednáška 
pro Univerzitu třetího věku ZČU vPlzni, 16. 4. 
(Merglová Pánková) 

•	 Mimoliturgický a liturgický textil přednáška“, 
přednáška pro Univerzitu třetího věku ZČU 
v Plzni, 30. 4. (Kotorová)

•	 „Umělecké zámečnictví a kovářství“, komentovaná 
prohlídka pro Střední škola umělecká a řemeslná, 
Nový Zlíchov, Praha ve stálé expozici “Umělecké 
řemeslo / Užité umění“, 3. 5. (Kotorová)

•	 „Užité umění v díle architekta Jana Kouly“, 
přednáška pro Univerzitu třetího věku ZČU 
v Plzni, 14. 5. (Merglová Pánková) 

•	 Komentované prohlídky výstavy „Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník“ pro Akademii LF 
UK, 9. 5., 16. 5., 21. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. (Merglová 
Pánková)

•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník“ pro Západočeskou 
galerii v  Plzni a NPÚ Plzeň, 25. 7. (Merglová 
Pánková)

•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník“ pro UPM v Praze, 
27. 8. (Merglová Pánková)

•	 „Umělecké zámečnictví a kovářství“, 
komentovaná prohlídka ve stálé expozici - - - - - 
Umělecké řemeslo / Užité umění“ (Kotorová) 
v  rámci edukačního programu „Kovářský talent“, 
18. 9. (Kotorová)

•	 „Příběhy porcelánových předmětů“, komentovaná 
prohlídka ve stálé expozici “Umělecké řemeslo / 
Užité umění“, 13. 11. (Merglová Pánková)

•	 „Antika v Plzni“, komentovaná prohlídka ve stálé 
expozici “Umělecké řemeslo / Užité umění“, 
18. 12. (Mleziva)

Přednášky mimo muzeum
•	 „Řemeslo kovářské“, přednáška pro osmé ročníky 

Základní školy Josefa Hlávky v  Přešticích, Dům 
historie Přešticka, 4. 3. (Kotorová)

•	 „Osobnosti světového designu“, přednášky pro 
Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni, 26. 9. a 10. 10. 
(Merglová Pánková)

•	 Přednáška v cyklu o Josefu Šímovi, pro Střední 
umělecko-průmyslovou školu Zámeček, 26. 11. 
(Merglová Pánková)

•	 „Jan Koula a Český Brod“, přednáška v Kulturním 
centru v Českém Brodě, 8. 5. (Merglová Pánková)

Oddělení národopisné
Přednášky realizované v rámci muzea
•	 Michal Chmelenský. „O lidových zvycích adventu“ 

(17. 12. 2019, přednáška pro Mezigenerační 
a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. v  rámci 
doprovodného programu „Rok na vsi – Domácká 
lidová výroba“ ve stálé expozici Národopisného 
muzea Plzeňska). 

Přednášky realizované mimo muzeum
•	 Michal Chmelenský. „Stručný národopisný 

nástin Plzeňska / Zvykoslovný rok“ [23. 10. 
2019, přednáška v  rámci studijního předmětu 
„Úvod do etnografie (optikou paměťových 
institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při 
Západočeské univerzitě v Plzni].

•	 Tomáš Bernhardt. Besedy se žáky 4 – 6. / 7. – 9. 
třídy Základní školy v  Chotíkově nad snímkem 
„1989: Z  deníku Ivany A.“ (17. 11. 2019 Základní 
škola Chotíkov).

•	 Tomáš Bernhardt. „Proměny plzeňské společnosti 
v 19. století I.“ [6. 11. 2019, přednáška v  rámci 
studijního předmětu „Úvod do etnografie 
(optikou paměťových institucí)“, pořádané 
Univerzitou třetího věku při Západočeské 
univerzitě v Plzni].

•	 Michal Chmelenský. „Stručný národopisný nástin 
Plzeňska / lidový oděv na Plzeňsku“ [20. 11. 
2019, přednáška v  rámci studijního předmětu 
„Úvod do etnografie (optikou paměťových 
institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při 
Západočeské univerzitě v Plzni].
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•	 Eva Figurová. Beseda s  rodáky z  české vesnice 
v  Rumunsku Gernik (10. 11. 2019, v rámci 
Podzimního bazaru farnosti Dýšina, farní úřad 
Dýšina). 

•	 Marie Mušková. „Československý svéráz (1895 
– 1945) – návrat k  lidovému dekoru“ [4. 12. 
2019, přednáška v  rámci studijního předmětu 
„Úvod do etnografie (optikou paměťových 
institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při 
Západočeské univerzitě v Plzni].

•	 Michal Chmelenský. „Stručný národopisný nástin 
Plzeňska / lidová magie“ [8. 12. 2019, přednáška 
v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie 
(optikou paměťových institucí)“, pořádané 
Univerzitou třetího věku při Západočeské 
univerzitě v Plzni].

Centrum paleobiodiverzity
Přednášky v muzeu
•	 Uspořádána přednáška s paleontologem v Číně, 

8.10.2019, první akce v přednáškovém sále v  ul. 
Mládežníků v Rokycanech.

Přednášky a exkurze mimo muzeum 
•	 přednáška: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.; 13.  11. 

202019; Zážitky z cest, Setkání důchodců, 
hasičský dům Radnice.

•	 DEN PRO STRÁŃ (MÚ Rokycany) 6. 10. 
2019 „Skautská louka“. Prezentace Centra 
paleobiodiverzity – výroba trilobitů a hlavonožců 
z  papíru, omalovánky, barvení trilobitů ze sádry, 
pexesa.

Oddělení botanické
•	 Přednáška „Výstava Kořeny v Západočeském 

muzeu. Jak interaktivně předávat informace.“ 
– Veletrh vzdělávání, her a hraček, spolek 
„Otevřeno“, 18. 1. (S. Pecháčková).

•	 Přednáška pro U3V LF UK – „Léčivé a jedovaté 
rostliny Plzeňska“, 12. 12. (S. Pecháčková).

Vedení exkurzí
•	 Lichenologická exkurze v rámci vzdělávání učitelů 

na KCVJŠ, 26. 3. (O. Peksa).
•	 Exkurze „Za vzácnými rostlinami a živočichy 

na Šlovický vrch“, 18. 5. (O. Peksa, S. Pecháčková, 
I. Matějková ve spolupráci s AOPK).

•	 Botanická exkurze okolo Černošína a na sopečný 
vrch Vlčí horu, 1. 6. (I. Matějková společně 
s J. Burešem).

•	 Botanická exkurze pro vedoucí skautského oddílu 
– Černošínsko 22. 6. (S. Pecháčková).

•	 Botanické exkurze v  rámci Floristického kurzu 
v Plasích, 7. 7.– 13. 7. (účast při vedení exkurzí 
I. Matějková, S. Pecháčková).

•	 Lichenologická exkurze v  rámci Floristického 
kurzu ČBS, 11. 7. (O. Peksa). 

•	 Exkurze „Ochrana přírody pomocí pojezdů 
vojenské techniky“ v rámci Dne otevřených závor 
na Šlovickém vrchu u Dobřan, 31. 8. (O. Peksa).

Přednášková činnost ve spolupráci se ZČU v Plzni 
a dalšími vysokými školami
•	 Lekce „Fotobionti lišejníků“ v rámcikurzu Praktika 

z protistologie – katedra botaniky PřF UK, 12. 3. 
(O. Peksa).

•	 Lekce „Fotobionti lišejníků“ v rámci přednášky 
Biologie lišejníků – katedra botaniky PřF UK, 2. 12. 
(O. Peksa).

Oddělení zoologické
•	 Zajímavosti ze světa pavouků – 12. 10. 2019, 

přednáška pro veřejnost na Základní škole v Horní 
Bříze (I. Hradská)

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
•	 Přednášky v  muzeu – v  průběhu roku bylo 

v prostorách knihovny uspořádáno 12 přednášek, 
doprovázených výstavkami s  ukázkami starých 
a vzácných tisků, případně ukázkami ze vzácných 
tisků studijního fondu v  prostoru knihovny pro 
školní exkurze ze všech typů škol (od základních 
přes učňovské a střední až po univerzitu). 

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Přednášky mimo muzeum
•	 Přednáška Zaniklé vesnice a objekty 

na  Rokycansku, Univerzita třetího věku, v MÚ 
Rokycany 16. 1. 2019 (V. Plachá).

•	 Přednáška Železárny svobodného města 
Rokycan, Univerzita třetího věku, v MÚ Rokycany 
24. 4. 2019 (V. Plachá).

•	 Přednáška Zaniklé vesnice a objekty 
na  Rokycansku, Klub seniorů, Sál na Střelnici, 
Rokycany 30. 4. 2019 (V. Plachá).

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Exkurze mimo muzeum
•	 M. Šandová, 21. 8. 2019 – účastníci letního tábora, 

expedice „Prometheus“ (letní kemp Holoubkov) 
, trasa Rokycany- Borek – Svojkovice, botanicko-
mykologicko-zoologická exkurze, 15 účastníků

•	 M. Šandová, 8.12. 2019 Králův Dvůr – Suchomasty 
- lom Kosov - Beroun, mykologická exkurze 
s  MK Hořovice, spolupráce - určování rostlin pro 
účastníky – 15 účastníků.

•	 M. Šandová, Dr. Šoun – společná exkurze 
s  pracovníky CHKO Brdy a HM Příbram do Brd – 
4 účastníci (ověřování výskytu Betula petraea)
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•	 M. Süssová, 6.10. 2019, „Den pro Stráň“ – vycházka 
s  přednáškou o problematice invazních rostlin 
Stráně, 35 osob

Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze
•	 16.4. Komentovaná prohlídka výstavy Píseň písní 

(Potužáková)
•	 7.5. Komentovaná prohlídka výstavy Píseň písní 

(Potužáková)
•	 14.5. Františkáni a františkánská komunita dnes, 

přednáška (Ondřej B. Čapek)
•	 15.5. Píseň písní – literární a hudební tvorba 

Posluchačů Konzervatoře Plzeň (Hejtmánková)
•	 18.5. Plzeňské dvorky (Nadace 700 let města 

Plzně)
•	 31.5. Muzejní noc, za účasti divadelního souboru 

Elements a skupiny historické hudby Gothien
•	 4.6. Podvečer autorských čtení Střediska 

západočeských spisovatelů (Málková)
•	 11.6. Posvátné studánky našeho regionu, 

přednáška (Krčmář)
•	 16.7. Církev a pivo, přednáška (Jirák)
•	 16.10. Češi a jejich utajované evropanství, 

přednáška (Hlaváček)

Účast pracovníků muzea 
v poradních sborech,edičních 
radách a profesních sdruženích

Ředitelství
Poradní sbory
F. Frýda
•	 Člen ediční rady Časopis přátel starožitností. 

Praha 
•	 pracovní skupiny pro legislativu AMG Praha
•	 člen hodnotitelské komise EHP a Norska při MK ČR
•	 člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

a člen Muzejní rady Muzea skla a bižuterie. 
Jablonec n.Nisou

•	 člen redakční rady sborníku Historické sklo. Most
•	 Člen komise pro udělování Ceny města Rokycan.
•	 člen redakční rady katedry archeologie Filozofické 

fakulty ZČU
•	 člen redakční rady časopisu Archeologie 

západních Čech
•	 člen zkušební komise pro bakalářské 

a  magisterské zkoušky na katedře archeologie 
Filozofické fakulty ZČZ

Profesní sdružení
F. Frýda
•	 Člen Senátu Asociace muzeí a galérií ČR
•	 místopředseda Odborné skupiny pro dějiny skla 

při ČAS AV
•	 člen archeologické komise při AMG
•	 člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky při 

Škole muzejní propedeutiky

J. Orna
•	 Viz. oddělení starších dějin

Oddělení prehistorie
Práce v profesních sdruženích
•	 V  předsednictvu Oborové komise muzejních 

archeologů (OKMA) při Asociaci muzeí a galerií ČR 
(M. Metlička – člen výboru).

•	 Ve výboru Západočeské pobočky České 
archeologické společnosti (A. Zelenka 
– předseda). 

•	 Člen Nákupní komise na oddělení starších 
dějin ZČM. V  průběhu roku jsem se účastnil tří 
jednání komise, na nichž byly kromě schválení 
nákupů sbírkových předmětů odsouhlaseny také 
přírůstky odd. prehistorie za 2018 (M. Metlička).

Práce v odborných komisích
•	 Předseda Krajské archeologická komise při 

Národním památkovém ústavu, územním 
odborném pracovišti v Plzni (M. Metlička).
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•	 Člen vědecké rady (v průběhu roku proběhlo 
jedno zasedání) pro realizaci a výstavbu 
archeologického skanzenu „Geschichtspark 
Bärnau-Tachov“, kde byla nově otevřena budova 
Archeocentra a připravuje se výstavba stanice 
Karla IV. na zlaté cestě v Bärnau (M. Metlička).

Členství v edičních a redakčních radách
•	 Odpovědný redaktor časopisu „Archeologie 

západních Čech“. Během roku bylo vydáno jedno 
dvojčíslo časopisu (ročník 10, číslo 1-2). V průběhu 
roku se uskutečnilo také jediné zasedání redakční 
rady, která určila recenzenty a schválila náplň 
dvojčísla (M. Metlička). 

•	 Člen redakční rady „Archeologie ve středních 
Čechách“. V  průběhu roku proběhla dvě její 
zasedání (M. Metlička).

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
členství ve vědeckých a odborných komisích 
•	 Člen poradního sboru pro sbírkotvornou činnost 

Městského muzea ve Stříbře (Čechura). 
•	 Oborová komise muzejních archeologů při AMG 

(P. Hereit).
•	 Česká archeologická společnost, pobočka Plzeň 

(všichni členové oddělení). 

členství v redakčních a edičních radách 
odborných periodik 
•	 Ediční rada ZČM v Plzni (P. Břicháček).

Oddělení starších dějin
Poradní sbory
•	 Rada partnerů FF ZČU (J. Orna)
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

Vlastivědného muzea dr. Hostaše v  Klatovech 
(J. Orna)

•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 
a  galerie severního Plzeňska v  Mariánské Týnici 
(M. Hus)

•	 Poradní sbor pro akviziční činnost odd. UMPRUM 
ZČM (M. Hus)

•	 Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (J. Orna)
•	 Ediční rada ZČM v Plzni (J. Orna)

Oborové komise AMG 
•	 Archeologická oborová komise AMG (Orna – člen 

výboru, Dudková)
•	 Numismatická oborová komise AMG (M. Hus)
•	 Vojenskohistorická oborová komise AMG (M. Hus)

Profesní sdružení – členství: 
•	 Česká numismatická společnost (M. Hus)
•	 Česká společnost přátel drobné plastiky (M. Hus)

•	 Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde (M. Hus)
•	 Společnost přátel starožitností českých (M. Hus, 

J. Orna)
•	 Západočeská regionální archeologická komise 

(Orna, Dudková)
•	 Klub sběratelů palných zbraní (J. Balcar)
•	 Česká archeologická společnost (J. Orna)

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a v komisích veřejné správy
•	 Historická komise Čs. obce legionářské – jednota 

Plzeňský kraj (M. Hus)
•	 Vlastivědná společnost Regio (J. Orna – předseda)
•	 Poradní sbory
•	 Rada partnerů FF ZČU (J. Orna)
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

Vlastivědného muzea dr. Hostaše v  Klatovech 
(J. Orna)

•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 
a  galerie severního Plzeňska v  Mariánské Týnici 
(M. Hus)

•	 Poradní sbor pro akviziční činnost odd. UMPRUM 
ZČM (M. Hus)

•	 Redakční rada sborníku Jižní Plzeňsko (J. Orna)
•	 Ediční rada ZČM v Plzni (J. Orna)

Oborové komise AMG 
•	 Archeologická oborová komise AMG (Orna – člen 

výboru, Dudková)
•	 Numismatická oborová komise AMG (M. Hus)
•	 Vojenskohistorická oborová komise AMG (M. Hus)

Oddělení novějších dějin
Práce v profesních sdruženích

Komise muzejních historiků AMG - člen (Krčmář).

 Práce v odborných komisích
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

města Ústí nad Labem (Krčmář).
•	 Pracovní skupina při Collegium Bohemicum pro 

přípravu expozice k dějinám Němců v českých 
zemích (Krčmář).

•	 Rada Muzea církevního umění plzeňské diecéze 
(Krčmář).

•	 Konzultační skupina pro posuzování zákonnosti 
nahlášených shromáždění a pochodů při 
magistrátu města Plzně (Krčmář).

Členství v edičních a redakčních radách
•	 Ediční rada Sborníku Západočeského muzea 

v Plzni – historie – vedoucí redaktor (Krčmář).
•	 Ediční rada Západočeského muzea v Plzni – člen 

rady (Krčmář).
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Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a komisích veřejné správy
•	 Česká společnost Josepha Haydna – člen výboru, 

pořadatel mezinárodního hudebního festivalu 
staré hudby Haydnovy hudební slavnosti, 
jednatel společnosti, správa financí společnosti 
(Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
Poradní sbory
•	 Členství v poradním sboru pro sbírkotvornou 

činnost Náprstkova muzea asijských, afrických 
a amerických kultur NM (Mleziva)

Oddělení národopisné
Práce v odborných komisích
•	 Michal Chmelenský: Etnografická komise AMG 

ČR (předseda); Komise pro zápis nemateriálních 
statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury Plzeňského kraje (člen komise); 
Komise pro udělování titulu „Mistr tradiční 
rukodělné výroby Plzeňského kraje“ (předseda).

•	 Tomáš Bernhardt: Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost Archivu města Plzně. 

Členství v edičních a redakčních radách
•	 Michal Chmelenský: Ediční rada Západočeského 

muzea v Plzni, p. o.
•	 Tomáš Bernhardt: Redakční rada Minulostí 

Západočeského kraje (Archiv města Plzně); 
Redakční rada Archeologie západních Čech 
(Západočeské muzeum v Plzni, p. o.).

•	 Eva Figurová: členství v  pracovní skupině EK 
AMG pro sestavení hesláře „Lidový oděv“ edice 
NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK.

Členství v komisích, veřejně prospěšných 
organizacích a sdruženích a komisích veřejné 
správy
•	 Tomáš Bernhardt: Dozorčí rada společnosti Plzeň 

2015, o. p. s.; Správní rada Soukromá ZUŠ Trnka 
Plzeň.

Centrum paleobiodierzity
Členství v edičních a redakčních radách
•	 RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Člen ediční rady 

Západočeského muzea v Plzni
•	 RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Člen redakční rady 

mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin 
of Geosciences

•	 RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Šéfredaktor 
recenzovaného časopisu Západočeské muzea 
v  Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 
Occidentalis: geologica et paleobiologica

•	 RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. Člen redakční rady 
recenzovaného časopisu Západočeského muzea 
v Plzni Erika

•	 Doc. Dr. Petr Kraft, CSc. Člen ediční rady 
recenzovaného časopisu Západočeské muzea 
v  Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 
Occidentalis: geologica et paleobiologica

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Associate editor 
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin 
of Geosciences

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Člen redakční rady 
recenzovaného Sborník ZČM Příroda

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Člen ediční rady 
recenzovaného časopisu Západočeské muzea 
v  Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 
Occidentalis: geologica et paleobiologica

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. associate editor 
mezinárodního impaktovaného časopisu Bulletin 
of Geosciences

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. člen redakční rady 
recenzovaného Sborník ZČM Příroda

•	 doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. člen ediční rady 
recenzovaného časopisu Západočeské muzea 
v  Plzni Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 
Occidentalis: geologica et paleobiologica

Oddělení botanické
Práce v profesních sdruženích
•	 Výbor Západočeské pobočky České botanické 

společnosti (S. Pecháčková, I. Matějková).

Práce v odborných komisích
•	 Botanická komise AMG (S. Pecháčková, O. Peksa).

Členství v edičních a redakčních radách
•	 Časopis Erica – O. Peksa, vedoucí redaktor; 

I.  Matějková, výkonná a technická redaktorka; 
S. Pecháčková, redaktorka.

•	 Redakční rada časopisu Bryonora (vydává 
Bryologicko-lichenologické sekce ČBS) – O. Peksa, 
redaktor.

•	 Časopis Calluna (vydává Západočeská pobočka 
ČBS) – S. Pecháčková, vedoucí redaktorka; 
I. Matějková, redaktorka.

•	 Redakční rada Sborníku Západočeského muzea, 
Příroda – S. Pecháčková, O. Peksa.

Oddělení zoologické
Poradní sbory
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea 

Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (R. Vacík).
•	 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

zoologického oddělení ZČM (I. Hradská, R. Vacík).
•	 Komise pro životní prostředí města Horní Bříza 

(J. Walter – člen)
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•	 Komise pro okresní kola biologických olympiád 
kategorie C a D (J. Walter – člen)

•	 Komise pro krajská kola biologických olympiád 
kategorie A a B (I. Hradská – členka)

Profesní sdružení
•	 Západočeská pobočka České společnosti 

ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
(R.  Vacík – předseda, Š. Vančurová – členka 
výboru)

•	 Česká společnost ornitologická (R. Vacík, 
Š. Vančurová – členové)

•	 Česká arachnologická společnost (I. Hradská 
– členka)

•	 Česká společnost entomologická (I. Těťál – člen)

Ediční a redakční rady
•	 Ediční rada Západočeského muzea v Plzni 

(I. Hradská – členka)
•	 Sborník ZČM – Příroda (I. Hradská – vedoucí 

redaktorka, J. Walter – technický redaktor)
•	 Erica (R. Vacík – člen redakční rady)

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Profesní sdružení 
•	 I. Šedo je členem Rady Spolku českých knihařů
•	 I. Šedo je členem Spolku českých bibliofilů, 

na jehož činnosti se podílí organizačně i jako 
konzultant

•	 vedoucí knihovny je členkou pracovní skupiny pro 
historické fondy, zřizované Národní knihovnou 
České republiky Praha

•	 vedoucí knihovny je členkou komise VISK6 
- Národní program digitálního zpřístupnění 
vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series 
Bohemica

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
Vedoucí pobočky

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizacích a sdruženích a komisích veřejné 
správy
•	 H. Wenigová – člen National Geographic Society

Členství v edičních a redakčních radách
•	 H. Wenigová – člen redakční rady Sborníku MBH

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
Práce v profesních sdruženích
•	 R. Hentschová – člen Společnosti přátel 

starožitností

Práce v odborných komisích
•	 R. Hentschová – členka Archeologické komise 

AMG
•	 J. Lehner – člen Komise dějin umění AMG
•	 J. Lehner – člen Numismatické komise AMG
•	 M. Merglová Stránská – členka Komise Rady 

Plzeňského kraje pro zápis nemateriálních statků 

Práce v edičních radách
•	 J. Lehner – člen redakční rady Sborníku ZČM 

Historie

Oddělení přírodních věd /Rokycany/
Práce v profesních sdruženích 
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová - člen ČBS z. s. Praha
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová - člen Západočeské 

pobočky české botanické společnosti Plzeň
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová - Stráž ochrany přírody PK
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová - předsedkyně Kolegia 

muzeí královských měst při AMG ČR
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová, členka oborové komise 

botaniků při AMG
•	 Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen ČBS z. s. Praha
•	 Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen Bryologicko-

lichenologické sekce ČBS
•	 Mgr. Jaroslav Šoun, Ph. D. – člen oborové komise 

botaniků při AMG
•	 Mgr. Marie Süssová – členka České společnosti 

ornitologické
•	 Mgr. Marie Süssová – členka Společnosti 

spolupracovníků Kroužkovací stanice NM Praha
•	 Mgr. Marie Süssová - členka zoologické oborové 

komise při AMG

Členství v edičních a redakčních radách
•	 M. Šandová – člen redakční rady MBH 
•	 M. Šandová – člen poradního sboru pro nákup 

sbírek Muzea TGM Rakovník
•	 J. Šoun - člen  redakční rady zpravodaje 

Bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora

Členství v komisích veřejně prospěšných 
organizací a sdružení a komisích veřejné správy 
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová – členka Mykologického 

kroužku Hořovice
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová - předsedkyně OV Českého 

svazu bojovníků za svobodu Rokycany
•	 RNDr. Mgr. M. Šandová – členka předsednictva 

OO ČSBS Plzeň.
•	 Mgr. Marie Süssová – členka Dobrovolného 

ekologického spolku – ochrany ptactva Plzeň
•	 Mgr. Marie Süssová – členka Záchranné stanice 

živočichů Plzeň
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Oddělení knihovny a informací /
Rokycany/
Práce v odborných komisích
•	 V. Zdráhal – člen Komise knihovníků AMG
•	 J. Pěnkavová – člen Komise knihovníků AMG

Členství v edičních a redakčních radách
•	 V. Zdráhal – člen redakční rady Sborníku MBH 

Oddělení konzervace
Práce v odborných komisí
•	 Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR
•	 Bc. Eva Podzemná, Komise konzervátorů AMG ČR 

Plzeňský kraj
•	 Bc. Jitka Kottová, sekce textil Komise konzervátorů 

AMG

Členství v profesních sdruženích
•	 Jiří Špinka, Unie Výtvarných umělců Plzeňské 

oblasti
•	 Jiří Špinka, Asociace medailérů
•	 Elena Kudrová, Unie výtvarných umělců Plzeňské 

oblasti

Badatelská činnost

Oddělení prehistorie
V  průběhu roku bylo na oddělení 9 badatelských 
návštěv, některé opakující se, kterým byly předloženy 
ke studiu sbírkové předměty zapsané pod 23 
evidenčními záznamy. 
Počet odborných badatelských návštěv celkem 9
z toho studentů     6
z toho zahraničních    0
počet registrovaných uživatelů příruční knihovny 16

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Celkem 25 badatelských návštěv odborných 
a  vědeckých pracovníků (18 na výzkumech a 7 
na pracovišti), z toho 3 zahraniční (na výzkumech).

Odborné konzultace pro studenty ze ZČU FF KAR 
(P. Schneiderwinklová).

Oddělení starších dějin 
počet odborných badatelských návštěv  6
počet korespondenčních, mailových a telefonických 
badatelských dotazů:    156
rešerše v archivních fondech a inventářích oddělení 
(M. Hus)     8
Rodové mince zpč. šlechty ve sbírkách ZČM (V. Kuna, 
Praha)
Medaile a odznaky pěveckých spolků v Plzni a okolí 
(Mgr. T. Bernhardt, ZČM)
Denáry Vladislava Jindřicha ve sbírce ZČM 
(Dr. J. Lukas, MHlmP, Praha)
Medaile O. Waltera ve sbírce ZČM (Dr. I. Bukačová, 
OM Mariánská Týnice)
Medaile a odznaky řecko-římských zápasů 
(Mgr. M. Novotná, SOkA Tachov)
České brakteáty 13. století ve sbírce ZČM 
(Mgr. P. Schneider, ČNS, Praha)
Míšeňské brakteáty 13. století ve sbírce ZČM 
(Mgr. P.  Schneider, ČNS, Praha)
Vyznamenání Červeného kříže ve sbírce ZČM 
(Mgr. M. Kuncl, ČsOL, Praha)
Tesáky a šavle habsburského námořnictva ve sbírce 
ZČM (ing. V. Široký, Plzeň)

Oddělení novějších dějin
•	 počet odborných badatelských návštěv celkem: 12
•	 z toho studentů:  2
•	 z toho zahraničních:  0 
•	 počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 

reprodukce:   323 ks
•	 - žádosti o rešerše: 0 
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Oddělení národopisné
Ačkoliv se pracovníci národopisného odd. v roce 2019 
snažili omezit badatelské zpřístupňování sbírkových 
předmětů, které doposud neprošly generální 
inventarizací etnografické podsbírky, přesto byla 
badatelna Národopisného muzea Plzeňska po 
předchozí domluvě přístupná bez omezení. Tj. 
každou středu v měsíci v čase od 08:00 do 16:00 hod. 
(mimo státem uznaných svátků a termínů, které se 
překrývaly s doprovodnými programy pro veřejnost, 
kterých se účastnili také odborní pracovníci odd.).

Obdobně, jako v  předcházejících letech byl 
badatelsky nejvytěžovanější sbírkový fond 
„Fotografie“, „Písemnosti“ a pomocný fond „Skleněné 
negativy“. U předmětů, zařazených do pomocného 
fondu „skleněných negativů“ byla zájemcům 
zpřístupňována pouze obrazová dokumentace. 
Některé badatelské dotazy byly vyřizovány 
prostřednictvím e-mailové komunikace s  odkazem 
na Databázi skleněných negativů Národopisného 
muzea Plzeňska, zpřístupněné on-line na negativy.
zcm.cz.

V  těsné souvislosti s  jedním ze základních úkolů 
Západočeského muzea v Plzni, a v přímé návaznosti 
na dlouhodobou odbornou činnost (v  roce 
2019 definovanou pod dílčí vědeckovýzkumný 
úkol Odívání a  rekonstrukce účesů v  městském 
a lidovém prostředí) poskytovalo národopisné 
odd. v předcházejících letech (taktéž v  roce 2019) 
metodickou pomoc v  oblasti lidového kroje širšího 
Plzeňska a ve spolupráci s restaurátorským ateliérem 
Západočeského muzea v Plzni také pomoc při péči o 
jednotlivé textilní součástky.

Celkový přehled 
počet fyzicky obsloužených badatelů:  22
počet odborných badatelských návštěv:   22
počet korespondenčních badatelských dotazů: 48
počet předložených předmětů (inv. č.):    703 (703 ks)
počet předložených předmětů pomocného fondu 
podsbírky:                   169
počet uzavřených smluv o poskytnutí reprodukčního 
práva:      24
počet poskytnutých digitalizátů sbírkových 
předmětů (inv. č.):                 123 (123 ks)
počet poskytnutých digitalizátů předmětů 
pomocného fondu podsbírky:     92

Oddělení uměleckoprůmyslové
počet odborných badatelských návštěv celkem:  5
z toho studentů:     0
z toho zahraničních:     0
počet předmětů, k nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:      22
žádosti o rešerše:     27 

Centrum paleobiodiverzity
počet odborných badatelských návštěv: 13 (pracoviště 
Plzeň), 4 (pracoviště Rokycany), celkem                      17
z toho zahraničních:   3 (pracoviště Plzeň)
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:         0
žádosti o rešerše:        0

Oddělení botanické
počet odborných badatelských návštěv celkem:     6
z toho studentů:        0
z toho zahraničních:        0
počet registrovaných uživatelů knihovny:     0
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:         0
žádosti o rešerše:      20

Oddělení zoologické
počet odborných badatelských návštěv celkem:   16
z toho studentů:      10
žádosti o rešerše:        6

Knihovna Západočeského muzea 
v Plzni
Za rok 2019 bylo v  knihovně muzea evidováno 
celkem 5 badatelských návštěv. Badatelům bylo 
zpřístupněno celkem 18 svazků ze sbírky Starých 
tisků.

Oddělení historie a společenských 
věd /Rokycany/
počet odborných badatelských dotazů celkem:     22
počet odborných badatelských návštěv celkem:   25
z toho studentů:        5
z toho zahraničních:        0
počet registrovaných uživatelů knihovny:     0
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:       68
žádosti o rešerše:       0

Oddělení přírodních věd 
počet odborných badatelských dotazů celkem:   68
počet odborných badatelských návštěv celkem:   68
z toho studentů:        7
z toho zahraničních:        0
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:         0
žádosti o rešerše:        0
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Oddělení knihovny a informací
počet odborných badatelských dotazů celkem:   40
počet odborných badatelských návštěv celkem:   20
z toho studentů:        3
z toho zahraničních:        0
počet registrovaných uživatelů knihovny: 17 
návštěvníků 
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:         0
žádosti o rešerše:        0

Celkem za mbh 
počet odborných badatelských dotazů celkem:    130
počet odborných badatelských návštěv celkem:   113
z toho studentů:      15
z toho zahraničních:        0
počet registrovaných uživatelů knihovny: 17 
návštěvníků
počet předmětů, k  nimž byla poskytnuta práva 
reprodukce:       68
žádosti o rešerše        0

Spolupráce s jinými 
organizacemi

Oddělení prehistorie
Spolupráce s muzei v regionu:
•	 Muzeem Dr. Karla Hostaše v Klatovech: 
•	 s J. Hůrkovou na konzervaci bronzových 

a železných artefaktů, určování nálezů, 
na zaměřování mohylových pohřebišť (Svrčovec-
Andělice), na zpracování bronzových depotů.

•	 Muzeem Českého lesa v Tachově:
•	 na mezinárodním grantovém projektu 

„Archeocentrum Čechy-Bavorsko“, organizace 
přednášek. 

•	 s J. Chlevišťanem při záchranných archeologických 
výzkumech na Tachovsku a zpracování sbírky.

•	 Muzeem středních Brd Strašice:
•	 dokumentace a zpracovávání archeologických 

nálezů.
•	 Muzeem Královského hvozdu Nýrsko:
•	 třídění, určování, dokumentace a zpracovávání 

nálezů štípané industrie.
•	 Městským muzeem ve Stříbře: 
•	 konzultace a spolupráce na určování nálezů, 

geologické a mineralogické určení, na údržbě 
rekonstruované pravěké mohyly v Petrském lese.

•	 Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích:
•	 s J. Boudou a M. Loukotou na organizaci 

záchranných výzkumů a přípravě výstav.
•	 Muzeem Chodska v Domažlicích: 
•	 spolupráce při provádění pravěkých záchranných 

výzkumů. V roce 2019 jsme prováděli zaměřování 
objektů na archeologickém výzkumu při otvírce 
lomu na živec u Mutěnína.

•	 Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici: 
•	 konzervace archeologických nálezů, odborné 

konzultace.
•	 Městské muzeum v Blatné: 
•	 konzultace, určování materiálu, konzervace 

nálezů. 

Mezinárodní a nadregionální spolupráce:
•	 .Stadtsmuseum in Regensburg: 
•	 na přípravě výstavy „Slované ve východním 

Bavorsku a západních Čechách“ (A. Boosem). 
•	 Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Katedrou 

archeologie:
•	 na mezinárodním grantovém projektu 

„Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ a v  rámci 
něho na přípravě výstavy „Slované ve východním 
Bavorsku a západních Čechách (H. Losert).

•	 Geschichtsparkem Bärnau-Tachov v Bärnau:
•	 při realizaci projektu „Archeocentrum Čechy-

Bavorsko“ (S. Wolters, V. Vrbík).
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•	 Archeologickým ústavem SAV v Nitře: 
•	 na přípravě sborníku z konferencí „Otázky neolitu 

a eneolitu našich zemí“ (I. Chebenem).
•	 Národním památkovým ústavem, územním 

odborným pracovištěm v Plzni: 
•	 spolupráce na památkové ochraně 

archeologických lokalit a koordinaci 
archeologické činnosti a výzkumů. 

•	  realizace výzkumů z programu PPZAV v regionu. 
•	  územním odborným pracovištěm v Lokti: 
•	 na zpracování souborů pravěkých nálezů 

z regionu  horního Poohří (hradiště 
Sovolusky-Čerťák).

•	 konzervace bronzových a železných předmětů 
z archeologických výzkumů. 

•	 Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.:
•	 s M. Chytráčkem na zpracování halštatského 

materiálu z jihozápadních Čech, příprava 
souborné publikace o výzkumu na Černém vrchu 
u Svržna. 

•	 s M. Dobešem na zpracování časně eneolitického 
materiálu z  ohrazení v  Plzni-Křimicích a 
z chamského rovinného sídliště v Městě Touškově. 

•	 s N. Profantovou – zpracování slovanských nálezů 
z jihozápadních Čech.

•	 s I. Pavlů – konzultace neolitického osídlení 
jihozápadních Čech.

•	  P. Kočárem na určování rostlinných makrozbytků 
a uhlíků. V roce 2019 pro publikaci doplněny 
analýzy z Nýřan - „U Vily“. 

•	 s  D. Dreslerovou a R. Kozákovou na projektu 
„Vliv pravěkého člověka na vývoj vegetace 
ve vrcholové části Šumavy“. 

•	 Národním muzeem v Praze: 
•	 s  oddělením antropologie na konzultacích 

při zpracovávání antropologického materiálu 
a  zapůjčení kosterních pozůstatků pro expozici 
(P. Velemínský).

•	 s  B. Šreinovou – průzkum a zaměření sejpových 
polí u Roklanské chaty na Šumavě. 

•	 s  P. Titzem – v  rámci projektu „Archeocentrum 
Čechy-Bavorsko“ na přednáškové činnosti v ZČM, 
konzervace antických bronzových předmětů.

•	 s  P. Sankotem a V. Čisťakovou z  odd. pravěku 
a antického starověku na výstavě „Keltové“ – 
zapůjčení artefaktů, výroba kopií a replik pro 
chystanou expozici.

•	 Karlovou Univerzitou, Ústavem pro archeologii:
•	 na mezinárodním grantovém projektu 

„Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ a přednáškové 
činnosti (M. Popelka, R. Šmidtová).

•	 Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích:
•	 s O. Chvojkou na konzultacích k  nálezům 

bronzových artefaktů, vydávání časopisu AZČ, 
spolupráce při přípravě stálé expozice pravěku 
v Českých Budějovicích.

•	 s P. Zavřelem – zpracovávání nálezů z mladší doby 
římské a nálezů z Nýřan.

•	 Západočeskou univerzitou v  Plzni, Katedrou 
archeologie: 

•	 vydávání časopisu Archeologie západních Čech 
(P. Vařeka, P. Menšík).

•	 na projektu „Archeocentrum Čechy-Bavorsko“ 
(P. Vařeka, P. Netolický, M. Preusz).

•	 konzultace při určování nálezových souborů, 
pomoc studentům při bakalářských 
a magisterských pracích.

•	 Krajským muzeem  Karlovarského kraje 
v Karlových Varech:

•	 prospekce archeologických lokalit a konzervace 
sbírkového fondu muzea (J. Tajer, J. Klsák).

•	 Oblastním muzeem v  Chomutově a ÚAPP 
severozápadních Čech v Mostě: 

•	 s L. Ondráčkovou a M. Půlpánem na laboratorním 
zpracování nálezů z  římského pohřebiště 
v Nezabylicích.

•	 Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích:
•	 s  J. Johnem z  Archeologického ústavu při 

analýzách kovových předmětů, člen redakční 
rady AZČ.

•	 Západočeskou univerzitou, Pedagogickou 
fakultou: 

•	 s N. Morávkovou a H. Východskou 
na  přednáškové činnosti, poskytování materiálu 
pro seminární práce, prezentace archeologie pro 
učitele, přednášková činnost v  rámci projektu 
Archeocentrum Čechy-Bavorsko.

•	 Českou archeologickou společností:
•	  pořádání zasedání, spolupráce při organizování 

akcí západočeské pobočky (A. Zelenka, R. Trnka).
•	 Ústavem archeologické památkové péče 

středních Čech:
•	 redakční rada ASČ; M. Lutovský člen redakční 

rady AZČ, zpracování raně středověkých nálezů 
z hradiště Březina.

•	 Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích: 
•	 s O. Chvojkou a P. Zavřelem na zpracování 

bronzových artefaktů, zpracovávání žlabovitých 
objektů. 

•	 Krajského muzea v Chebu:
•	 s M. Beránkem příprava výstavy o Slovanech, 

publikace P. Šebesty o Archeologii na chebském 
hradě. 

•	 Univerzitou Palackého v Olomouci:
•	 s P. Kalábkovou na společném vydání sborníku 

„Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017 až 
2019“ a praxe pro studenty.

•	 se Z. Sůvovou na určování osteologického 
materiálu z nových archeologických výzkumů 
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Oddělení záchranných archeologických výzkumů
•	 Archeologický ústav AV ČR Praha, spolupráce 

na tvorbě Archeologické mapy České republiky, 
dále na výzkumné činnosti a při specializované 
konzervaci nálezů.

•	 Západočeská univerzita v  Plzni, Filozofická 
fakulta, katedra archeologie, blokové semináře 
Církevní archeologie (M. Čechura)

•	 Jihočeská univerzita České Budějovice, Filozofická 
fakulta, Archeologický ústav, výuka oboru (raný 
středověk, středověká sídla: hrady, církevní 
objekty), posuzování bakalářských a diplomových 
prací (P. Břicháček).

•	 Jihočeské muzeum České Budějovice, zpracování 
recenzních posudků, rekonstrukce nálezových 
zpráv Expozitury ARÚ AV ČR v  Plzni, kromě 
dohledávaných drobností dokončeno předávání 
zbytků nálezového fondu z  jihočeského regionu 
bývalé Expozitury ARÚ ČSAV pro jižní a západní 
Čechy (P. Břicháček). 

•	 Magistrát města Plzně, ochrana archeologických 
památek v areálu MPR a v předměstské zóně. 

•	 Muzeum Chodska v  Domažlicích, spolupráce 
při realizaci záchranných výzkumů, povrchový 
průzkum regionu.

•	 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 
spolupráce při realizaci záchranných výzkumů, 
povrchový průzkum regionu.

•	 Národní památkový ústav Praha, spolupráce 
na  tvorbě SAS a ochraně archeologických 
památek.

•	 Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště Plzeň a České Budějovice, ochrana 
a evidence archeologického kulturního dědictví.

•	 Referáty kultury obcí s rozšířenou působností 
památek (Domažlice, Kralovice, Stříbro, 
Písek, Č. Budějovice, Tábor ad.; včetně účastí 
na  památkových komisích) a stavební úřady 
Plzeňského kraje – ochrana archeologických 
památek (všichni pracovníci oddělení).

•	 Muzeum Prácheňska v  Písku, spolupráce při 
povrchovém průzkumu regionu a předávání 
archeologických nálezů (P. Břicháček).

•	 Městské muzeum ve Stříbře, spolupráce při 
určování nálezů v rámci zpracování starší 
archeologické sbírky (P. Břicháček).

Oddělení starších dějin
•	 GŘ cel – Kabinet historie celnictví (Celní muzeum). 

Průběžné konsultace, spolupráce na revitalizaci 
expozice, revitalizace koncepce sbírkové činnosti 
(M. Hus, J. Balcar)

•	 Česká numismatická společnost – různé 
konsultace k regionálním jetonům, českým 
denárům, poskytování předmětů k  publikaci, 
nálezy mincí v regionu, spolupráce při akvizicích 
atd. (M. Hus)

•	 Odbor památkové péče MmP, spolupráce 
na  památkové ochraně MPR v  centru města 
(J. Orna)

•	 Čsl. obec legionářská – dlouhodobá spolupráce, 
účast v  různých komisích, spolupráce 
na zorganizování různých akcí ČsOL (M. Hus)

•	 Archiv m. Plzně – vzájemné konsultace, podíl 
na přípravě výstav, spolupráce na přednáškách, 
vzájemné poskytování literatury (M. Hus)

•	 Vojenský historický ústav AČR Praha – vzájemné 
konsultace, informace o sbírkových konsultace, 
zápůjčky zbraní na výstavy (J. Balcar) 

•	 NPÚ o.ú.p. Plzeň – dlouhodobá spolupráce 
na památkové ochraně regionu, koordinace 
archeologické činnosti, určování a konzervace 
nálezů (J. Orna, M. Hus) 

•	 Muzeum Chodska v  Domažlicích - spolupráce 
při provádění ZAV a koordinace archeologické 
činnosti a konsultace v  oblasti militárií (J. Orna, 
M. Hus) 

•	 Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v  Praze – 
Archeologická mapa ČR (J. Orna) 

•	 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - koordinace 
archeologické činnosti, spolupráce při provádění 
záchranných výzkumů (J. Orna)

•	 předmětech (M. Hus)
•	 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 

Týnici – spolupráce na výstavách, soupisových 
pracích o barokní architektuře regionu, 
numismatické konsultace, historické konsultace, 
studium druhé světové války v regionu, pomoc 
při odborných vyjádřeních a odhadech, určování 
fotografií (M. Hus)

•	 Muzeum gen. Pattona v  Plzni- Patton memorial 
Pilsen, vzájemné konsultace a rešerše při určování 
militarií, bojové cesty US Army (M. Hus)

•	 Muzeum Sokolov - spolupráce na výstavách, 
určování sbírkových předmětů, pomoc s doplňo-
váním sbírek a historické konsultace (M. Hus)

•	 Muzeum Policie ČR v Praze - konsultace, vzájemné 
zápůjčky dobových dokumentů, pomůcek, 
uniforem, konsultace (M. Hus)

•	 OKTE PČR KŘP Plzeň - vzájemná spolupráce při 
určování zbraní a střeliva, 

Oddělení novějších dějin
•	 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 

o.p.s. – spolupráce na projektu European Cultural 
Route of Reformation – teologické a historické 
podklady (Krčmář).

•	 Plzeňský kraj – odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu – poradenství, produkty 
cestovního ruchu, texty propagačních materiálů, 
účast na projektu European Cultural Route of 
Reformation (Krčmář). 

•	 Muzeum Chodska v  Domažlicích – příprava 
výstavy a publikace (Krčmář).
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•	 Biskupství plzeňské – činnost Muzea církevního 
umění Plzeňské diecéze (Krčmář).

•	 Západočeská univerzita v  Plzni – Univerzita 
třetího věku – přednášky (Krčmář).

•	 Národní památkový ústav – územní pracoviště 
Plzeň a – historická fotodokumentace 
a konzultace (Krčmář).

•	 Magistrát města Plzně, odbor bezpečnosti, 
prevence kriminality a krizového řízení – 
spolupráce na výstavě Realita kybersvěta, 
DEPO 2015, 17. 10. – 10. 11. 2019 (Tománková) 
a konzultace (Krčmář).

•	 Katedra právních dějin Právnické fakulty ZČU – 
konzultace (Krčmář).

•	 Muzeum města Ústí nad Labem – jednání 
sbírkotvorné komise (Krčmář).

•	 Projekt Letnice umělců 2019 – příprava projektu, 
přednáška (Krčmář).

•	 Komise muzejních historiků AMG – členská 
činnost (Krčmář).

•	 Klášter Želiv – příprava výstav (Krčmář).
•	 Muzeum šumavského pivovarnictví Dešenice – 

příprava výstav, zajištění přednášky (Krčmář).
•	 Klub Augusta Sedláčka – členská činnost (Krčmář).
•	 Společnost přátel starožitností – členská činnost 

(Krčmář).
•	 Atelier Soukup – konzultace, činnost Muzea 

církevního umění Plzeňské diecéze (Krčmář).
•	 Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy 

v  České republice – odborná a konzultační 
činnost internetového projektu (Krčmář).

•	 Policie ČR – odborná vyjádření (Krčmář).
•	 Collegium Bohemicum o.p.s. – příprava expozice 

(Krčmář).
•	 Muzeum Sokolov – příprava výstavy a přednášky 

(Krčmář).
•	 Úřad městského obvodu Plzeň 8 – Černice – 

podklady ke kapli, dokumentace, zpracování 
historické studie (Krčmář).

•	 Genius loci – Společnost pro studium života 
regionu, o.s. – přednášky na konferencích, 
korektury příspěvků (Krčmář).

•	 Česká společnost Josepha Haydna – členská 
výborová činnost, pořadatel mezinárodního 
hudebního festivalu staré hudby Haydnovy hu-
dební slavnosti, správa financí ČSJH (Tománková).

•	 Západočeská galerie v  Plzni – zápůjčky, 
vyhledávání předmětů, digitalizace (Tománková).

•	 Státní oblastní archiv v  Plzni – vyhledávání 
a digitalizace fotografií (Tománková).

•	 Video Factory Production – spolupráce při tvorbě 
videa k  výstavě Listopad 1989 v  Plzni aneb 
Na  podzim padá listí a komunisti - vyhledávání 
sbírkových předmětů, digitalizace fotografií 
(Tománková), spoluúčast při natáčení (Kuníková, 
Tománková).

•	 Střední odborná škola obchodu, užitého umění 
a designu Nerudovka v Plzni – spolupráce při 
tvorbě plakátů na happening u bývalého sídla 
Krajského výboru KSČ v  Plzni, který se konal 
v rámci výstavy Listopad 1989 v Plzni.

•	 Střední umělecko-průmyslová škola a Základní 
umělecká škola Zámeček – spolupráce při tvorbě 
plakátů na happening u bývalého sídla Krajského 
výboru KSČ v Plzni, který se konal v rámci výstavy 
Listopad 1989 v Plzni (Tománková).

•	 Město Plzeň – spolupráce na výstavě Osudový 
rok 1939 a město Plzeň - vyhledávání sbírkových 
předmětů a jejich digitalizace (Tománková). 

•	 Plzeňský kraj, kancelář hejtmana – spolupráce 
na výstavě Listopad 1989 v Plzni (Tománková).

•	 Mezinárodní hudební festival Dvořákova 
Praha - David Beveridge: americký muzikolog 
specializující se na Antonína Dvořáka 
a  muzikologický poradce mezinárodního 
hudebního festivalu Dvořákova Praha – 
spolupráce na programu zájezdu „Po stopách 
Antonína Dvořáka“ v  Plzni – 1. 9 2019. 
(Tománková).

•	 Národní archiv České republiky, oddělení 
fondů samosprávy a státní správy z  let 1848 – 
1918, PhDr. Klečacký – spolupráce při tvorbě 
Biografického slovníku představitelů státní správy 
v letech 1850-1918 (Tománková).

•	 Česká televize Praha – spolupráce při výběru 
archivních snímků z  roku 1989 prezentovaných 
na výstavě Listopad 1989 v  Plzni, K. Smetanová 
(Kuníková).

•	 Město Dobřany – spolupráce při přípravě 
dobřanské výstavy k  listopadovým událostem 
roku 1989 (Tománková).

•	 TJ Sokol Plzeň III – Bory – výběr a prezentace 
sokolských praporů (Tománková).

Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 Uměleckoprůmyslové museum v  Praze 

a  Národním technické muzeum v  Praze – 
spolupráce na projektu „Jan Koula – vlastimil 
a  novorenesančník (1855–1919)“ – restaurování 
vlastních grafických listů, kreseb a akvarelů, 
poskytnutí možnosti fotografování sbírkových 
předmětů pro publikaci a výstavu bezplatně. 
(Mergl, Merglová Pánková)

•	 Muzeum Třineckých železáren a Města Třince – 
příprava a realizace výstavy Umělecká litina ve 
sbírce Západočeského muzea v Plzni“ (Muzeum 
Třineckých železáren a města Třince, 3. 4. – 30. 6. 
2019) (Kotorová, Mleziva)

•	 Regionální muzeum v  Kolíně – příprava libreta 
a výběr předmětů pro výstavu „Příběh vějíře“ 
(předpokládaná realizace v roce 2020) (Kotorová)

•	 Střední škola a Základní škola v  Oselcích – 
příprava libreta a výběr předmětů pro výstavu 
„Tradice a krása řemesla v Oselcích“ (Kotorová)
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•	 Náprstkova muzea asijských, afrických 
a  amerických kultur NM, spolupráce na projektu 
„Mimoevropské kultury“ (Dílčí cíl: Textil, oděv, 
ozdoby a šperky) – zpracování katalogu 
předmětů. (Mleziva)

Oddělení národopisné
•	 Archiv města Plzně
•	 Vzájemná průběžná spolupráce při řešení 

jednotlivých odborných projektů.
•	 Český rozhlas Plzeň
•	 Spolupráce na tvorbě rozhlasových pořadů 

„Špalíček lidových písní“ a dalších tematicky 
zaměřených programů pro veřejnost. V roce 2015 
za tímto účelem uzavřelo Západočeské muzeum 
v Plzni, p. o. s Českým rozhlasem Plzeň deklaraci 
o spolupráci.

•	 Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly 
Schubertových, FF UPOL

•	 Spolupráce na výzkumu věnovaného historii 
zaniklých židovských komunit v Plzeňském kraji. 

•	 Kulturní Rašelina, z. s.
•	 Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den 

památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), 
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.

•	 Muzeum Šumavy Sušice, p. o.
•	 Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den 

památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), 
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.

•	 Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
•	 Deklarovaná spolupráce na projektu „Síť 

zemědělských muzeí“. 
•	 SIRKUS: Sušické kulturní centrum 
•	 Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den 

památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), 
pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.

•	 Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z. s.
•	 Spolupráce přípravě a programových náplní 

mediálních výstupů / kulturních akcí. 
•	 Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum 

v Plzni
•	 Vzájemná průběžná spolupráce na prezentačních 

akcích, výstavách a doprovodných programech 
pro veřejnost.

•	 SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni
•	 Spolupráce na udržitelnosti projektu 

„Knihobudka v  Národopisném muzeu Plzeňska“. 
Zapojení národopisného oddělení do programu 
studentských praxí studijního oboru „Informační 
služby – Knihovnictví“.

•	 Střední odborná škola obchodu, užitého umění 
a designu, Plzeň, Nerudova 33

•	 Zapojení národopisného oddělení do programu 
studentských praxí studijního oboru „Ekonomika 
a podnikání - cestovní ruch“.

•	 Střední škola Oselce
•	 Spolupráce se studenty a mistry oboru 

„Uměleckořemeslné zpracování kovů práce 
kovářské“ na doprovodných programech pro 
veřejnost. 

•	 Plzeň 2015, zapsaný ústav
•	 Spolupráce dobrovolníků z  programu „Anděl 

2015“ na organizačním zajištění kulturních akcí 
v Národopisném muzeu Plzeňska. 

•	 Ledovec, z. s. 
•	 Spolupráce na přípravě doprovodných programů 

pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska. 
•	 Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň / 

Plzeňská folklorní scéna, z. s.
•	 Spolupráce na přípravě a realizaci části programu 

Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň.
•	 Nadace 700 let města Plzně
•	 Spolupráce na minifestivalu „Plzeňské dvorky“, 

pořádaném (m. j.) v  objektech Národopisného 
muzea Plzeňska.

•	 Plzeň – TURISMUS
•	 Spolupráce na tvorbě Strategie rozvoje 

cestovního ruchu destinace Plzeň a kulturních 
akcích pro veřejnost.

•	 Taneční folklorní soubor Boleváček
•	 Spolupráce na aktivizačních programech 

„Vítání jara v  Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje 
v Národopisném muzeu Plzeňska“.

•	 Dětský folklorní soubor Mladinka
•	 Spolupráce na aktivizačních programech 

„Vítání jara v  Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje 
v Národopisném muzeu Plzeňska“.

•	 Soubor písní a tanců JISKRA
•	 Spolupráce na aktivizačních a doprovodných 

programech pro veřejnost a dalších prezentačních 
akcích. 

Centrum paleobiodiverzity
•	 Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
•	 Vysoká škola báňská, Ostrava
•	 Národní muzeum, Praha 
•	 Geologický ústav AV ČR
•	 Česká geologická společnost
•	 Česká geologická služba, Praha
•	 Fakulta pedagogická, Západočeská Universita 

v Plzni
•	 Nanjing Institute of Geology and Paleontology, 

Chinese Academy of Sciences, China
•	 Nanjing University, School of Earth Sciences and 

Engineering, Čína
•	 Yunnan University, Kunming, China
•	 Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany
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Oddělení botanické
•	 Centrum excelence Pladias – konzultace 

k  herbářovým sbírkám, determinaci a lokalizaci 
(S. Pecháčková, R. Bláhová).

•	 BÚ AV ČR Průhonice – dlouhodobý výzkum 
ekologie lučních porostů – metodika odběru živin 
pomocí frit a odběru kořenů v terénu, terénní 
výzkum, interpretace dat. (S. Pecháčková).

•	 Spolupráce s  Českou botanickou společností – 
organizace výroční schůze Západočeské pobočky 
ČBS a botanických přednášek v Západočeském 
muzeu: V. Melichar, P. Pyšek (+ reklama 
do Č. rozhlasu), Z. Kaplan (S. Pecháčková). 

•	 Organizace Floristického kurzu ČBS, odeslání 
informací o sběrech z FK Plasy uložených 
v herbariu ZČM vedoucím exkurzí (S. Pecháčková). 
KlikCalluna – databázový program časopisu 
Calluna: korespondence, anketa, shrnutí 
a předání názorů programátorovi (S. Pecháčková).

•	 Obec Nevřeň – naučná stezka Pod zemí: text 
a  návrh obrázků čtyř tabulí (žížala, krtek, stromy 
– S. Pecháčková; hraboš – O. Peksa); korektury; 
účast na otevření kaolinového dolu a naučné 
stezky – 14. 6.

•	 Město Dobřany a Beleco z.s. – Obnova raně 
sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených 
druhů rostlin a živočichů v bývalém vojenském 
cvičišti Šlovický vrch – ochranářský projekt 
(O. Peksa).

•	 Beleco z.s. – e-learning „Šlovický vrch u Dobřan: 
tankodrom → brownfield → chráněné území“ 
pro Forum ochrany přirody v  rámci projektu 
MiIitary for life (O. Peksa).

•	 Národní muzeum – Výzkum epifytických lišejníků 
Doupovských hor po 10 letech (O. Peksa)

•	 BÚ AV ČR, Národní muzeum, Universita Kherson – 
Výzkumu epifytických lišejníků v pralese Uholka-
Shyrokyi Luh (O. Peksa).

•	 PřF UK – konzultace k DP A. Hroudy 
(S.  Pecháčková), vedení Speciální lichenologické 
exkurze 17.–18. 9. (O. Peksa).

•	 PřF UK, Národní muzeum – monitoring vzácných 
lišejníků v  oblasti Modravských slatí a Povydří 
(O. Peksa).

•	 Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem 
Plzeň – tvorba pro výstavu Kořeny.

Oddělení zoologické
•	 Centrum biologie, geověd a envigogiky 

Pedagogické fakulty ZČU Plzeň – výuka (Praktická 
cvičení ze zoologie bezobratlých, Fauna ČR - 
přednášky), vedení bakalářských a diplomových 
prací, odborné exkurze a konzultace (I. Hradská)

•	 Katedra ekologie FŽP ČZU Praha – spolupráce 
při monitoringu zimujících vodních ptáků v ČR 
(R. Vacík, Š. Vančurová).

•	 Biologické centrum Akademie věd v  Českých 
Budějovicích – spolupráce při mapování motýlů 
(J. Walter)

•	 Národní muzeum Praha – spolupráce při výzkumu 
pavouků Šumavy (I. Hradská), spolupráce při 
kroužkování ptáků (R. Vacík)

•	 Městské muzeum Mariánské Lázně – spolupráce 
při determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

•	 Muzeum Chodska v Domažlicích – spolupráce při 
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

•	 Muzeum Vysočiny v Jihlavě – spolupráce při 
determinaci entomologických sběrů (I. Těťál)

•	 Národní park Šumava – výzkum pavouků 
(I.  Hradská), spolupráce při kontrole zimovišť 
netopýrů (R. Vacík).

•	 Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního 
prostředí – konzultace k  plánovaným zásahům 
v přírodních rezervacích (I. Hradská)

•	 Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky (RP SCHKO Český les) – spolupráce 
při kontrole zimovišť netopýrů (R. Vacík) a při 
výchovné a vzdělávací činnosti (M. Říšová).

•	 Česká společnost pro ochranu netopýrů – 
spolupráce při kontrole zimovišť netopýrů 
(R.  Vacík) a  při výchovné a vzdělávací činnosti 
(M. Říšová). 

•	 Církevní gymnázium v Plzni – restaurování školní 
sbírky dermoplastických preparátů (Š. Vančurová)

 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
•	 H. Wenigová - spolupráce se  spolkem Genius 

loci českého jihozápadu, participace na přípravě 
konferencí spolku a muzea

•	 H. Wenigová – ZČU/U3V – koncipace témat 
k regionální historii Rokycanska 

•	 J. Janoušková – spolupráce se Střední odbornou 
školou obchodu, užitého umění a designu se 
sídlem v Plzni: celoroční vedení praxe 2 studentek 

•	 L. Janoušková - Střední odborná škola obchodu, 
užitého umění a designu v Plzni – členka odborné 
poroty soutěže „Region“, pořádané SOŠ, určené 
studentům oborů se zaměřením na cestovní ruch.

Oddělení historie a společenských 
věd
•	 SOŠ obchodu, užitého umění a designu, 

Nerudova 33, Plzeň. Člen poroty pro cizojazyčné 
příspěvky soutěže REGION 2019 v odborných 
znalostech pro žáky studující obory zaměřené na 
cestovní ruch. (J. Lehner 29. 1. 2019)

•	 Rokycanský deník, telefonický rozhovor 
o podmokelském pokladu a mincích nalezených 
na staveništi hasičské stanice v  ul. Komenského. 
(J. Lehner 28. 3. 2019)
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•	 Město Rokycany: spolupráce při kulturních 
akcích: Vynášení Morany. (M. Merglová Stránská, 
H. Husová, V. Plachá, M. Sýkora 7. 4. 2019). 

•	 Státní okresní archiv Rokycany: realizace výstav, 
výpůjčky materiálů pro výstavy. 

•	 Státní okresní archiv Rokycany, tlumočení 
po telefonu mezi kanadským badatelem 
a zaměstnanci archivu. (J. Lehner, 31. 5. 2019)

•	 Spolek Zlatá stezka/Goldene Strasse, asistence při 
vypátraní životních informaci k  osobě Jaroslava 
Monharta z  Veselé, zabit u Pavlova Studence 
v roce 1950. (J. Lehner, průběžné)

•	 Muzeum Středných brd, určeni vojenských 
vozidel armády USA na fotografiích z  roku 1945 
ve Starém Plzenci. (J. Lehner 12. 3. 2019)

•	 Folklorní soubor Rokytka Rokycany: spolupráce 
při kulturních akcích: Vynášení Morany 
(M.  Merglová Stránská, H. Husová, V. Plachá, 
M. Sýkora 7. 4. 2019).

•	 Asociace muzeí a galerií ČR, vedení závěrečné 
práce pro školu muzejní propedeutiky. 
(M. Merglová Stránská ŠR 2018/2019)

•	 Západočeská univerzita, Univerzita třetího věku, 
přednášková činnost, 16. 1. 2019. (V. Plachá) 
(J. Lehner 24. 4. 2019)

•	 Zámek Mirošov, Muzeum středních Brd, tlumočení 
do němčiny při prohlídce Mirošovského 
zámku vedené RNDr. Martinem Langem pro 
skupinu návštěvníků zájezdu organizovaném 
hraběnkou Roma von Grießenbeck, autorkou 
publikace o Floriánu Grispekovi z  Grispeku 
(majiteli Mirošovského panství): Florian 
Griespek von Griespach in Geschichte und 
Gegenwart, Battenberg, Regenstauf 2014. 
(J. Lehner 20. 9. 2019)

Oddělení přírodních věd
•	 muzejní, metodická činnost v oblasti muzejnictví 

v Kolegiu muzeí královských měst při AMG 
(27. 3.), příprava usnesení a jednání senátu 
(5.  3.,1.10.,10.12. 2019), zpracování podkladů 
o činnosti kolegia do VZ AMG 1. 3. (Dr. Šandová) 

•	 metodická pomoc při instalaci zapůjčené výstavy 
„Když jsem šel z  hub..“ – spolek Panorama 
Chanovice (29. 6., 30. 6.)

•	 průběžná poradenská činnost pro obce – OŽP 
MěÚ Rokycany - determinace rostlin a výskytu 
chráněných druhů na Rokycansku (Dr. Šandová). 

•	 OÚ Holoubkov – metodická pomoc při ochraně 
sbírek v pamětní síni obce – (Dr. Šandová).

•	 průběžná spolupráce se Západočeskou pobočkou 
ČBS Plzeň a redakcí časopisu Calluna (6. 3.) 
(Dr. Šandová). 

•	 průběžná spolupráce se Gymnasiem Rokycany 
– informace o významných lokalitách, předávání 
kadaverů do muzejních sbírek (Dr. Šandová)

•	 spolupráce s  Domovem Zvíkovecká kytička 
ve Zvíkovci (Dr. Šandová)

•	 Český svaz bojovníků za svobodu – jednání POV 
Rokycany 7. 1., 11. 2., 18. 3.,15. 4.,24. 6.,16. 9., 
14. 10., 18. 11., výroční členská schůze ZO ČSBS 
Rokycany 2. 12., (Dr. Šandová)

•	 spolupráce s  městem Rokycany při pietních 
akcích 4. 5., 28. 5., 28.10. - (předsedkyně ČSBS 
Rokycany Dr. M. Šandová).

•	 spolupráce s  Mykologickým kroužkem Hořovice 
– spolupráce při realizace houbařské výstavy 
na městské radnici v Hořovicích a poskytování 
poradenské služby v  jejím průběhu (4.- 5.10.), 
spolupráce při mykologické exkurzi 8.12. (Králův 
Dvůr-Beroun) (Dr. M. Šandová)

•	 Správa CHKO Brdy – spolupráce na výzkumu, 
(24. 7. Dr. M. Šandová, Dr. Šoun). 

•	 DDM Rokycany – Biologická olympiáda, kategorie 
C a D (10. 4. a 16. 4. 2019), účast v  porotě 
(Mgr. Süssová)

Muzeum loutek
•	 Divadlo Alfa p. o. – spolupráce při přípravě 

výstavy Ivana Nesvedy Nikdy v klidu pro rok 2020.
•	 ZČU, Gymnázium Blovice – spolupráce 

na projektu Společně do muzea. Aplikace modulu 
Loutková laboratoř II.

•	 FDU ZČU – spolupráce na IGP 2017/3.
•	 FF ZČU – připomínkování projektu Jídlo jako 

obraz společnosti.
•	 Metodické centrum muzejní pedagogiky, 

Moravské zemské muzeum v  Brně – příprava 
projektu Metodika edukace v muzeích 
a expozicích zaměřených na loutkářství.

•	 Muzeum loutkářských kultur v  Chrudimi - 
příprava projektu Metodika edukace v muzeích 
a expozicích zaměřených na loutkářství.

•	 Plzeňský kraj - přihlášení do soutěže Opera 
Historica.

•	 Institut Internationale De La Marionnette - 
publikace Puppetry and power: Censorship, 
Propaganda, Resistance (XIX-XXIth centuries).
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Ediční a publikační činnost 
muzea

Pokračovalo se s přidělováním nové řady čísel ISBN. 
V roce 2019 bylo přiděleno celkem 15 čísel ISBN. Jde 
o následující tituly (řazeno dle čísel ISBN) :

978-80-7247-149-2 – Po stopách víry františkánským 
klášterem

978-80-7247-150-8 – Výroční zpráva ZČM za rok 2018

978-80-7247-151-5 – Aktuální trendy v muzejní 
prezentaci a edukaci III. 

978-80-7247-152-2 – XVI. Trienále umělecké knižní 
vazby Plzeň 2019

978-80-7247-153-9 – Západočeské muzeum v Plzni: 
samoobslužný průvodce

978-80-7247-154-6 – Westböhmisches Museum in 
Pilsen: Selbstbedienungs Führer

978-80-7247-155-3 – The Museum of West Bohemia 
in Pilsen: Self-service quide

978-80-7247-156-0 – Zapadno-češskij muzej 
v gorode Pľzen‘: putevoditel‘

978-80-7247-157-0 – Sborník ZČM. Příroda 122

978-80-7247-158-4 – Listopad 1989 v Plzni

978-80-7247-159-1 – Habent sua fata bibliothecarii: 
věnováno PhDr. Ilovi Šedovi

978-80-7247-160-7 – Ztracené dioráma

978-80-7247-161-4 – Soupis tisků 17. století 
Západočeského muzea v Plzni

978-80-7247-162-1 – Jan Koula: vlastimil 
a novorenesančník 

978-80-7247-163-8 – Erica 26

Vydány byly celkem 2 tituly periodik – 
z  přírodovědných Sborník ZČM. Příroda č. 122 
(náklad 200 ks) a Erica č. 26 (náklad 160 ks).

Dále bylo vydáno 13 monografických publikací – 
Po stopách víry františkánským klášterem (náklad 
1000 ks), Výroční zpráva ZČM za rok 2018 (30 ks), 
Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 
III. (120 ks), XVI. Trienále umělecké knižní vazby 
Plzeň 2019 (170 ks), Západočeské muzeum v Plzni: 
samoobslužný průvodce (1000 ks), Westböhmisches 
Museum in Pilsen: Selbstbedienungs Führer (500 ks), 
The Museum of West Bohemia in Pilsen: Self-service 
quide (500 ks), Zapadno-češskij muzej v gorode 
Pľzen‘: putevoditel‘ (500 ks), Listopad 1989 v  Plzni 
(400 ks), Habent sua fata bibliothecarii: věnováno 
PhDr. Ilovi Šedovi (200 ks), Ztracené dioráma (400 ks), 
Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni 
(300 ks), Jan Koula: vlastimil a novorenesančník 
(500 ks). 

Povinné výtisky jsou pravidelně předávány dle 
zákona.

Ředitelství
Ředitel – F. Frýda
•	 Eva Černá jubilující. In: Sborník k  jubileu Evy 

Černé. Archeologický ústav Av ČR (v tisku).

Náměstek pro odbornou činnost – J. Orna
•	 Viz. odd. starších dějin

Oddělení prehistorie
Vydávaná periodika:

Vydáno bylo jedno dvojčíslo časopisu „Archeologie 
západních Čech“ (AZČ, ročník 10, číslo 1-2), ve kterých 
bylo publikováno 8 recenzovaných odborných 
článků(M.Metlička, T. Bernhardt).

Odborné články:

recenzované

Časopis Archeologie západních Čech je zařazen 
do  Seznamu recenzovaných periodik vydávaných 
v ČR. 
•	 Zelenka: Meclov – rovinné sídliště v  poloze 

Za Humny. Příspěvek ke struktuře osídlení krajiny 
v podhůří Českého lesa v mladší době bronzové. 
Článek vyšel v Archeologii západních Čech, roč. 
10/1-2. Plzeň.

•	 D. Dreslerová – D. Romportl – Č. Čišecký 
– J.  Fröhlich – J. Michálek – M. Metlička – 
M.  Parkman – M. Pták: Na konci světa? Osídlení 
mladšího pravěku na Šumavě a v  Pošumaví 
(At  the end of  the world? Settlement of the 
Šumava mountains and its foothills in the later 
prehistory). Článek odevzdán k recenznímu řízení.

•	 M. Metlička - M. Hus: Mincovní depot z poloviny 
18. století z  vrchu Trní u Holýšova“. Článek vyšel 
v časopisu Archeologie západních Čech. Plzeň. 

•	 K. Kapustka – J. Eigner – M. Parkman – M. Řezáč 
– A. Přichystal – P. Pokorný – L. Lisá – M. Ptáková 
– I. Světlík – R. Kočárová – M. Metlička – 
N.  Koštová: Pozdně paleolitické a mezolitické 
osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování 
a interpretace. Článek odevzdán do Památek 
archeologických.

nerecenzované
•	 M. Metlička – R. Trnka: Sídliště z  doby bronzové 

na k. ú. Snopoušovy (okr. Plzeň-jih). Článek pro 
sborník Na stopě (pre)historie jihozápadních 
Čech 3, s. 57-64. Plzeň. 

•	 A. Zelenka: Pravěk Nečtinska. Kapitola 
do  publikace vydávané k  výročí vzniku obce 
Nečtiny. 

•	 A. Zelenka: 25 let historických bádání aneb Horní 
Bříza ve světle archeologie a písemných pramenů. 
Článek pro Zpravodaj města Horní Bříza 2/2019.
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Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Tituly odevzdané do tisku nebo vyšlé:
•	 Schneiderwinklová, P.: Plzeň, Perlová ulice 

čp. 66/67. Nálezové soubory zaniklých tří studen/
jímek. část I. - studny/jímky 01 a 02 (odevzdáno 
do Archeologie západních Čech).

•	 Břicháček, P.: Zelenková, P.: Premonstrátský klášter 
a kostel sv. Jiljí v  Milevsku. Recenze (odevzdáno 
do FHB).

Odborná kniha
•	 Braun, P. – Břicháček, P. – Ćechura, M. v  tisku: 

Letecká archeologie v západních Čechách – Aerial 
archaeology in West Bohemia.

 Kapitola v odborné knize 
•	 Čechura, M. v tisku: Christianization and 

Transformation of Religious Landscape in (West) 
Bohemia.

Článek ve sborníku
•	 Matějková T. – Smetana J.: Zlomek dlaždice 

s  vyobrazením lilie z  Masarykova náměstí 
ve  Stříbře. Na stopě (pre)historii jihozápadních 
Čech 3, 51-52, 2019.

Článek v recenzovaném časopise 
•	 Břicháček, P. – Šindelář, J.: Nové poznatky 

o  zaniklém konventu dominikánů v Sezimově 
Ústí (okr. Tábor), Archeologie západních Čech 9/2, 
66-74, Plzeň 2018.

•	 Čechura, M. 2019: Duše nevinná stává se andělem. 
Dětské hroby jako prostředek komunikace mezi 
světem pozemským i záhrobním. Historie – 
Otázky – Problémy (History, Issues, Problems), 
2019, 11, 1, 52-62.

•	 Čechura, M. v tisku: Počátky středověké 
archeologie v západních Čechách. Příspěvek 
k dějinám archeologie ( in Archaeologia historica).

Ostatní
•	 Čechura, M.: Pravěké a raně středověké osídlení 

Úherců. Rukopis pro monografii o dějinách obce. 

Oddělení starších dějin
Publikace v časopise zařazeném na Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice a do mezinárod-
ních databází UWGSD, EBSCO a SCOPUS:
•	 Orna, J. - Šneberger, J. - Omelka, M. – Řebounová, 

O. – Pilná, V.: Výzkum novověké hrobky v kostele 
sv. Jakuba Většího v Nečtinech. In: Archaeologia 
historica 44, 2019, iss. 2, 225-243.  

•	 Orna, J. - Zelenka, A. : Doklady hrnčířské výroby 
v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. In: 
Archaeologia historica 44, 2019, iss. 2, 1057-1067.

Publikace v časopisech zařazených do Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice    
•	 Hus, M: Sbírka českých raně středověkých mincí 

Západočeského muzea v  Plzni. Díl II. České 
a  moravské denáry z  druhé poloviny 11. a  po-
čátku 12. století. In: Numismatický sborník Numis-
matický sborník 31/2, Praha 2017, str. 193 – 251

•	 Hus, M. – Hulina, P. – Metlička, M.: Mincovní depot 
z poloviny 18. století z vrchu Trní u Holýšova. In: 
AZČ X č. 1 – 2, 155 – 154.

Ostatní periodika    
•	 Hus, M. :„Pecunia non olet“, In: „Denarius“ (sborník 

vyd. Slovenské národné múzeum Bratislava). 

Publikace
•	 Bukačová, I. - Hus, M. – Rom, K.: ŠKODA LÁSKY. 

Druhá světová válka na severním Plzeňsku. 
Kralovicko 1936 – 1946. 2. vydání.

Oddělení novějších dějin
Publikace
•	 Anton M. – Petrová J. – Tománková I.: Listopad 

1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí 
a  komunisti, katalog k výstavě. Západočeské 
muzeum v Plzni. Plzeň 2019.

•	 Krčmář L.: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa 
v Domažlicích. Domažlice 2019.

Příspěvky
•	 Krčmář L.: Mapa pivovarů Plzeňského kraje 

jako produkt cestovního ruchu. In: Orosené 
dějiny. Acta Universitatis Purkyniae Facultatis 
Philosophicae, Studia Historica 22, Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí 
nad Labem 2019, s. 357-364.

•	 Krčmář L.: Hrad Skála na historických 
kolorovaných diapozitivech. In: Hrad Skála 
v minulosti a dnes. Přeštice 2019, s. 82-89.

Oddělení národopisné
Monografie
•	 Alb, Vít; Bernhardt, Tomáš. Historie a současnost 

městské části Plzeň – Nová Hospoda“. Ed. Dana 
Vondrášková. Plzeň: Starý most, s. r. o., 2019.

Další ediční / publikační činnost 
oddělení
•	 Slaba, Martin. Myslivost – lovectví. [Edice: 

Názvosloví etnografických sbírek, sv. i.]. ilustrace: 
miroslav čeněk. redakce: michal chmelenský, jana 
Tichá. Praha / Rožnov pod Radhoštěm: Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní 
muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 2019.
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•	 Kalendář Univerzity třetího věku LF UK Plzeň 
věnovaný Šafránkovu pavilonu a profesoru 
Jaroslavu Šafránkovi na rok 2020. Redakční práce 
a spoluautor textů: Michal Chmelenský. 

•	 Kalendář: Plzeň za císařepána 2020 / na pivo 
i na kus řeči. Vybral, sestavil, graficky upravil Jan 
Schýbal. Textem opatřil: Tomáš Bernhardt. SOS 
print s.r.o., Plzeň: 2019.

•	 Chmelenský, Michal. „Sušice“ [rodina Karla 
Gutmanna]. In. Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu: 2. 5. 2019. Praha: Institut terezínské 
iniciativy, 2019.

Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 Mergl, jan a Merglová Pánková, Lenka. Jan Koula 

– Vlastimil a novorenesančník. Užité umění 
v  díle architekta 19. Století. Plzeň: Západočeské 
muzeum v plzni, 2019.

•	 Kotorová, Ludmila: evropský příběh vějíře, in: 
art+antiques. Praha: ambit media, 2019, březen, 
s. 28-32.

•	 Merglová Pánková,Lenka. Keramika v díle 
architekta Jana Kouly. In: art+antiques. Praha: 
ambit media, 2019, květen, s. 22-24.

•	 Mleziva,Jindřich. Iranian blue-and-white ceramic 
jar. In: annals of the Náprstek museum. Prague: 
national museum, 2019, no. 40/1, pp. 121–132.

•	 Stálá expozice umělecké řemeslo / užité umění. 
Plzeň: Západočeské muzeum v  Plzni, 2019. 
[prospekt]

•	 Permanent exhibition arts & crafts / applied 
art. Plzeň: Západočeské muzeum v  Plzni, 2019. 
[prospekt]

Centrum paleobiodiverzity
•	 Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae 

Occidentalis: geologica et paleobiologica, Vol. 53, 
No 1-2. - recenzovaný časopis

•	 4 čísla Bulletin of Geosciences, Vol. 94, Nos 1 - 4. - 
impaktovaný časopis

Článek v impaktovaném časopisu (Jimp)
•	 Pšenička, J., Zodrow, E.L., Bek, J. 2019. The 

compound synangial organ Potoniea krisiae sp. 
nov. and its plausible relationship with linopterids 
based on cuticles from the Late Pennsylvanian 
Sydney Coalfield, Canada. International Journal of 
Coal Geology, 210. 103200. (IF 5.330)

•	 Pšenička, J., Rößler, R., Frojdová, J., Opluštil, S., 
Merbitz, M. 2019. A new anatomically preserved 
Alloiopteris fern from Moscovian (Bolsovian) 
volcanoclastics of Flöha (Flöha Basin, SE 
Germany). Paläontologische Zeitschrift (PalZ), 
93, 3. 395-407. DOI 10.1007/s12542-019-00482-x 
(IF 1.275)

•	 Kraft, P., Pšenička, J., Sakala, J., Frýda, J. 2019. Initial 
plant diversification and dispersal event in upper 
Silurian of the Prague Basin. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 514, 144–155. 
(IF 2.375)

•	 Zhou, W., Li, D., Pšenička, J., Boyce, C.K., Wang, 
J. 2019. A left-handed fern twiner in a Permian 
swamp forest. Current Biology 29, R1163–R1173, 
November 18, 2019. https://doi.org/10.1016/j.
cub.2019.10.005. (IF 9.193)

•	 Li, D., Wanga J., Wan, S., Pšenička, J., Zhou, W., Bek, 
J., Votočková-Frojdová, J. 2019. Palaeoworld, 28, 
4, 487-507. (IF 0.939)

•	 Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J. 2019. 
Omphalophloios wagneri sp. nov., a new sub-
arborescent lycopsid from the middle Moscovian 
(Middle Pennsylvansian) of the Illinois Basin, 
USA. Review of Palaeobotany and Palynology 
271,104105 (IF 1.674)

Článek v recenzovaném časopisu (Jrec)
•	 Kustatscher, E., Nowak, H., Opluštil, S., Pšenička, J., 

Simonetto, L. 2019. The Carboniferous flora of the 
Carnic Alps: state of the art. Gortania, Geologia, 
Paleontologia, Paletnologia, 40, 33-47.

•	 Šimůnek, Z., Bureš, J. 2019. Dispersed plant 
mesofossils from the Permian of Wuda, Inner 
Mongolia, Taiyuan Formation, China. Geologica 
Croatica, 72, 3, 173-177. 

Článek v nerecenzovaném časopisu (J)
•	 Bureš, J., Bacík, J., Kroc, J. 2019. Těžba černého uhlí 

a proměna krajiny
•	 u obce Mantov. Sborník Západočeského muzea 

v plzni, Příroda, 5-34.
•	 Matějková, I., Bureš, J., Benediktová, L. 2019. Vývoj 

vegetace po těžbě černého uhlí u obce Mantov. 
Sborník Západočeského muzea v  plzni, Příroda, 
35-74.

Abstrakta
•	 Kustatscher, E., Nowak, H., Opluštil, S., Pšenička, 

J., Simonetto, L. 2019. The Carboniferous flora 
of the Carnic Alps. Geological Research in the 
Carnic Alps: from Past to Future Workshop - 
Museo Friulano di Storia Naturale Udine, 23-24 
settembre 2019 - Abstract book: 31-34.

•	 Pšenička, J., Opluštil, S., Kustatscher, E., Simonetto, 
L. 2019. Some interesting polymorphopterid 
plants from Carnic Alps. Geological Research in 
the Carnic Alps: from Past to Future Workshop - 
Museo Friulano di Storia Naturale Udine, 23-24 
settembre 2019 - Abstract book: 41-42.

Oddělení botanické
 Impaktované tiskoviny
•	 Březina S., Jandová K., Pecháčková S., Hadincová 

V., Skálová H., Krahulec F. &Herben T. (2019): 
Nutrient patches are transient and unpredictable  
in anunproductive mountain grassland. – 
Plant Ecology, 220: 111–123. DOI 10.1007/
s11258-019-00906-3
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•	 Herben T., Hadincová V., Krahulec F., Pecháčková 
S. & Skálová H. (2019): Twodimensions of 
demographic differentiation of species 
in a  mountain grassland community: 
an  experimental test. – Functional Ecology  
33: 1514–1523. DOI: 10.1111/1365-2435.13349

recenzované tiskoviny
•	 Fictumová K. & Pecháčková S. (2019): Flóra luk 

pramenné oblasti u Lhůty (Plzeň) a invazní 
rostliny podél Lhůtského potoka. – Erica 26: 3–21. 

•	 Matějková I., Bureš J. & Benediktová L. (2019): 
Vývoj vegetace po těžbě černého uhlí u obce 
Mantov. – Sborník Západočeského muzea, Plzeň, 
Příroda, 122: 35–74. 

ostatní
•	 Kučera T., Peksa O. & Košnar J. (2019): Jak vypadají 

přírodní lišejníkové bory? Živa 2/2019: 59–62.
•	 Matějková I. (2019): Exkurze „Za květenou vlhkých 

luk v okolí Čížkova“. – Calluna 24 (1): 2–4.
•	 Matějková I. (2019): Exkurze „Za rostlinstvem dálnic 

aneb kdo bydlí pod mostem“. – Calluna 24 (1): 6–8.
•	 Matějková I. (2019): Další botanická pozorování 

v lesní školce na Plánicku. – Calluna 24 (1): 16–17.
•	 Matějková I. [ed.] (2019): Zajímavé floristické 

nálezy 2018. – Calluna 24 (1): 17–20.
•	 Michálková J. & Matějková I. (2019): Studie využití 

a ochrany krajiny na Chudenicku. – Chudenický 
zpravodaj 2019, 33: 26–28.

•	 Pecháčková S. & Matějková I. (eds) (2019): 
58.  floristický kurs České botanické společnosti 
Plasy 7.–13. července 2019. Informační materiál 
pro účastníky kurzu. – 40 p. ed. Česká botanická 
společnost, Praha.

•	 Pecháčková S. (2019): Trocha botanické historie 
aneb co bychom měli hledat.

•	 In: Pecháčková S. & Matějková I. (eds), 58. 
floristický kurs České botanické společnosti Plasy 
7.–13. července 2019, Informační materiál pro 
účastníky kurzu, ed. Česká botanická společnost, 
Praha, pp. 10–12.

•	 Pecháčková S. (2019): Za vzácnými živočichy 
a  rostlinami na Šlovický vrch. – Dobřanské listy, 
červen: 23.

•	 Pecháčková S. (2019): Přírodovědná muzea třetí 
generace. – Věstník AMG 5/2019: 5–6.

•	 Pecháčková S. (2019): Zajímavé botanické 
rukopisy. – Calluna 24/1: 21.

•	 Pecháčková S. (2019): Mladý šedesátník Petr 
Pyšek. – Calluna 24/1: 21–22.

•	 Pecháčková S. (2019): Jitka Klimešová: Temperate 
herbs: an architectural analysis. – recenze knihy, 
Živa 2: LVI.

•	 Pecháčková S. (2019): Co není vidět, neexistuje? 
PlantRoots fotogalerie a herbářová sbírka. – 
Sborník abstraktů, Konference České botanické 
společnosti, Praha 30. 11. – 1. 12.

•	 Peksa O. (2019): Lišejníky Slavkovského lesa VI. 
– lichenoflóra hadců. Arnika, Přírodou a historií 
Karlovarského kraje 1/2019: 36–39.

•	 Pivoňková L. & Pecháčková S. (2019): Dvě 
botanické dámy oslaví... – Calluna 24/1: 22.

Oddělení zoologické
Ediční činnost
•	 Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda 

Těžba černého uhlí a proměna krajiny u obce 
Mantov (I. Hradská)

Publikační činnost
•	 Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská 

I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. et Vinkler S. 2019: 
Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit 
střední Moravy – Zprávy Vlastivědného muzea 
v Olomouci č. 317, p. 82–97.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
•	 Pravidelný Sborník muzea v  roce 2019 nevyšel 

kvůli nedostatku příspěvků.
•	 Ve sledovaném roce byl muzeem vydán Sborník 

XIV. Konference Genius Loci Rokycany 2018, 
kterou muzeum spolupořádalo se spolkem 
Genius loci českého jihozápadu – Společností pro 
studium života regionu, o.s., ve dnech 6.11.2018, 
ISBN: 978-80-907244-1-9. Sborník obsahuje 
celkem devět příspěvků.

Oddělení historie a společenských 
věd (Rokycany)
Články v recenzovaném časopisu
•	 Burešová, L. – Kotýnek, M. 2019: Osud Petrbokovy 

paleolitické sošky ze IV. Sluje na Chlumu u Srbska. 
Speleo 76, 9-14.

Oddělení přírodních věd (Rokycany)
Recenzované tiskoviny 
•	 Šoun J., Malíček M. & Vondrák J. (2019): Zajímavé 

nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. – Erica, 
Plzeň, 26 (v tisku).

Ostatní
•	 Šandová, M.: Zajímavé floristické nálezy 

ze  zahradnictví firmy „Erica“ ve Svojkovicích 
v sezóně 2017-2018.- Calluna, Plzeň, roč. 24/1:13-
16, 2019.

•	 Šandová, M.: Flóra a vegetace bývalé železniční 
stanice Zbiroh- Calluna, Plzeň, roč. 25 (v tisku).
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Výchovna a vzdělávací činnost

Oddělení starších dějin
•	 Účast v  komisi soutěže „O nejlepší kroniku 

Plzeňského kraje“, listopad 2019 (pořádal Krajský 
úřad PK pod záštitou hejtmana PK) (M. Hus)

Popularizace a rozhovory pro média 
•	 M. Hus (celkem 5)
•	 Plzeňský deník, 3. 7. 2019, rozhovor k 105. výročí 

vypuknutí 1. světové války
•	 Český rozhlas Plzeň, 8. 10. 2019, rozhovor 

o  nálezech míšeňských a hesenských grošů 
na hradě Volfštejn

•	 Televize ZAK, 8. 11. 2019, rozhovor o významu 
čsl. legií pro spojenecké válečné úsilí během 
1. světové války

•	 Televize ZAK a Český rozhlas Plzeň, 11. 11. 2019, 
dva samostatné rozhovory o Dni válečných 
veteránů a o jeho významu 

Oddělení novějších dějin 
Komentované prohlídky k expozici Muzea 
církevního umění Plzeňské diecéze
•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 

diecéze v Plzni. Univerzita třetího věku ZČU, 2. 5. 
2019.

•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze v Plzni. Krajské centrum vzdělávání 
a Jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky 
Plzeň, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze, 24. 5. 2019.

•	 Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze v Plzni. Sdružení domškoláků, 7. 6. 2019.

Komentované prohlídky výstavy Listopad 1989 
v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti 
•	 Kuníková – 102 komentovaných prohlídek pro 

školní skupiny s  účastí cca 1400 dětí (1. stupně 
ZŠ, 2. stupně ZŠ i SŠ, SOU a víceletých gymnázií) 
v  době trvání výstavy od 18. 10. 2019 do 10. 1. 
2020.

•	 Tománková, hl. budova ZČM v  Plzni, 
7  komentovaných prohlídek výstavy Listopad 
1989 v  Plzni aneb Na podzim padá listí 
a  komunisti pro mimoškolní návštěvníky v  době 
konání výstavy. 

Další komentované prohlídky
•	 Krčmář, Komentovaná prohlídka výstavy Úprava 

hradu Buben Klubem československých turistů 
na  historické fotografii. Národopisné muzeum 
Plzeňska – sklepení, 16. 5. 2019.

•	 Spolupráce s uměleckými školami
•	 Studenti Střední odborné školy obchodu, užitého 

umění a designu Nerudovka v Plzni a Střední 
umělecko-průmyslové školy a Základní umělecké 

školy Zámeček vytvořili originály plakátů podle 
autentických plakátů z  roku 1989, které byly 
použity v rámci happeningu u bývalého sídla 
Krajského výboru KSČ v Plzni. Happening se konal 
16. 10. 2019 v rámci výstavy Listopad 1989 v Plzni. 
Při tvorbě plakátů byli studenti vhodnou formou 
seznámeni s  listopadovými událostmi roku 1989 
a na naši výzvu vymýšleli i svoje vlastní hesla. 
Část plakátů byla umístěna i na výstavě a po 
jejím skončení obohatila sbírkový fond plakátů 
oddělení (Kuníková, Tománková).

Pomoc při programech pro děti a mládež 
oddělení národopisného
•	 Velikonoční jarmark 9. – 11. 4. 2019 (Kuníková).
•	 Adventní dílny 10. 12. – 12. 12. 2019 (Kuníková).

 Veřejné presentace
•	 Happening k  výstavě Listopad 1989 v  Plzni 

aneb Na podzim padá listí a komunisti den před 
vernisáží (16. 10. 2019). Happening, při kterém 
bylo autentickými plakáty a letáky polepeno 
bývalé sídlo Krajského výboru KSČ na Americké 
třídě v  Plzni, a stal se připomenutím stejné 
události před 30 lety, kdy byl KV KSČ polepen 
plakáty studenty Lékařské fakulty UK v  Plzni 
(LFUK). Happeningu se zúčastnili i bývalí studenti 
LFUK a dnešní studenti SUPŠ Zámeček v  Plzni 
a vzbudil zájem i u široké veřejnosti. Plakáty 
vytvořili podle autentických plakátů z  roku 1989 
studenti Střední odborné školy obchodu, užitého 
umění a designu Nerudovka v Plzni a Střední 
umělecko-průmyslové školy a Základní umělecké 
školy Zámeček (Kuníková, Tománková). 

•	 Muzejní noc v západočeském muzeu v Plzni (31. 5. 
2019) – oddělení připravilo doprovodný program 
pro děti ke vznikající výstavě Listopad 1989 v Plzni 
aneb Na podzim padá listí a komunisti (například 
výroba mávátek) (Kuníková, Tománková).

Oddělení národopisné
Programy pro děti a mládež
•	 Aktivizační program pro školy „Nikdy neztratit 

víru“ (2. 5. 2019)
•	 Program, připravený ku příležitosti „Veřejného 

čtení jmen obětí holokaustu: Jom ha-šoa“ ve 
spolupráci se studentkami SPŠ a SOŠ prof. 
Švejcara v  Plzni pro žáky druhého stupně 
základních a středních škol. 

•	 „Pokračovací kurz paličkování pro pokročilé“ 
12. 2. 2019–2. 4. 2019

•	 Navazující kurz paličkování pro účastníky / 
účastnice Kurzu paličkování pro začátečníky, 
realizovaného v roce 2018. Kurz veden zkušenou 
lektorkou paličkování Lenkou Raunerovou. Kurz 
se uskutečnil ve dnech: 12. 2., 19.2., 26.2., 5.3., 
12.3., 19.3., 26.3., 2.4. 2019.

•	 „Vítání jara v Plzni: vynášení Morany“ (5. 4. 2019)
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•	 Aktivizační program, určený žákům plzeňských 
základních škol a široké veřejnosti se zapojením 
doprovodných folklorních vystoupení muziky 
Dětského folklorního souboru Mladinka 
a  Tanečního folklorního souboru Boleváček. 
Hlavní součástí akce se stal průvod účastníků 
městem s  nesenou figurkou „Morany“ 
a plzeňských „Lít / Májek“. 

•	 „Máje v  Národopisném muzeu Plzeňska“ (25. 4. 
2019)

•	 Aktivizační kulturní program v  atriu 
Národopisného muzea Plzeňska navazující na 
slavnost stavění májek. Komponovaný pořad 
sestávající z  vystoupení Tanečního folklorního 
souboru Boleváček a Dětského folklorního 
souboru Mladinka. Vyvrcholením slavnosti bylo 
postavení máje a rekonstrukce části tradičního 
programu. Večer byl zakončen posezením 
u táborového ohně za doprovodu členů Junáka – 
Českého skauta (středisko Ichthys – Plzeň). 

•	 „Velikonoční jarmark“ (9. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
•	 Aktivizační program, určený zejména žákům 

plzeňských základních škol a rodinám s  dětmi. 
Samostatná výtvarně vzdělávací akce na bázi 
tvůrčích dílen s účastí kvalifikovaných lektorů.

•	 „Adventní dílny“ (18. 5. 2019)
•	 Aktivizační program, určený žákům plzeňských 

základních škol a rodinám s  dětmi. Samostatná 
výtvarně vzdělávací akce na bázi tvůrčích dílen 
s účastí lektorů.

•	 „Rok na vsi – Domácká lidová výroba“ / Rok 
na vsi – Domácká lidová výroba v čase adventu“ 
(pravidelná akce)

•	 Nový doprovodný program pro zpřístupněnou 
stálou expozici „Rok na vsi, aneb Od Martina 
do Martina“. Program přístupný každý čtvrtek 
v  prostorách stálé expozice (u větších skupin 
nutné objednání). Návštěvníci se seznámí se 
základními technikami domácké řemeslné výroby 
na Plzeňsku a v širším okolí. 

•	 „Setkání cukrářek, cukrářů a jejich potomků 
z Plzně a Plzeňska“ (20. 7. 2019)

•	 Akce, organizovaná autorem výstavy „Život 
je sladký: cukráři jedou, perníky vezou“ p. 
Vladimírem Miltem. Součástí setkání bylo 
rovněž pohoštění a bezplatná prohlídka výstavy 
s komentářem. 

•	 „Kyanotypické dílny – inspirace modrotiskem 
(I. – II.)“ (10., 24., 31. 7. 2019)

•	 Dílny na výrobu fotocitlivého papíru pro 
výstavu „Inspirace modrotiskem“, instalovanou 
ve  sklepení Národopisného muzea Plzeňska 
ve  dnech 14. 6. – 25. 8. 2019. Účastníci dílen si 
na místě zhotovili metodou kyanotypie fotocitlivý 
papír a měli možnost jej sami dle výběru a úvahy 
exponovat. 

•	 „Kosíme pro radost - Kosení s ČRo Plzeň“ 
(15. 6. 2019)

•	 Veřejný workshop v  ručním kosení trávy kosou 
a  srpem, spojený s  výukou naklepání a údržby 
kos a srpů. Program vznikl ve spolupráci 
s neformálním sdružením Kosičkáři, Šťáhlavickým 
pivovarem U Šenkýřů“, Klubem cyklistů-turistů 
„Český lev“ Plzeň 2015 a Souborem písní a tanců 
JISKRA, který zajistil hudební doprovod celé akce.

•	 „Kosíme pro radost – Kosení v  Doudlevcích“ 
(8. 6. 2019)

•	 Veřejný workshop v  ručním kosení trávy kosou 
a srpem, spojený s výukou naklepávání a údržby 
kos a srpů. Program vznikl ve spolupráci 
s  neformálním sdružením Kosičkáři a Klubem 
cyklistů-turistů „Ceský lev“ Plzeň 2015.

•	 „Naklepávání kos pod širým nebem“ (5. 10. 2019)
•	 Veřejný workshop v  naklepávání a údržbě 

kos a  srpů. Program vznikl ve spolupráci 
s  neformálním sdružením Kosičkáři a Klubem 
cyklistů-turistů „Ceský lev“ Plzeň 2015.

Veřejné prezentace
•	 Národopisné muzeum Plzeňska součástí 

minifestivalu Plzeňské dvorky (18. 5. 2019)
•	 Minifestival pořádaný Nadací 700 let města 

Plzně. Národopisné muzeum Plzeňska při této 
příležitosti hostilo vystoupení minnesängera 
Petra z  Wolfenberka; p. Jiřího Šámala, hráče 
na hangdrum a dětského souboru Broučci. 
Návštěvníci se seznámili s  tradičními postupy 
úpravy ovčí vlny, kovářským řemeslem 
a  postupy v  naklepávání kos a srpů (realizováno 
ve spolupráci s neformálním sdružením Kosičkáři 
a Střední školou Oselce).

•	 „Muzejní noc v  Národopisném muzeu Plzeňska“ 
(31. 5. 2018)

•	 Bezplatné zpřístupnění stálé expozice „Jak se žilo 
na Plzeňsku“, výstav „Život je sladký: cukráři jedou, 
perníky vezou“ (s doprovodným komentářem 
autora výstavy), - - „Úprava hradu Buben 
Klubem československých turistů“, „Neztratit 
víru v  člověka: protektorát očima židovských 
dětí / Příběh dětí: kresby dětí z terezínského 
ghetta“ s  doprovodným programem žákyň SPŠ 
a SOŠ prof. Švejcara v  Plzni. Kovářské řemeslo 
zde prezentovali žáci a mistři oboru kovářství 
Střední školy Oselce. Celou akci doprovázela 
vystoupení folklorního souboru Lidová muzika 
z  Chrástu. Doprovodným programem přispěla 
také restaurace Terasa.

Další akce pro širší veřejnost
•	 Celorepublikové setkání velocipedistů (11. 10. – 

12. 10. 2019)
•	 Celorepublikové setkání velocipedistů, 

pořádané  Klubem cyklistů – turistů Český 
Lev Plzeň  ve spolupráci s  národopisným 
odd. Západočeského muzea v  Plzni, spojené 
se slavnostním předáváním předsednictví 
Obnovené české ústřední jednoty velocipedistů.
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Oddělení uměleckoprůmyslové
•	 Přednášky pro Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni 

spojené s  komentovanou prohlídkou v  expozici 
„Umělecké řemeslo / Užité umění“.

•	 Spolupráce s  muzejní pedagožkou na přípravě 
programů pro školy v expozici “Umělecké řemeslo 
/ Užité umění“:

•	 Evropské styly a slohy – propojení architektury, 
oděvu a uměleckého řemesla jedním slohem, 
uměleckým stylem. Hledání stejných znaků, 
charakteristických pro danou dobu. Výběr 
typických předmětů v  expozici, fotografií 
charakteristických staveb, obrázky dobových 
oděvů. (Merglová Pánková)

•	 Spoluúčast na přípravě a realizaci edukačního 
programu „Kovářský talent“ – příprava podkladů 
pro doprovodné pracovní texty, výběr replik 
sbírkových předmětů, zajištění konzervace, 
materiálu a výroby pracovních a ochranných 
pomůcek pro praktickou část programu, účast 
na workshopu pořádaného ve dnech 17. 9. – 18. 
9. 2019 před budovou Západočeského muzea v 
Plzni za účasti žáků Střední školy a Základní školy 
Oselce. (Kotorová)

•	 Spoluúčast na projektu „Kosíme pro radost“ 
pořádaného národopisným oddělením ZČM 
v  Plzni před budovou Českého rozhlasu v Plzni 
dne 16. 6. 2019. (Kotorová)

•	 Celorepublikové setkání historických velocipe-
distů pořádané pod záštitou hejtmana Plzeňského 
kraje Josefa Bernarda a Obnovené české ústřední 
jednoty velocipedistů, 11.  10.  – 12.  10. 2019. 
(spoluautorka koncepce a organizace: Kotorová)

Oddělení zoologické
•	 Komentovaná výstavka běžných druhů denních 

a  nočních motýlů pro veřejnost – 12. 10. 2019, 
ZŠ Horní Bříza (J. Walter)

•	 Workshopy a komentované prohlídky jako 
doprovodný program výstavy Křehká krása 
motýlů – celkem bylo výstavou provedeno 420 
návštěvníků (60 důchodců, 40 dětí z mateřských 
škol, 25 vysokoškolských studentů a 295 
studentů gymnázií, středních škol a II. stupně ZŠ) 
(I. Hradská, J. Walter)

•	 Vítání ptačího zpěvu (květen, Plzeň u sv. Jiří) – 
spolupráce na akci pro veřejnost (Říšová)

•	 estival ptáků (říjen, Plzeň u sv. Jiří) – spolupráce 
na akci pro veřejnost (Říšová)

•	 Mezinárodní noc pro netopýry (září, státní zámek 
Kozel) – spolupráce na akci pro veřejnost (Říšová)

Muzeum loutek
•	 Hlavním počinem roku 2019 v této oblasti bylo 

otevření Loutkářské dílny profesora Skupy 
v  prostoru bývalé muzejní kavárny. Cílem 
projektu byl vznik nového výukového prostoru 

spjatého přímo s expozicí muzea, který nyní 
umožňuje vývoj nových typů edukačních aktivit, 
jež byly dosud limitovány prostorem. Loutkářská 
dílna profesora Skupy je umístěna v prostoru 
inspirovaném bytem rodiny Skupových a je 
vybavena pro výtvarnou a kreativní činnost dětí.

•	 Interaktivní prvky muzea byly doplněny 
o  Loutkotéku, díky které si návštěvníci mohou 
názorně vyzkoušet různé druhy loutek. Při 
výběru loutek bylo počítáno i s handicapovanými 
návštěvníky, včetně zrakově postižených. 
Součástí Loutkotéky je i malá dílna na výrobu 
loutek. Loutkotéka obsahuje několik prostředí 
a umožňuje hru s loutkami různých druhů. 

•	 Muzejně pedagogická činnost muzea byla 
v  polovině roku významně posílena nástupem 
muzejní pedagožky. V roce 2019 byly 
návštěvníkům nabízeny permanentní výukové 
programy Příběh na niti I – III. Výstava Hybohledy 
Pavla Macka byla doplněna speciálním výtvarným 
programem a na zimní období byl připraven 
program Zimní návštěva u profesora Skupy – 
O loutkách a sněhulácích. - - - Pro rodiny s dětmi 
byl stabilně připraven program Expedice na niti. 
Muzeum loutek spolupracovalo s pedagožkou 
ZČM na vývoji a provozu zážitkového edukačního 
programu Svobodná generace.

•	 Muzeum loutek pořádá pravidelné semináře pro 
Krajské centrum vzdělávání, v  rámci kterých zve 
do svých expozic ředitele mateřských, základních 
a středních škol, jimž představuje vlastní 
pedagogickou činnost a společně s  nimi přímo 
diskutuje o možných rozšířeních stávajících 
programů. 

•	 V první polovině roku jsme provozovali program 
Škola před 100 lety v ZOO Plzeň.

Doprovodné akce a programy
•	 Muzejní noc – 31. 5. 2019. Kromě stálých 

expozic a nové výstavy Hybohledy Pavla Macka 
mohli návštěvníci vyzkoušet své malířské 
dovednosti ve venkovním ateliéru pod vedením 
plzeňského výtvarníka Petra Bauera či navštívit 
nově otevřenou Loutkářskou dílnu profesora 
Skupy, kde si mohli vytvořit originální plošnou 
loutku. Průběh celého večera doprovázel 
flašinetář Jan Bondra, prezident sekce Flašinetů 
a mechanických hracích strojů při Kruhu přátel 
Technického muzea v Brně.

•	 Oslavy 10 let od otevření Muzea loutek v  Plzni - 
13. - 15. 9. 2019. V září 2019 uplynulo 10 let od 
otevření Muzea loutek v Plzni. Oslava proběhla 
formou minifestivalu loutkových divadel 
a  dílen pro děti i rodiče. Minifestival obsahoval 
představení loutkového divadla Buchty a loutky, 
výtvarné dílny pro děti a komentované prohlídky 
muzea. 

•	 Oslavy výročí vzniku republiky - 28. 10. 2019
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Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech
Přednášky uspořádané v muzeu – přehled 2019
•	 Gibraltar 7.2.2019 30 os.  převzatá 

Spol. Lva z Rožmitálu 
•	 Objekty touhy (k výstavě)  1 7 . 2 . 2 0 1 9  

24 os. převzatá Hasalová Milena
•	 Tajný život netopýrů (k výstavě) 29.8.2019   52 os.  

převzatá spol. ČESON S  paleontologem 
v Číně 8.10.2019 37 os.  vlastní  
Dr. Kraft Centrum paleo.

•	 Příroda středního Norska 31.10.2019     19 os. 
převzatá Spol. Lva z Rožmitálu 

•	 Tři chlapi na cestách 21.11.2019 72 os.  
převzatá MVDr. Uzel

•	 celkem přednášky  234 osob

Přednášky pořádané v muzeu ve spol. s dalším 
subjektem
•	 8.10.2019, RNDr. P. Kraft z Centra paleobiodiverzity 

„S paleontologem v Číně“, E. Slatkovská
•	 21.11.2019, MVDr. Uzel „Tři chlapi na cestách“ 

(soukr. osoba), E. Slatkovská 

Komentované prohlídky k výstavám ve spol. 
s dalším subjekem
•	 Komentovaná prohlídka výstavy „Krása brdských 

polodrahokamů“ (19. 1. 2019), RNDr. P. Kraft 
(Centrum paleobiodiverzity) (75 os.)

Oddělení historie a společenských 
věd (Rokycany)
Přednášky pořádané oddělením v muzeu
•	 17.2.2019, Milena Hasalová „Objekty touhy“ 

k výstavě Po čem ženy touží aneb šperky a móda 
1. republiky, (soukr. os.), M. Merglová Stránská, 
V. Plachá 

Oddělení přírodních věd
Přednášky pořádané oddělením v muzeu ve spol. 
s dalším subjektem
•	 7.2.2019, Jan Šmrha,P. Štolcpart „Gibraltar země 

na konci světa“, (soukr. osoba), M. Šandová
•	 29.8.2019, Dita Weinfurtová ze spol. ČESON „ Tajný 

život netopýrů“, M. Süssová
•	 31.10.2019, Jan Šmrha,P. Štolcpart „Příroda 

středního Norska“ , (soukr. osoba), J. Šoun

Veřejné presentace
•	 Velikonoce v  muzeu (13.4.2019), E. Slatkovská – 

Tradiční oslava svátků jara v rokycanském muzeu 
spojená s prezentací lidových řemesel a výrobků 
spojených s velikonočními svátky, jako je zdobení 
kraslic a perníků, pečení Jidášků, pletení košíků 
a pomlázek, štípání holubiček, paličkování, 

drátkování a výroba keramiky, tvorbu. Návštěvníci 
měli možnost si zakoupit rukodělné výrobky 
a také si některé techniky sami vyzkoušet. (717 os.)

•	 Přírodovědná exkurze Brdy (8.6.2019), 
E.  Slatkovská - exkurze Zity Červenkové územím 
CHKO Brdy, specifika území, stav vegetace a rost-
linstvo po ukončení vojenské činnosti (45 os.)

•	 28. Hamernický den (18. 5. 2019), P. Koldušek, 
E. Slatkovská – Tradiční veřejností oblíbený 
hamernický den s ukázkou kování. Koná se vždy 
třetí sobotu v květnu. V rámci programu proběhla 
soutěž škol „Dobřívský cvoček“, kde mezi sebou 
soutěžili kovářští učni a studenti středních škol. 
(2554 os.)

Vzdělávací program k expozicím pro ZŠ a SŠ

„Muzejní průvodce aneb poznáváme muzeum“. 
Jedná se o interaktivní vzdělávací program zaměřený 
na historii, vedený průvodkyní L. Janouškovou, 
vhodný zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty 
SŠ. Program je veden v daném školním roce, od září 
do června. Motivuje k  výběru budoucího povolání, 
např. průvodce, historik, novinář, učitel, redaktor 
apod. Účastníci se v průběhu programu naučí mluvit 
spisovně, souvisle, zjistí řadu zajímavých informací 
o muzeu, sbírkách a práci muzejních pracovníků, mají 
možnost vystoupit před větším počtem osob, tím 
se zbaví ostychu verbální prezentace na veřejnosti. 
Výuka probíhá ve všech expozičních částech muzea. 
(60x) (276 os.)

Základní i pokračovací kurz má tři části:
•	 Historie muzea a bydlení ve městě a na vesnici 

na konci 19. a na počátku 20. stol.
•	 Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku, 

paleontologie a příroda.
•	 Významné osobnosti a stará řemesla.

Absolvent, který ukončí základní program a projeví 
zájem průvodcovat dál, čekají následující témata:
•	 Letopočty nejsou jen čísla!
•	 Školy a spolky na Rokycansku
•	 Objevy a vynálezy

Pokud mladí průvodci absolvují obě části programu, 
provázejí poté návštěvníky po historickém centru 
města Rokycany. Touto prohlídkou města je program 
ukončen. 

Doprovodný program k expozicím pro MŠ, 
ZŠ a  SŠ

Nabídka doprovodných programů ke  stálým 
expozicím je v  MBH  každoročně velice pestrá.  
Programy jsou zaměřeny na historii, paleontologii 
a  přírodovědu. (celkem vzdělávací a doprovodné 
prg. k expozicím: 698 os.)
•	 Skřítek Muzejníček a víla Muzejnička – tento 

program je určen pro naše nejmladší návštěvníky 
z MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ. Program je oblíbený a probíhá 
celoročně. Každý měsíc mohou děti prožít 
ve  společnosti skřítka a víly různá dobrodružství 
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a zároveň tak poznat všechny stále expozice, 
protože se vždy podívají do  jiné části muzea. 
Na konci školního roku získají pravidelní účastníci 
programu pamětní list. (L. Janoušková) (11x)

•	 - Příroda kolem nás (6x), Velikonoce (10x), Bydlení 
našich předků (2x), Rok v přírodě s výrem Toníkem 
(1x), Život v  pramořích na Rokycansku (4x), 
Na  návštěvě ve středověku (2x), Neživá příroda 
kolem nás (1x) (L. Janoušková, M. Vatahová).

Doprovodný program k výstavám pro ZŠ
•	 program k  výstavě „Po čem ženy touží“ 

(L. Janoušková) (1x) (20 os.)
•	 program k výstavě „Netopýři tajemní a zranitelní“ 

(M. Vatahová) (7x) (153 os.)
•	 program k  výstavě „100 let skautingu 

v Rokycanech (1x) (42 os.)

Ostatní kulturní pořady, pořadatelem MBH a ZČM
•	 Kovářské řemeslo – ukázky kování při akci 

Velikonoce v  muzeu MBH (13.4.2019), Petr 
Koldušek, Jan Suchý 

•	 Kovářský talent pořádaný ZČM (17.-18.9.2019), 
Petr Koldušek, Jan Suchý 

Ostatní kulturní pořady, kdy pořadatelem 
není MBH
•	 „Den pro Stráň“, 21.10. 2019– vycházka 

s určováním dřevin, organizátor Město Rokycany 
- M. Süssová (odd. přírodovědné)

•	 Veřejnou ukázku kování a prezentaci Vodního 
hamru v  Dobřívi prováděli kováři celoročně 
na několika tematických akcích jiných pořadatelů:

•	 Kovářské dny – SRN – Steinbach Hallenberg (7. 6. 
- 9. 6. 2019), Petr Koldušek, Josef Švec, Jan Lehner

•	 Parostrojní festival Holoubkov (15.6.2019), 
Petr Koldušek

•	 Kovářské dny - Buškův hamr u Trhových Svinů 
(16.-18. 8. 2019), Petr Koldušek, Jan Suchý

•	 Havířské dny Komárov (24.8.2019) , Petr Koldušek, 
Jan Suchý

•	 Bečovská kovadlina - Bečov nad Teplou (6. 9. - 
7. 9.2019), Petr Koldušek, Jan Suchý 

Oddělení historie a společenských 
věd 
Programy pro děti a mládež
•	 „Vynášení Morany“, 7. 4. 2019 (H. Husová, 

M.  Merglová Stránská, V. Plachá, M. Kotýnek, 
M. Sýkora) Aktivizační program, určený žákům 
rokycanských základních škol a široké veřejnosti, 
s doprovodným folklorním vystoupením 
a povídáním o jarních svátcích a lidových zvycích. 
Hlavní součástí akce se stal průvod účastníků 
městem s nesenou loutkou „Morany“. ( 85 os.)

•	 Komentované prohlídky města „Procházka 
po  městě“ (M. Merglová Stránská, V. Plachá – 
31. 5., 25. 9., 26. 9., 31. 10. 2019) (105 os.)

Doprovodný program k výstavám pro MŠ a ZŠ
•	 Edukační program – pracovní listy – k  výstavě 

Velkou válkou k vlastnímu státu 1914-1918. 
Zbraně 1.  světové války a vznik Československé 
republiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (autoři listu: 
M. Merglová Stránská, V. Plachá) 16. 1. 2019, 29. 1. 
2019. (V. Plachá, M. Merglová Stránská) (35 os.)

Doprovodný program k výstavám
•	 Autorské čtení Jany Poncarové „Podbrdské ženy“ 

k výstavě Po čem ženy touží aneb šperky a móda 
1. republiky, 10. 1. 2019. (H. Husová, M. Merglová 
Stránská, V. Plachá) (53 os.)

•	 Přednáška Mileny Hasalové „Objekty touhy“ 
k výstavě Po čem ženy touží aneb šperky a móda 
1. republiky, 17. 2. 2019. (V. Plachá, M. Merglová 
Stránská, H. Husová)

Oddělení přírodních věd
Programy pro děti a mládež 
•	 Muzejní příměstský tábor - jaro: 18. 4. 2019 téma 

„Jaro v  přírodě“ (příprava, realizace edukačního 
programu tábora M. Süssová) (5 dětí)

•	 Muzejní příměstský tábor - podzim: 29. - 30. 10. 
2019 (příprava a realizace edukačního programu 
tábora M. Süssová, J. Šoun) (16 dětí)

Oddělení vnějších vztahů
Doplňkový program k výstavám
•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 

umění. 15. 1. 2019 přednáška Co jsme ještě 
neviděli … PhDr. Jan Mergl, Ph.D.

•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 
umění. 29. 1. 2019 přednáška Sbírka orientálního 
umění – Mgr. Jindřich Mleziva

•	 Život je sladký „Cukráři jednou, perníky vezou“. 
1. 2. 2019 komentovaná prohlídka výstavy 
v Národopisném muzeu Plzeňska – Vladimír Milt

•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 
umění. 5. 3. 2019 Sbírka antického umění – Mgr. 
Jindřich Mleziva

•	 Rok na vsi: domácká lidová výroba. 7. 3. – 5. 12. 
2019 zážitkový program v Národopisném muzeu 
Plzeňska – Mgr. Michal Chmelenský

•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 
umění. 19. 3. 2019 přednáška Plakáty a technika 
litografie – Mgr. Ludmila Kotorová 

•	 Jan Koula - novorenesančník. 3. 4. 2019 komen-
tovaná prohlídka výstavy Jan Koula – vlastimil 
a novorenesančník. PhDr. Jan Mergl, Ph.D. 

•	 Jan Koula - vlastimil. 10. 4. 2019 komentovaná 
prohlídka výstavy Jan Koula – vlastimil 
a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová Pánková 

•	 Píseň písní a jiné příběhy Bible. 16 4. 2019 
komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana 
Potužáková 
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•	 Jan Koula - novorenesančník. 17. 4. 2019 komen-
tovaná prohlídka výstavy Jan Koula – vlastimil 
a novorenesančník. PhDr. Jan Mergl, Ph.D. 

•	  Jan Koula - vlastimil. 24. 4. 2019 komentovaná 
prohlídka výstavy Jan Koula – vlastimil 
a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 
umění. 30. 4. 2019 přednáška Liturgické textilie – 
Mgr. Ludmila Kotorová

•	 Píseň písní a jiné příběhy Bible. 7. 5. 2019 
komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jana 
Potužáková 

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 9. 5. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Univerzita 3. věku – Umělecké řemeslo/Užité 
umění. 14. 5. přednáška Užité umění v  díle 
architekta Jana Kouly – Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Užité umění v  díle architekta 19. století. 15.  5. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 16. 5. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Úprava hradu Buben. 16. 5. 2019 komentovaná 
prohlídka výstavy – Mgr. Luděk Krčmář

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 21. 5. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Užité umění v  díle architekta 19. století. 29. 5. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 7. – 31.  8. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost k  výstavě Hybohledy Pavla Macka - 
Mgr. Markéta Formanová

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 5. 6. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 5. 6. 2019 
komentovaná prohlídka výstavy pro Krajskou 
kulturní komisi – Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 12. 6. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. 19. 6. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy pro LF UK – 
Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Kyanotypické dílny - inspirace modrotiskem. 
10. 7., 24. 7., a 31. 7. 2019 doprovodný program 
k  výstavě Inspirace modrotiskem. Mgr. Tomáš 
Bernhardt a Mgr. Eva Figurová. 

•	 Užité umění v  díle architekta Jana Kouly. 18. 7. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 

vlastimil a novorenesančník Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Užité umění v  díle architekta Jana Kouly. 25. 7. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Užité umění v  díle architekta Jana Kouly. 1. 8. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Užité umění v  díle architekta Jana Kouly. 8. 8. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Jan Koula, autor fasády plzeňské radnice. 28.  8. 
2019 komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – 
vlastimil a novorenesančník. Mgr. Lenka Merglová 
Pánková

•	 Křehká krása motýlů. 6. 9. – 31. 12. 2019 
komentované prohlídky výstavy pro ZŠ, SŠ 
a veřejnost – Mgr. Ivana Hradská a Jan Walter

•	 Křehká krása motýlů – terénní exkurze. 11. 9. 
2019 doprovodný program k výstavě – Mgr. Ivana 
Hradská a Jan Walter

•	 Kovářský talent - 17. – 18. 9. 2019 interaktivní 
workshop pro veřejnost – Mgr. Ludmila Kotorová 
a Mgr. Denisa Brejchová 

•	 Umělecké řemeslo/Užité umění. 18. 4. 2019 
komentovaná prohlídka expozice nazvaná 
Tradiční kovářské techniky. Mgr. Ludmila Kotorová

•	 Podzimní kurz paličkování pro dospělé. 1. 10. 
– 17. 12. 2019 doprovodný program k  expozici 
Národopisného muzea Plzeňska

•	 Kurz pletení na rámu/“Krosienkování“. 12. 10. 
– 23. 11. 2019 doprovodný program k  expozici 
Národopisného muzea Plzeňska 

•	 Umělecké řemeslo/Užité umění. 16. 10. 2019 
Asijské umělecké řemeslo – komentovaná 
prohlídka Mgr. Jindřich Mleziva

•	 A máte to polepený! 16. 10. 2019 happening 
k výstavě Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim 
padá listí a komunisti – I. Tománková a L. Kuníková

•	 Svobodná generace – edukační program pro ZŠ 
a SŠ. 18. 10. – 31. 12. 2019 doprovodný program 
k výstavě Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim 
padá listí a komunisti – Mgr. Denisa Brejchová

•	 Umělecké řemeslo/Užité umění. 13. 11. 2019 
Příběhy českého porcelánu – komentovaná 
prohlídka expozice Mgr. Lenka Merglová Pánková

•	 Univerzita 3. věku. 21. 11. 2019 Nemoci v pravěku, 
přednáška – Mgr. M. Metlička a Mgr. J. Šneberger

•	 Rok na vsi: domácká lidová výroba v čase adventu. 
21. 11., 28. 11., 5. 12. 2019 zážitkový program pro 
ZŠ a SŠ – Mgr. Michal Chmelenský

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 12. – 18. 12. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost - Mgr. Markéta Formanová
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•	 Univerzita 3. věku. 12. 12. 2019 Léčivé a jedovaté 
rostliny, přednáška – RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.d.

•	 Umělecké řemeslo/Užité umění. 18. 12. 2019 
Antika v Plzni – komentovaná prohlídka expozice 
Mgr. Jindřich Mleziva

„Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ – stálá 
expozice 

Expozice „Archeologie“ – Škola mladých archeologů
•	 Proběhla zde řada výukových programů pro školy 

pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 
Brejchové viz. muzejní pedagog

Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů
•	 Proběhla zde řada výukových programů pro školy 

pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 
Brejchové viz. muzejní pedagog

Muzeum církevního umění akce viz, MCU 
– podklady

Programy pro děti a mládež 
•	 Rok na vsi: domácká lidová výroba. 7. 3. – 5. 12. 

2019 zážitkový program v Národopisném muzeu 
Plzeňska – Mgr. Michal Chmelenský

•	 Vítání jara v  Plzni: Vynášení Morany“ – 
Národopisné muzeum Plzeňska. 5. 4. 2019 
tradiční akce pro školy a širokou veřejnost

•	 Velikonoční jarmark“ v  Národopisném muzeu 
Plzeňska. 9. 4. – 11. 4. 2019 výtvarné dílny 
a ukázky řemesel 

•	 Máje v  Národopisném muzeu Plzeňska. 25. 4. 
2019 tradiční akce pro školy a širokou veřejnost

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 6. – 30. 6., 1. 
9. – 31. 10. 2019 výtvarný program pro MŠ a ZŠ 
k výstavě Hybohledy Pavla Macka – Mgr. Markéta 
Formanová

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 7. – 31.  8. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost k výstavě Hybohledy Pavla Macka - Mgr. 
Markéta Formanová

•	 Letní příměstský tábor. 12. – 16. 8. 2019
•	 Křehká krása motýlů. 6. 9. – 31. 12. 2019 

komentované prohlídky výstav pro školy 
a veřejnost – Mgr. Ivana Hradská a Jan Walter

•	 Křehká krása motýlů – terénní exkurze. 11. 9. 
2019 doprovodný program k výstavě – Mgr. Ivana 
Hradská a Jan Walter

•	 Kovářský talent. 17. – 18. 9. 2019 interaktivní 
workshop pro veřejnost – Mgr. Ludmila Kotorová 
a Mgr. Denisa Brejchová 

•	 Svobodná generace – edukační program pro ZŠ 
a SŠ. 18. 10. – 31. 12. 2019 doprovodný program 
k výstavě Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim 
padá listí a komunisti – Mgr. Denisa Brejchová

•	 Zimní návštěva profesora Skupy – O sněhulácích 
a loutkách. 1. 12. – 31. 12. 2019 výtvarný program 
pro MŠ a ZŠ v  Muzeu loutek - Mgr. Markéta 
Formanová

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 12. – 18.  12. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost - Mgr. Markéta Formanová

•	 Oživená archeologie aneb I věda může bavit. 
3.  12. 2019 velký závěrečný workshop pro malé 
i velké. Závěrečná akce projektu Archaeocentrum 
Čechy-Bavorsko, Barnau a Západočeského muzea 
v Plzni

•	 Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska. 
10. 12. – 12. 12. 2019 výtvarné dílny a ukázky 
řemesel

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – stálá 
expozice

Expozice „Archeologie“ – Škola mladých archeologů
•	 Proběhla zde řada výukových programů pro školy 

pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 
Brejchové viz. muzejní pedagog

Expozice „Historie“ – Škola mladých archeologů
•	 Proběhla zde řada výukových programů pro školy 

pod vedením muzejního pedagoga Mgr. Denisy 
Brejchové viz. muzejní pedagog

Ostatní programy viz. muzejní pedagog
•	 Muzeum loutek- viz. Muzeum loutek 

Tvůrčí dílny a animace
•	 Rok na vsi: domácká lidová výroba. 7. 3. – 5. 12. 

2019 zážitkový program v Národopisném muzeu 
Plzeňska – Mgr. Michal Chmelenský

•	 Velikonoční jarmark“ v  Národopisném muzeu 
Plzeňska. 9. 4. – 11. 4. 2019 výtvarné dílny 
a ukázky řemesel 

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 6. – 30. 6., 1. 
9. – 31. 10. 2019 výtvarný program pro MŠ a ZŠ 
k výstavě Hybohledy Pavla Macka – Mgr. Markéta 
Formanová

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 7. – 31.  8. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost k  výstavě Hybohledy Pavla Macka - 
Mgr. Markéta Formanová

•	 Kyanotypické dílny - inspirace modrotiskem. 
10. 7., 24. 7., a 31. 7. 2019 doprovodný program 
k  výstavě Inspirace modrotiskem. Mgr. Tomáš 
Bernhardt a Mgr. Eva Figurová

•	  Podzimní kurz paličkování pro dospělé. 1. 10. 
– 17. 12. 2019 doprovodný program k  expozici 
Národopisného muzea Plzeňska 

•	 Kurz pletení na rámu/“Krosienkování“. 12. 10. 
– 23. 11. 2019 doprovodný program k  expozici 
Národopisného muzea Plzeňska 

•	 Loutkářská dílna profesora Skupy. 1. 12. – 18. 12. 
2019 výtvarný program v  Muzeu loutek pro 
veřejnost - Mgr. Markéta Formanová

•	 Zimní návštěva profesora Skupy – O sněhulácích 
a loutkách. 1. 12. – 31. 12. 2019 výtvarný program 
pro MŠ a ZŠ v  Muzeu loutek - Mgr. Markéta 
Formanová
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•	 Oživená archeologie aneb I věda může bavit. 
3.  12. 2019 velký závěrečný workshop pro malé 
i velké. Závěrečná akce projektu Archaeocentrum 
Čechy-Bavorsko, Barnau a Západočeského muzea 
v Plzni

•	 Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska. 
10. 12. – 12. 12. 2019 výtvarné dílny a ukázky 
řemesel 

•	 Ostatní viz. muzejní pedagog

veřejné prezentace (muzejní noc, dny otevřených 
dveří)
•	  31. 5. 2019 Muzejní noc 2019

Hlavní budova 
Výstavy
•	 Jan Koula – Vlastimila novorenesančník

Stálé expozice
•	 Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – 

Archeologie a Historie, 
•	 Plzeňská městská zbrojnice, Umělecké řemeslo/

Užité umění
•	 Hurá za dinosouary! – interaktivní dílna
•	 Expozice Archeologie – workshop výroba záušnic, 

pravěké hudební nástroje
•	 Expozice Historie – workshop tisk na replice 

historického lisu 
•	 Hlasoplet – neformální mužské vokální seskupení
•	 Ukázky práce oddělení novějších ději, středověku 

a konzervace
•	 Knihovna – komentované prohlídky 

Národopisné muzeum Plzeňska 
Výstavy
•	 Život je sladký: Cukráři jedou, perníky vezou, 

Úprava hradu Buben Klubem československých 
turistů, Neztratit víru v  člověka: protektorát 
očima židovských dětí (doprovodný program), 
Příběh dětí: kresby dětí z  terezínského ghetta 
(doprovodný program)

Stálá expozice
•	 Jak se žilo na Plzeňsku, Expozice obchodu 

koloniálním zboží z  konce 19. století, Domácká 
lidová výroba (doprovodný program)

•	 kovářský workshop Střední škola Oselce, Lidová 
muzika z Chrástu, ukázky výroby vinutých perel

Muzeum loutek 
Výstavy
•	 Hybohledy Pavla Macka
•	 Příběh na niti
•	 Loutkářská dílna profesora Skupy, výtvarný 

ateliér Petra Bauera, flašinetář Jan Bondra, lekce 
z loutkoherectví

Muzeum církevního umění Plzeňské 
diecéze
Výstava
•	 Církev a pivo
•	 Stálá expozice: Po stopách víry františkánským 

klášterem
•	 Gothien – písně gotiky a renesance z  pramenů 

středověkých kancionálů
•	 Elements – kostýmové představení
•	 19. 10. 2019 Mezinárodní den archeologie
•	 Volný vstup do expozice „Pohledy do minulosti 

Plzeňského kraje“

Doprovodný program: 
•	 Ukázka experimentální archeologie 
•	 Mletí obilí na ručním mlýnu a pečení placek 
•	 Vyznáte se v bylinách jako naši dávní předci?
•	 Interaktivní dílna pro děti a dospělé
•	 Přednáška o středověké hygieně v  Plzni 

–  Mgr. J. Orna 
•	 28. 10. 2019 - vstup do všech našich muzeí 

za 28,- Kč

Přednáškový sál
Přednášky

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Přednášky oddělení botaniky

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská 
pobočka České botanické společnosti

Flóra a vegetace NPR Rolavská vrchoviště se 
zaměření na nejvzácnější druhy rostlin
23. 1. v 16.30 hodin   

Navštívíme nejzachovalejší a nejhlubší krušnohorská 
rašeliniště. Vypravíme se k jezírkům, kde rostou 
rosnatky anglické a blatnice bahenní, budeme 
se  prodírat rašelinnou klečí k bříze trpasličí. Na 
odvalech cínového dolu si ukážeme sedm druhů 
plavuní!
Přednáší: Mgr. Vladimír Melichar

Všude dobře, v cizině nejlépe: rostlinné invaze  
v minulém i současném světě 
16. 2. v 11.30 hodin 

Přednáška přinese přehled současného stavu 
znalostí o rostlinných invazích a historických 
procesech výměny rostlin mezi kontinenty, které 
určují současné rozšíření druhů mimo jejich původní 
areály. 

Přednáší: Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., špičkový znalec 
ekologie invazí, nositel ceny Praemium Academiae 
(2010) a ceny Neuron (2018), jeden z nejcitovanějších 
vědců světa v oboru ekologie.
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Co přináší databáze Pladias botanikům?
6. 3. v 16.30 hodin 

Zajímají vás rostliny? Údaje o české flóře a vegetaci 
soustředí webová stránka projektu Pladias, přístupná 
i veřejnosti. 

Přednáší: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (Botanický ústav 
AV ČR)

Šumavské lesy již nehoří aneb dlouhodobá 
dynamika disturbancí horských lesů z různých 
pohledů
22. 10. v 16.30 hodin

Přednáší: palynolog doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. 
(Přírodovědecká fakulta UK Praha)

Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes – cíle 
a stav českobavorského přeshraničního projektu
13. 11. v 16.30 hodin

Přednáší: Ing. Milan Štech, Ph.D. (Přírodovědecká 
fakulta Jihočeské univerzity)

Přednášky oddělení zoologie

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni a Západočeská 
pobočka České společnosti ornitologické při 
Západočeském muzeu v Plzni

Karel Machač: Za ptáky východního Polska 
a Litvy, zeměmi čápů bílých
6. 4. v 10.30 hodin

Jan Veber: Poslední ráj Evropy 
30. 11. v 10.30 hodin

Ostatní kulturní programy 

Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Jací byli? Antropologie v archeologii 
15. 1. v 17.30 hodin

Jací byli? Zajímá Vás, jací byli naši předci? Chtěli 
byste poznat, co je možné zjistit z lidských ostatků? 
Přednáška bude věnována především fyzickým 
charakteristikám našich předků pohledem 
antropologa, možnostem výzkumu i spolupráce 
s archeologií a medicínou. V příspěvku nebudou 
chybět ani nejvýznamnější nálezy, které pomohly 
objasnit život našich předků a také dovolily 
nahlédnout do života historicky významných 
osobností jako například Karel IV. nebo sv. Jan 
Nepomucký. 

Přednáší: Zuzana Schierová 

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau 
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Antické památky Seznamu UNESCO    
5. 2. v 17.30 hodin
Přednáška posluchačům přiblíží vybrané antické 
památky, které se díky svému významu ocitly 
na seznamu světového dědictví UNESCO. V současné 
době na tomto seznamu figurují památky celkem 25 

zemí tří kontinentů. Zvoleny budou takové památky, 
které ilustrují šíři a pestrost někdejšího antického 
světa, například Hadriánův val, římské doly v  Las 
Medulas či slavná delfská věštírna.

Přednáší: Pavel Titz 

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau 
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

… čtěte Bibli, tam to všechno je… 9. 4. v 17 hodin

O Bibli svaté a jejím uspořádání přednáší Mons. 
František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.
V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Pod ochranou svatých 
23. 4. v 17 hodin

Uvedení stejnojmenné knihy za účasti autorů 
(J.  Dvořák, V. Patera, Z. Paterová-Ponicová) a Petra 
Prokopa Siostrzonka OSB, arciopata břevnovského.
V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Jarní koncert v muzeu
28. 4. v 18.30 hodin

Srdečně zvou: Jakub Šmíd, Veronika Ptáčková, 
Markéta Mája Kapustová, Veronika Poláková 
a Ladislav Pohořelý.

Píseň písní 
21. 5. v 17 hodin

Rozprava Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského, 
nad Biblí svatou a její částí.
V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Poklady v archeologii
4. 6. v 17.30 hodin

Běžný návštěvník si spojuje prohlídku muzejní 
archeologické expozice s nálezy zlata, stříbra 
a  drahého kamení. Archeologové však vidí 
hodnotu pokladu i v  nálezech, které možná běžný 
člověk na první pohled neocení. V  přednášce si 
tedy představíme některé příklady pravěkých 
a starověkých „pokladů“.

Přednáší: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., 
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve 
spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Sv. František v legendách a písních
6. 6. v 17 hodin

Literárně hudební pořad pražského souboru 
Okolostolala, Přemysl Rut a Markéta Potužáková.
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V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Život na hranici existence. 
Osídlování horských oblastí ve středověku 
24. 9. v 17.30 hodin

Studium zaniklých středověkých vsí patří mezi 
atraktivní témata evropské medievistiky. Více než 
kdy jindy nás totiž právě dnes přitahuje nejen 
krizové vnímání některých historických epoch, ale 
také kolaps sociálně-ekonomických a ekologických 
systémů, který s  procesem pustnutí obvykle 
spojujeme. Jedinečnou příležitost pro takové 
studium nabízí zaniklý Spindelbach na hřebeni 
Krušných hor, jemuž přednášku především věnujeme. 
Spindelbach je nejvýše položenou středověkou vsí, 
která je dnes české archeologii známa. Středověké 
osídlení zde dosáhlo klimatických mezí zemědělské 
produkce. Za jednu z  hlavních příčin opuštění vsi 
ve 2. pol. 15. století proto považujeme zhoršení 
klimatických podmínek spojené s  nástupem tzv. 
malé doby ledové.

Přednáší: PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau 
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Nové objevy a poznatky z rekonstrukce katedrály 
9. 10. v 17 hodin

Přednáší: Mons. Emil Soukup a Ing. arch. Jan Soukup 

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice 
umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni

Hygiena ve středověké Plzni
19. 10. v 15 hodin 

Přednáší: Mgr. Jiří Orna
Pořádá: Západočeské muzeum v  Plzni v  rámci 
Mezinárodního dne archeologie

Archeologické jednohubky 
15. 10. v 18 hodin

Jedenapůlhodinová série pětiminutových 
atraktivních minipřednášek s  archeologickou 
a  antropologickou tématikou. Rychlý sled 
jednotlivých příspěvků zaručuje dynamiku 
a  atraktivní náboj setkání veřejnosti s  výsledky 
vědního oboru. Jednohubky se staly osvědčeným 
receptem, jak zaujmout posluchače a přitom 
nedopustit, aby je přednáška začala nudit. Po pěti 
minutách totiž začíná hned další…

Pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau 
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Vánoční koncert v muzeu
 8. 12. v 18 hodin 

Přijďte se spolu s námi naladit na nejkrásnější svátky 
v roce. Zazní písně známé, tzv. vánoční klasika, 

ale i takové, které Vás, jak doufáme, mile překvapí. 
Naším jediným cílem je prožít s Vámi radost a těšení 
na Vánoce. Srdečně zvou: Jakub Šmíd, Veronika 
Ptáčková, Markéta Mája Kapustová, Veronika 
Poláková a Ladislav Pohořelý.

Ostatní kulturní programy 

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni

Medicína a Smrt
18. 6. v 17 hodin

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může 
dnešní zdravotnictví a sociální péče nabídnout lidem 
se závažnou, život ohrožující nemocí. 21 držitelů 
dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative 
Care Scholarship, které Nadační fond Avast poskytuje 
leaderům v oblasti paliativní péče, představuje svůj 
pohled na doprovázení umírajících a jejich rodin.

Přednáší: Bc. Viera Ivanovová – koordinátor 
vzdělávání v  Centru paliativní péče; MUDr. Martin 
Pachner – lékař v Hospici sv. Lazara v Plzni, atestovaný 
hematoonkolog. Nyní se věnuje specializované 
paliativní péči. 

Moderátor: Mgr. Marek Uhlíř – člen výboru České 
společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a  uznávaný 
expert na oblast paliativní péče.

Sedmý večer z cyklu Medicína a Smrt. 
Pořádá: Centrum paliativní péče, z.ú.

Beseda s tehdejšími plzeňskými pamětníky 
listopadových událostí roku 1989
 23. 10. v 17 hodin

Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové 
revoluce. Přijďte si tuto událost připomenout spolu 
s vysokoškolskými studenty, kteří stáli u jejího zrodu. 
Co prožívali během listopadových událostí r. 1989? 
Jak se na jejich zapojení dívali rodiče? A kdy začali 
věřit, že všechno dobře dopadne? Na tyto i další 
otázky se jich v  rámci moderované diskuze zeptají 
historici z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Moderuje: prof. Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu 
soudobých dějin AV ČR 
V rámci projektu Totalita 1948-1989. 

Příběhy našich sousedů: závěrečná prezentace 
pro Plzeňský kraj
12. 11. v 16 hodin

Žáci z šesti škol Plzeňského kraje zdokumentovali 
příběhy pamětníků ze svého okolí a na prezentaci 
představí před odbornou porotou výsledky své 
práce. Speciální běh projektu se tematicky vztahuje 
k výročí událostí 17. listopadu 1989.
Pořádá: Paměť národa Plzeňský kraj
Objevte s námi svět!      
21. 11. v 17.30 hodin

Cyklus přednášek pro cestovatele v  nejlepším věku 
pořádaný CK Delfín travel.
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Čeká vás zajímavé povídání o blízkých i dalekých 
koutech naší planety. Můžete se těšit na zasvěcené 
vyprávění zkušených cestovatelů o nevšedních 
zážitcích, doplněné spoustou krásných fotografií.

Autorské čtení z knihy povídek Samotní lidé 
autorky Jitky Prokšové
4. 12. v 17 hodin

Koncerty

Pořadatelem není Západočeské muzeum v Plzni

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
14. 1. v 18 hodin
Koncert komorní hudby     
21. 1. v 19 hodin

Na koncertu zazní novinky soudobých 
západočeských skladatelů v podání našich předních 
interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební 
centrum v rámci cyklu koncertů „Napříč generacemi“.

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
28. 1. v 18 hodin

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
18. 2. v 18 hodin

Hudební matiné žáků ZUŠ Stříbro 
24. 2. v 11 hodin

Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ 
T. Brzkové, Plzeň 
11. 3. v 18 hodin

Matěj Müller & hosté 2 
13. 3. v 19 hodin

Druhý samostatný autorský koncert, na kterém zazní 
především autorovy vlastní klavírní skladby, jež byly 
napsány v posledních čtyřech letech. V letošním roce 
s ještě bohatším programem a zajímavými hosty. 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
18. 3. v 18 hodin

Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. 
Brzkové, Plzeň
20. 3. v 18 hodin

Absolventský koncert Anny Vodové (housle) 
ze třídy Olgy Kinzlové ze ZUŠ B. Smetany
26. 3. v 18 hodin

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 54 
ze třídy Markéty Kapustové a Lenky Peškové
27. 3. v 18 hodin

Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ 
T. Brzkové, Plzeň 
8. 4. v 18 hodin 

Jarní koncert sboru Česká píseň Plzeň 
10. 4. v 19.30 hodin

Na koncertě zazní díla A. Dvořáka, L. Janáčka, 
B. Martinů. 

Pořádá: Česká píseň Plzeň, z.s.

Absolventský flétnový koncert žáků Anežky 
Frömerové, Terezy Holé, Jakuba Šedivého, Nely 
Boháčové a Markéty Baštové ze třídy Šárky 
Řehořkové ze ZUŠ Chválenická 17
11. 4. v 18 hodin

Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. 
Brzkové, Plzeň 
15. 4. v 18 hodin 

Charitativní koncert „Vlídný tmavomodrý svět“ 
16. 4. v 18 hodin

Účinkuje Dětský pěvecký sbor Mariella.

Pořádá: Lions Club Plzeň Bohemia 

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 54 
ze tříd Markéty Kapustové, Václava Kapusty a T. 
Hanzlíčka 
17. 4. v 17 hodin  

Flétnový absolventský koncert paní učitelky 
Ivany Nekolné ze ZUŠ, Chválenická 17 
24. 4. v 18 hodin

Koncert houslových nadějí 
25. 4. v 18 hodin

Vystoupí nadaní žáci ze smyčcových tříd ZUŠ 
Plzeňského kraje. 

Pořádá: ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
29. 4. v 18 hodin

Koncert komorní hudby 
30. 4. v 19 hodin 

Na koncertu zazní novinky soudobých 
západočeských skladatelů v podání našich předních 
interpretů. Koncert pořádá Západočeské hudební 
centrum v rámci cyklu koncertů „Napříč generacemi“.

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 54 
ze třídy Markéty Kapustové
2. 5. v 18 hodin

Absolventský koncert Barbory Návarové (housle) 
6. 5. v 18 hodin

ze třídy Olgy Kinzlové ze ZUŠ B. Smetany 

Dále účinkují hosté z klavírní třídy Nadi Urbanové – 
Jasmína Dolejší, Marek Krčál, Veronika Kloboučníková 
a Václav Bystrý
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Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ T. 
Brzkové, Plzeň
13. 5. v 18 hodin 

Absolventský koncert paní učitelky Alexandry 
Pelcové ze ZUŠ, Chválenická 17 
14. 5. v 18 hodin

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Elementária
15. 5. v 16 hodin

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 54 
ze tříd M. Kudrnové, E. Kohoutové, J. Podroužka 
a L. Podroužkové
16. 5. v 18 hodin

Kytarový absolventský koncert paní učitelky 
Pavly Kučvové a pana učitele Jana Anderleho 
ze ZUŠ, Chválenická 17
17. 5. v 17 hodin

Koncert žáků strunného oddělení ZUŠ T. Brzkové, 
Plzeň 
20. 5. v 18 hodin

Výchovné koncerty pro MŠ     
 21. 5. v 9 a 10.30 hodin 
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

Výchovné koncerty pro MŠ
22. 5. v 9 a 10.30 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 

Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
22. 5. v 17 hodin

Účinkují žáci Magda Vávrová, Jan Sekanina, Anežka 
Ráchel Hewitt z klavírní třídy M. Komorousové ze ZUŠ 
Chrást a hosté ze ZUŠ B. Smetany

Výchovné koncerty pro MŠ     
 23. 5. v 9 a 10.30 hodin
Pořádá: ZUŠ T. Brzkové, Plzeň    

Absolventský koncert žáků ZUŠ, Sokolovská 54   
ze tříd H. Moulisové a A. Círa
23. 5. v 18 hodin

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 
29. 5. v 18 hodin

Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
3. 6. v 18 hodin 

Těšíme se na léto
5. 6. v 18 hodin

Koncert dětského pěveckého sboru Rolničky 
při 14. ZŠ Plzeň. 
Sbormistryně Denisa Siterová a Eva Markvartová, 
klavírní doprovod Markéta Kourová a Vladimíra 
Rušavá.
Pořádá: 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
10. 6. v 18 hodin

Hudba terezínských autorů
24. 6. v 19.30 hodin

Účinkují: Camerata 2018: Vojtěch Jouza – hoboj, 
Anna Sommerová – housle, Anežka Ferencová – 
viola, Petr Malíšek – violoncello, Alena Grešlová – 
klavír, Česká píseň.

Na programu: Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, 
Viktor Ullmann, Bohuslav Martinů

Pořádá: Česká píseň Plzeň, z.s.

Koncert komorní hudby
23. 9. v 19 hodin

Na koncertu zazní šansony v  podání studentů 
pražské konzervatoře. Koncert pořádá Západočeské 
hudební centrum v rámci festivalu Tribuna komorní 
písně. 

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
14. 10. v 18 hodin

Koncert komorní písně
23. 10. v 19 hodin

Koncert komorní písně je součástí XV. ročníku 
festivalu Tribuna komorní písně. Účinkují 
studenti Katedry hudební kultury FPE ZČU v  Plzni 
a  Konzervatoře v  Plzni. Na programu jsou písně 
nejen 20. a 21. století.
Pořádá: Západočeské hudební centrum

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
11. 11. v 18 hodin

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
9. 12. v 18 hodin

Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária
10. 12. v 16 hodin

Malí velcí umělci
11. 12. v 18 hodin

Na koncertu komorní hudby zazní skladby 
soudobých českých skladatelů v  podání žáků ZUŠ 
Plzeňského kraje. 

Pořádá: Západočeské hudební centrum

Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové, 
Plzeň
16. 12. v 18 hodin

Vánoční koncert žáků akordeonového oddělení 
ZUŠ B. Smetany
17. 12. v 18 hodin

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ T. Brzkové, 
Plzeň 
19. 12. v 17 hodin
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Ekonomika

NÁKLADY  v Kč 
Spotřeba materiálu 3 830 455,64    
Spotřeba energie            5 708 768,87    
Prodané zboží 395 412,54    
Opravy a udržování 5 482 665,83    
Cestovné               653 907,68    
Náklady na reprezentaci 6 866,03    
Ostatní služby 8 594 304,07    
Mzdové náklady 54 205 405,00    
Zákonné sociální a zdravotní pojištění         17 511 940,00    
Jiné sociální pojištění 142 429,20    
Zákonné sociální náklady 1 751 852,58    
Daň silniční 2 688,00    
Jiné daně a poplatky 48 292,14    
Zmařené investice 1 521 944,10
Ostatní náklady z činnosti 502 988,32    
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 014 373,00    
Náklady z vyřazených pohledávek 16 768,00    
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 878 695,72    
Kurzové ztráty 1 166,50    
Náklady celkem 109 270 923,22

VÝNOSY  v Kč 
Výnosy z prodeje služeb 3 346 143,53    
Výnosy z pronájmů 10 000,00    
Výnosy z prodaného zboží 442 641,54    
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 743,80    
Čerpání fondu - reprodukční fond 5 714 934,23    
Ostatní výnosy z činnosti               690 794,01    
Úroky 1 187,30    
Kurzové zisky
Výnosy vybraných místních institucí z transferů - ÚSC 99 320 861,00    
Výnosy celkem         109 527 305,41

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 256 382,19     

Přepočtený stav pracovníků 134
Fyzický stav pracovníků 152
Průměrný plat               29 455,09 Kč
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Finanční vypořádání vztahů příspěvkové organizace se zřizovatelem

Finanční vypořádání ostatních vztahů s jiným poskytovatelem

UKAZATEL
Poskytnuto 

k 31. 12. 2019 v Kč

A. Neinvestiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele celkem  98 399 052 

v tom: 85 166 000,00 

Příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 97 326 000

Monitoring energií 513 052

Výstava "Listopad 89" 30 000

MKČR - Loutkářská dílna u profesera Skupy MK 36047/2019 OM 90 000

MKČR- ISO/D Prevent.ochrana před nepříznivými vlivy prostředí UZ 34013 105 000

MKČR-VISK 3 Obnova a rozšíření tech.vybavení knihoven UZ 34053 20 000

MKČR-Digitalizace tisků 16. a 17.století VISK 6 UZ 34 053 173 000
MKČR - Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství  ČR  v NATO a 15 let členství ČR 
v EU UZ 34070

142 000

 – Předfinancování a kofinancování projektu IROP Centum paleodiverzity UZ 17015 945,00 

 – Předfinancování a kofinancování projektu IROP Centum paleodiverzity UZ 17016 16 065,00 

B. Investiční příspěvky a dotace zaslané prostř. účtu zřizovatele  celkem 7 007 968 

v tom:- příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel): 3 398 086

z toho :  

Odstranění havarijního stavu Dobřív 1 940 455

Odstranění havarijního stavu Národopis a Muzeum B.Horáka 1 457 631

         - ostatní příspěvky od zřizovatele 3 551 882
Nákup sbírkových předmětů 300 000
Investice Národopisné muzeum a výtah Zborovská 3 251 882
          - ostatní dotace celkem (s ÚZ)  58 000
MKČR- ISO/D- Pořízení odsávacího ramenového systému UZ 34941 5 8000
   
C. Příspěvky a dotace  od zřizovatele celkem (A + B) 105 407 020 

D. Neinvestiční dotace  od jiného poskytovatele celkem vč.programů (ISPROFIN)  1 149 300

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele+ÚZ)  

GAČR Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny 17-10233S P210 326 000

GAČR Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický prales  

           č.19-06728S P210 596 000

Nadace 700.let - oslavy 10 let otevření Muzea loutek 10 000

Statutární město Plzeň - Hybohledy (výročí 10 let Muzea loutek) P/II/7 30 000

Statutární město Plzeň -  Kovářský talent - workshop a výstava P/II/11 60 000

Statutární město Plzeň -  Překlad průvodce stálou expozicí MCU PD č.13/2019 20 000

Statutární město Plzeň - Soupis tisků 17.století Západočeského muzea v Plzni, č.M/31 17 300
Statutární město Plzeň - Mezinárodní konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 
2019/004852

25 000

Město Rokycany- Podporu kultury ve městě Rokycany v roce 2019 10 000

Statutární město Plzeň - Oslava výročí 10 let Muzea loutek č.27/2019 15 000

Statutární město Plzeň - Výstava "Listopad 89" 40 000

          - příspěvek/dotace na výzkum a vývoj  

E. Investiční dotace od jiného poskytovatele celkem vč. programů (ISPROFIN) 0 

v tom: podle jednotlivých poskytovatelů vč. ÚZ (vypsat poskytovatele+ÚZ)

          - na výzkum a vývoj
 

F. Dotace od jiného poskytovatele celkem (D + E) 1 149 300 



110

Dodatek 

k příloze účetní závěrky sestavené za rok 2019 k datu 31. 12. 2019

Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace

Účel, ke kterému byla organizace zřízena:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 
6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje 
se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat 
veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti.

V současné době je veškerá činnost organizace realizována v rámci předmětu hlavní činnosti podle 
Zřizovací listiny z 11. 12. 2001 včetně jejích dodatků.

1. Západočeské muzeum postupovalo při sestavování roční závěrky důsledně podle zákona č.  563/91 Sb. 
o účetnictví a jeho pozdějších dodatků. Uzávěrkovým dnem byl 31. prosinec 2019. Účtování respektovalo 
směrnou účtovou osnovu platnou pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh byl vypracován a je uložen 
v dokumentaci k účetní závěrce Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace. 

Účetnictví věrně a poctivě zobrazuje skutečnosti účtovaných operací i finanční situaci organizace.  
Sestavení rozvahy a výsledovky zcela odpovídá obsahu § 7 bod 4) zákona o účetnictví, tzn., že v průběhu 
roku 2019 nedošlo k žádným změnám předmětu podnikání. Organizace potvrzuje, že nevznikla situace, 
z níž by bylo možné odvozovat existenci nejistých podmínek - viz § 19 odst. 5 písmeno b).

 

2. Pořizovaný hmotný a nehmotný majetek byl oceňován v souladu s § 25 bod l) zákona o účetnictví, 
tj. pořizovacími cenami.

Oceňování zásob: a) reprodukční cenou u „starých“ publikací nabytých zdarma, 

    b) pořizovací cenou. 

Peněžní prostředky a ceniny byly oceňovány nominálními cenami.

3. Odpisování majetku bylo prováděno na základě sestaveného odpisového plánu.  Byla použita metoda 
lineárního odepisování účetními odpisy. Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy 
Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, byl svěřen zřizovací listinou.

Kromě toho má ZČM vypůjčené od Statutárního města Plzeň tyto budovy:

Hlavní budova ZČM, Kopeckého sady 2 – výpůjčka na 99 let.

Budova Muzea loutek, nám. Republiky 23 – výpůjčka na 84 let.

U budovy Kopeckého sady je s Magistrátem města Plzně uzavřena dohoda o odpisování.

4. Při přepočtu cizí měny na českou měnu při úhradě cestovních nákladů pracovníků muzea bylo 
postupováno podle pravidel stanovených zákonem, který umožňuje použít kurz vyhlášený ČNB. Stejně 
bylo postupováno při převodu finančních prostředků ze zahraničí.

5. Při nákupu sbírkových předmětů (pořizovací náklady ve výši 469.524,- Kč) postupovalo Západočeské 
muzeum v Plzni, příspěvková organizace, dle novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a platných 
dodatků, která v nově zařazeném písmenu k) § 25 zákona, upravila oceňování kulturních památek 
a sbírek muzejní povahy. 

6. V průběhu roku nebyl pořízen žádný hmotný majetek formou finančního pronájmu.

7.  Žádná položka hmotného majetku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, není zatížena 
zástavním právem ani věcným břemenem.
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8. Úhrnná celková výše pohledávek vykázaných k 31. 12. 2019 činí 38.468,- Kč. Pohledávky po lhůtě 
splatnosti byly obeslány upomínkami.

Pohledávky přes 60 dnů doposud neuhrazené jsou v řešení našeho právního zástupce nebo jsou v řešení 
soudu či exekučně a jedná se jmenovitě o pohledávky: 

a) ve výši 16.768,- Kč – pohledávka za nezaplacené faktury bývalého zaměstnance p. Kožucha, 
vyhlášena insolvence,

b) ve výši 21.700,- Kč – pohledávka za bývalým nájemcem kavárny p. Henzlem za nezaplacené 
faktury – řešeno právním zástupcem.

9. Západočeské muzeum v Plzni neeviduje k 31. 12. 2019 žádné závazky. Veškeré závazky byly uhrazeny dle 
splatnosti uvedené na fakturách.
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Kontrolní činnost

Zpráva o výsledcích finančních kontrol provedených 
v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2019, vychází 
z  Metodického pokynu CHJ č.. 8, který vydalo 
11.7.2019 Ministerstvo financí České republiky. Tento 
metodický pokyn upravil náležitosti roční zprávy 
o výsledcích finančních kontrol, které ale i nadále 
vycházejí z  ustanovení zákona 320/2001 Sb. a jeho 
prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. Změna se tak dotkla 
především způsobu vykazování a předávání roční 
zprávy, který vychází z ustanovení zákona 126/2019 
Sb. a z  nové vyhlášky 274/2018 Sb. S  ohledem 
na provedené legislativní změny, se proto tato 
zpráva do určité míry liší od zpráv vypracovaných 
v minulých létech.

Západočeské muzeum v  Plzni je příspěvkovou 
organizací, kterou zřídil územní samosprávní celek, 
když určil předmět hlavní činnosti zahrnující zejména 
plánovité shromažďování hmotných dokladů vývoje 
a současného stavu přírody, spravování a doplňování 
muzejních sbírek a jejich prezentaci veřejnosti 
prostřednictvím stálých expozic i krátkodobých 
výstav. Zřizovatel dále uložil organizaci pořádání 
kulturních a vzdělávacích programů, provádění 
archeologických výzkumů a poskytování odborně 
metodické pomoci orgánům veřejné správy. 
Uložené úkoly však nepředstavují předmět a cíle, 
které by měla organizace zajišťovat výkonem své 
veřejnosprávní kontroly, takže tato zpráva informace 
o výsledcích veřejnosprávních kontrol, o nichž hovoří 
ustanovení § 32 bod 1 písmeno a) nezahrnuje.

1. Informace o výsledcích vykonaných 
veřejnosprávních kontrol 

V  Západočeském muzeu Plzeň byly v  roce 2019 
provedeny externími orgány dvě veřejno-správní 
kontroly: 
•	  - Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka 

Plzeň kontrolovala platby pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění za období 07/2015 – 06/2019. 
Zjištěním byl přeplatek pojistného ve výši 2  132 
Kč, který byl vrácen na účet organizace. 

•	 Hasičský záchranný sbor na pracovišti 
v  Rokycanech provedl kontrolu bez nálezu 
a návrhu opatření. 

Žádná z  kontrol tak nezpochybnila způsob 
hospodaření s veřejnými prostředky. Z toho důvodu 
nebylo nutné zpracovávat přehled kontrolních 
zjištění podle ustanovení § 32 bod l d vyhlášky 
274/2018 Sb. v textové nebo tabulkové formě.

2. Informace o vykonaných interních auditech 
podle § 28 zákona 320/2001 Sb.

Zpráva přináší informace o výsledcích interních 
auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce 
podle § 28 zákona 320/2001 Sb. konkretizovaných 
vyhláškou 274/2018 Sb. v § 32 bod l písmena b) až d).

Roční plán interního auditu pro rok 2019 obsahoval 
11 úkolů, které byly v  průběhu roku postupně 
plněny. Jednalo se zejména o:
•	 prověřování vybraných účetních a pokladních 

dokladů a jejich náležitostí se zaměřením na 
způsob jejich likvidace a dodržování postupů 
finanční kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb.

•	 dodržování postupů stanovených vyhláškou 
114/2002 Sb. a jejími novelami při hospodaření 
s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb

•	 ověření postupů, kterými je upraven systém 
schvalování služebních cest včetně správnosti 
výplaty jednotlivých druhů náhrad

•	 zjištění úrovně dodržování norem spotřeby 
pohonných hmot u jednotlivých vozidel tvořících 
závodovou autodopravu

•	 posouzení objemu, efektivnosti a účelnosti 
vynaložených finančních prostředků na opravy 
jednotlivých vozidel vzhledem k jejich stáří

•	 dodržování určených limitů pokladní hotovosti 
v jednotlivých pokladnách organizace

•	 ověření správnosti evidování drobného 
dlouhodobého majetku a dodržování ustanovení 
interní směrnice včetně úplnosti evidence 
zachycující předměty svěřené zaměstnancům 
podle § 255 zákoníku práce

•	 zjištění stavu čerpání dovolené v  průběhu 
hospodářského období se zaměřením na průběh 
čerpání v posledních měsících roku

•	 doplnění a úpravy souboru interních směrnic, 
kterými jsou aplikovány legislativní změny 
do pracovních postupů organizace

Mimo roční plán nebyly prováděny žádné audity. 

Informace o výsledcích interních auditů 
provedených během roku 2019 ( § 32 bod 1b) 
vyhlášky 274/2018 Sb.) lze proto agregovat a 
shrnout takto:
•	 prověřením namátkově vybraných účetních 

a pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné 
nedostatky s  významným rizikem pro 
hospodaření s  veřejnými prostředky, proto 
nevyplynula žádná povinnost kontaktovat 
příslušné státní zastupitelství nebo další 
orgány činné v  trestním řízení s  upozorněním 
na nesprávné použití veřejných finančních 
prostředků.

•	 při tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb 
nebyly zjištěny žádné závady – základní příděl 
byl tvořen ve stanovené procentní výši a měsíčně 
zálohově přeúčtováván.  Při hospodaření 
s prostředky fondu nebyly zjištěny závady, veškerá 
plnění z  fondu proběhla nepeněžní formou 
(s výjimkami vyhláškou povolenými). Drobné 
nepřesnosti u položky penzijní připojištění 
organizace v závěru roku 2019 odstranila. 
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•	 náhrady výdajů při pracovních cestách byly 
poskytovány správně. Problémy, které se v  této 
oblasti občas vyskytly, se týkaly především 
nedodržení časových lhůt určených pro 
předkládání cestovních účtů, tzn. na hospodaření 
s  veřejnými prostředky, neměly vliv. Náhrady 
za používání soukromého vozidla při pracovních 
cestách se vyskytly pouze sporadicky, nedostatky 
nebyly zjištěny. 

•	 každé používané služební vozidlo má 
v  technickém průkazu stanovenu normu 
spotřeby pohonných hmot. Její dodržování 
organizace sleduje v  dlouhodobě vedených 
časových řadách (za celou dobu používání 
vozidla). Pouze u  2  vozidel bylo v  posledních 
2 létech zaznamenáno překračování normy 
spotřeby o více než 10%. Bylo přijato opatření - 
seřízení motoru zkontroluje odborný servis. Mírné 
překračování norem spotřeby nelze považovat 
za riziko, jedná se především o ne zcela správné 
jednání výrobců a prodejců automobilů, kteří 
nestanovují normy spotřeby zcela reálně 

•	 stáří vozidel je vysoké, když 9 z  10 vozidel je 
plně odepsáno, tzn. vzniká riziková situace, která 
by mohla, pokud nebude řešena, negativně 
ovlivnit strukturu budoucích provozních nákladů 
organizace.

•	 režim a obsah pokladních operací byl nastaven 
určenými pokladními limity. Drobná pochybení 
zjišťovaná v  minulých létech, byla v  roce 2019 
plně odstraněna. 

•	 záznamy v operativní evidenci, v níž jsou 
zachyceny určené předměty dlouhodobého 
majetku (na základě ustanovení § 255 zákoníku 
práce) byly v průběhu roku 2019 zaktualizovány. 
Závady nebyly zjištěny

•	 průběh čerpání dovolené byl v  závěru roku 
(4.čtvrtletí) sledován a usměrňován tak, aby 
hodnoty převedené dovolené výrazným 
způsobem nezatížily náklady příštího roku

•	 soubor interních směrnic byl aktualizován v obou 
sekcích (provozní a ekonomická) a je naplněn 
celkem 36 různými směrnicemi, kterými je 
hospodaření organizace řízeno a usměrňováno. 
Problémy v této oblasti proto nevznikly. 

3. Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti 
zavedeného systému finanční kontroly

Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného 
systému finanční kontroly (podle § 32 bod 1c) 
vyhlášky 274/2018 Sb. zůstává pro rok 2019 obdobné 
jako v  roce předchozím, kdy byl systém označen 
za plně funkční a postačující pro potřeby organizace. 

Určitou změnou je způsob hodnocení přiměřenosti 
a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
formou otázek obsažených v metodickému pokynu 
CHJ č 8. Jedná se o:
•	 Je proces řídící kontroly upraven ve vnitřním 

předpisu?    ANO

•	 Je proces schvalování majetkových operací 
upraven ve vnitřním předpisu?  ANO 

•	 Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního 
účetního podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o 
finanční kontrole?   NE

•	 Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?  
     NE

•	 Na základě jakých kriterií  je vytvářen plán 
veřejnosprávní kontroly? Není vytvářen, veřejno-
správní kontrolu organizace neprovádí 

•	 Jak jsou využívány výsledky z  veřejnosprávní 
kontroly? Viz předchozí bod

•	 Zřídil orgán veřejné správy útvar interního 
auditu?            ANO s pracovním úvazkem 0,5

•	 Je postavení interního auditora upraveno 
ve vnitřním předpisu?   ANO

•	 Je proces výkonu interního auditu praven 
ve vnitřním předpisu?  ANO

•	 Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné 
ujištění o účelném, 

•	 hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými 
prostředky?    ANO 

Jedním z  pilířů kontrolního systému je již výše 
zmíněný soubor 36 interních směrnic, dalším pilířem 
je systém zjišťování a vyhodnocování rizik. Interní 
směrnice jsou vždy počátkem roku aktualizovány 
podle vydaných a schválených novel zákonů 
a vyhlášek, hodnocení rizik zůstává bez výraznějších 
úprav postupů použitých v  minulých létech. 
Funkčnost systému nejlépe potvrzuje skutečnost, 
že v  průběhu roku nebyly uplatněny žádné pokuty, 
penále a úroky z prodlení, a nevznikla žádná manka 
a škody. 

Pro snižování a omezování míry rizik při hospodaření 
se svěřeným majetkem sehrává rozhodující úlohu 
pojištění majetku. Tento majetek je s  výjimkou 
dopravních prostředků pojištěn rámcovou smlouvou 
uzavřenou zřizovatelem. 

Za skupinu dopravních prostředků bylo zaplaceno 
povinné a havarijní pojištění ve výši 78 tis. Kč; přijaté 
plnění od pojišťovny Kooperativa, bylo proúčtováno 
ve výši 161 tis. Kč (jednalo se o 4 položky náhrady 
škod vzniklých při dopravních nehodách, k  nimž 
došlo na počátku roku 2019 a dopravní nehodě 
z roku 2017). 

Za účinný nástroj ochrany majetku a sbírek muzejní 
povahy je také nutno považovat jeho elektro-
nickou ochranu, která se v  minulých létech plně 
osvědčila a proto byla bez velkých změn používána 
i v roce 2019. 

V  roce 2019 došlo ke krádeži pracovních nástrojů 
používaných při archeologických pracích. Škoda 
představovala částku 6 325 Kč a Policie ČR pachatele 
nezjistila. Žádné další útoky zlodějů a vandalů nebyly 
zaznamenány. 

Během roku 2019 muselo Západočeské muzeum 
v  Plzni vypořádat náklady spojené s  uzavřením 
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případu zmařených investic z let 2011 - 2013 
ve  výši 1  522 tis. Kč. Jednalo se o odpis projektů 
na akci „Rekonstrukce objektů č.p. 146 v ul. J. Knihy 
Rokycany na muzejní depozitáře – 1. etapa“ bývalého 
Muzea Bohuslava Horáka v  Rokycanech, které bylo 
k  1.1.2015 rozhodnutím zřizovatele sloučeno se 
Západočeským muzeem v Plzni. 

Z  provedené analýzy rizik vyplynulo, že počet 
pracovních úrazů se ve srovnání s rokem 2018 snížil 
(tehdy byly zaznamenány 4 lehčí pracovní úrazy bez 
pracovní neschopnosti), ale vážnost se zvýšila. Ve IV. 
čtvrtletí 2019 totiž došlo k úrazu pracovnice při chůzi 
na schodech. Následkem bylo poraněné rameno 
a pracovní neschopnost, která byla ukončena až 
v lednu 2020. Zavinění organizace nebylo zjištěno. 

4. Přehled kontrolních zjištění předaných 
k dalšímu řízení 

Žádná podezření na porušení rozpočtové kázně 
během hodnoceného hospodářského roku 
nevznikla, a proto nebylo nutno orgánům finanční 
správy nebo Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže předávat konkrétní hlášení. 

Opravy a udržování budov

Údržba
•	 výtahy a plošiny
•	 EPS, EZS, CCTV
•	 běžná údržba v  hlavní budově muzea je řešena 

technickým oddělením ZČM a dodavatelsky
•	 v knihovně byla provedena výměna nefunkčních 

žaluzií za dálkově ovládané rolety 
•	 v přednáškovém sále byly staré zatemňovací folie 

odstraněny a nalepeny nové
•	 v  expozici UMPRUM, Zbrojnici, Historii a v šatně 

došlo k výměně obyčejných a  úsporných žárovek 
za LED žárovky, dále byl v  expozici UMPRUM 
demontován starý nepoužívaný rozvaděč pro 
stmívání.

Pravidelné revize a služby 
•	 EPS, EZS, CCTV + rozhlas
•	 výtahy a plošiny
•	 FIDES dálkové spojení
•	 VZT + klimatizace
•	 SHZ stabilní hasicí zařízení – knihovna
•	 klima jednotka v knihovně
•	 klima jednotky v expozicích
•	 PHP + hydranty, sprinklery
•	 trezor ve sklepě (oddělení UMPRUM)
•	 UPS záložní zdroj
•	 požární klapky
•	 odvoz odpadu (celé ZČM)

Kopeckého sady 2 – hlavní budova 
•	 Přeprava materiálu dle požadavků oddělení 

výstavnictví a asistence při přípravě výstav 
•	 Opravy a běžná údržba na hlavní budově
•	  Vyklízení sklepa a odvoz odpadu 

Bolevecká náves 17
•	 Spolupráce při instalaci výstav odd. UMPRUM
•	 Údržba a opravy zařízení tech. oddělení a odd. 

UMPRUM
•	 Přeprava sbírkových předmětů pro odd. UMPRUM 
•	 Montáž a demontáž regálů v odd. UMPRUM
•	 Předělání el. instalace pro digestoř v  odd. 

konzervace
•	 Instalace nové digestoře v  odd. konzervace – 

částečně dodavatelsky
•	 Přeprava sbírkových předmětů pro oddělení 

konzervace
•	 Úprava prostor a přestěhování vybavení oddělení 

konzervace
•	 Rekonstrukce kotelny a výměna kotlů 

na technickém oddělení - dodavatelsky
•	 Úprava areálu
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Tylova 22 
•	 Spolupráce při instalaci výstav jednotlivých 

oddělení
•	 Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle 

požadavků jednotlivých oddělení
•	 Seřízení výměníkové stanice a výměna 

pojišťovacího ventilu – část. dodavatelsky
•	 Výměna expanzní nádoby ve výměníkové stanici 

- částečně dodavatelsky
•	 Opravy a běžná údržba v objektu

Národopisné muzeum náměstí republiky 13 
•	 Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum 
•	 Instalace nového osvětlení
•	 Montáž nového zábradlí
•	 Spolupráce při přípravě výstav
•	 Údržba a opravy dle požadavků muzea

Muzeum loutek náměstí republiky 23
•	 Spolupráce při instalaci výstav
•	 Přeprava sbírkových předmětů pro muzeum
•	 Údržba dle požadavků muzea
•	 Výměna expanzní nádoby – dodavatelsky
•	 Seřízení topného systému
•	 Vyčištění okapů a okapových svodů 

- dodavatelsky
•	 Opravy loutek – nepatřících mezi sbírkové
•	 Výroba nábytku pro výstavy

Muzeum církevního umění Františkánská 11
•	 Úprava areálu
•	 Opravy a údržba dle požadavků muzea
•	 Přeprava sbírkových předmětů a spolupráce při 

instalaci výstav

 

Zborovská 40
•	 Stěhování sbírek z depozitáře v Částkovo ul.
•	 Opravy a údržba dle požadavků jednotlivých 

oddělení
•	 Montáž nábytku a regálu pro odd. OZAV
•	 Montáž nových mycích stolů pro odd. OZAV – 

část. dodavatelsky
•	 Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků 

jednotlivých oddělení 
•	 Spolupráce při instalaci výstav

 Centrální depozitář Nepomuk
•	 Opravy a běžná údržba objektu
•	 Převozy sbírkových předmětů dle potřeby 

jednotlivých oddělení

 Zbiroh
•	 Převozy dle potřeb jednotlivých oddělení

Rokycany J. Urbana 141
•	 Spolupráce při instalaci výstav
•	 Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků 

jednotlivých oddělení

Rokycany Masarykovo nám. 135
•	 Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků 

jednotlivých oddělení

Rokycany Malé nám. 123
•	 Přeprava sbírkových předmětů dle požadavků 

jednotlivých oddělení
•	 Stěhování odd. historie do objektu v ul. J.Knihy

Dobřív
•	 Přeprava předmětů na Hamernický den
•	 Přeprava sbírkových předmětů a materiálu dle 

požadavků
•	 Vystěhování objektu a příprava na jeho 

rekonstrukci – částečně dodavatelsky
•	 Odvoz předmětů a materiálu do Zbiroha 

a do Rokycan – ul. J.Knihy

Rokycany ul. J. Knihy 
•	 Nastěhování nábytku z objektu na Malém náměstí
•	 Předělání el. instalace ve výstavním sále
•	 Nastěhování vybavení z Dobříva

Rokycany ul. Mládežníků
•	 Stěhování knih ze Zbiroha pro knihovnu 

v Rokycanech
•	 Stěhování nábytku ze Zbiroha pro oddělení 

paleontologie
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TISK , Datum: 13.03.2019 , Zdroj: Art + antiques , Strana: 28 , Autor: Ludmila Kotorová  , Vytištěno: 10 000 , Vydavatel: 
Ambit Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Antiques 

1.2. FOTO  

FOTO  
TISK , Datum: 15.03.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 10 , Autor: (ib) , Vytištěno: 118 856 , Prodáno: 66 412 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

1.3. Slov ané v  ra ném  stře dov ěku p ronikli i  do Bav orsk a, uk azuje  nov á výsta va v Plzni  

Slované v raném středověku pronikli i do Bavorska, ukazuje nová výstava v Plzni URL  
WEB , Datum: 15.03.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.4. Kd o vládl B rnu ? Archit ekt, fy zik, p rávničk a i býv alý d ělník  

Kdo vládl Brnu? Architekt, fyzik, právnička i bývalý dělník  
TISK , Datum: 16.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 46 , Vytištěno: 135 712 , Prodáno: 111 612 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Století Brna - příloha 

1.5. Če skon ěmec kou vý stavu  host í Zápa dočesk é m uzeu m v Plzni   

Českoněmeckou výstavu hostí Západočeské muzeum v Plzni  
RÁDIO , Datum: 16.03.2019 , Zdroj: ČRo Plzeň  , Strana: 2 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko 

1.6. Zážitky v Nár odo pisné m m uzeu   

Zážitky v Národopisném muzeu URL  
WEB , Datum: 17.03.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Plzeň-Vnitřní Město  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s.Obsahové duplicity: 11.03.2019 - Plzeňský deník  
1.7. Stř eda  bud e p atřit dět em  

Středa bude patřit dětem URL  
WEB , Datum: 18.03.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.8. FESTIVAL BLIK BLIK V PL ZNI  

FESTIVAL BLIK BLIK V PLZNI URL  
WEB , Datum: 22.03.2019 , Zdroj: radio1.cz +1 , Vydavatel: radio1.cz 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - mistnikultura.cz URL  
1.9. Muze a s n ápa dem  –  

Muzea s nápadem – dá se v nich hrát, ochutnávat, zavzpomínat... URL  
WEB , Datum: 22.03.2019 , Zdroj: lady-in.cz , Vydavatel: lady-in.cz 

1.10. Zav řen é Ná rod opisné  mu zeu m  

Zavřené Národopisné muzeum URL  
WEB , Datum: 22.03.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.11. Obě bud ovy n áro dopis néh o m uzea Plz eňska  v Plzni jso u až do n eděl e uza vře né  

Obě budovy národopisného muzea Plzeňska v Plzni jsou až do neděle uzavřené  
RÁDIO , Datum: 23.03.2019 , Zdroj: ČRo Plzeň  , Strana: 1 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko 

1.12. Jaký b yl min ulý r ežim a  jak s e zhr outil  

Jaký byl minulý režim a jak se zhroutil  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: — Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 135 712 , 
Prodáno: 111 612 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Publicita muzea
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1.13. Výs tava pře dstav uje Ko ulův o bdivu hod ný u mělecký  záb ěr  

Výstava představuje Koulův obdivuhodný umělecký záběr  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 18 , Autor: — Klára Mrázová  , Vytištěno: 135 712 , 
Prodáno: 111 612 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.14. Zít ra vyj de Kult ura  

Zítra vyjde Kultura  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.15. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 110 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.16. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 900 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.17. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 6 340 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.18. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 510 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.19. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 150 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
1.20. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.21. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.22. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.23. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.24. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
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VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
1.25. N a p átém  roč níku plzeň skéh o festiv alu BLIK BL IK se r ozsvít í (n ejen ) M ěsíc  

Na pátém ročníku plzeňského festivalu BLIK BLIK se rozsvítí (nejen) Měsíc URL  
WEB , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +1 , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 22.03.2019 - radio1.cz URL  
1.26. Odkr ytá But ovská mo hyla u  Stříb ra vy dává  svěd ectví o život ě i sm rti v dob ě br onz ové  

Odkrytá Butovská mohyla u Stříbra vydává svědectví o životě i smrti v době bronzové URL  
WEB , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Pavel Halla , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.27. Vilé m Heck el 1 00+ 1 (L ašské  muz eum  v Kop řivnici)  

Vilém Heckel 100+1 (Lašské muzeum v Kopřivnici) URL  
WEB , Datum: 28.03.2019 , Zdroj: lezec.cz +1 , Autor: Mgr Pavel Dvořák  , Vydavatel: lezec.cz 

Obsahové duplicity: 01.04.2019 - ifotovideo.cz URL  
1.28. K olegiu m m uzeí králo vských měst  zase dalo v  Žatci  

Kolegium muzeí královských měst zasedalo v Žatci URL  
WEB , Datum: 29.03.2019 , Zdroj: mesto-zatec.cz +1 , Autor: Radmila Holodňáková, Polánka Žatec  , Vydavatel: mesto-
zatec.cz 

Obsahové duplicity: 01.04.2019 - e-lounsko.cz URL  
1.29. Opr ava v ozovky si žád á i a rche ology  

Oprava vozovky si žádá i archeology  
TISK , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: Domažlický deník  , Strana: 1 , Autor: PETRA KŮTOVÁ , Vytištěno: 3 680 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.30. Výs tava v  mu zeu sk ončila   

Výstava v muzeu skončila  
TISK , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (maš) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.31. V Žatci  se s ešli zást upci muzeí  z kr álovskýc h m ěst. Řešili nový z ákon  o muzeí ch, pak n avštívili neto pýří v ýstav u  

V Žatci se sešli zástupci muzeí z královských měst. Řešili nový zákon o muzeích, pak navštívili 
netopýří výstavu URL  
WEB , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: e-lounsko.cz +1 , Vydavatel: Citytalk.cz - Regionální on-line deníky 

Obsahové duplicity: 29.03.2019 - mesto-zatec.cz URL  
1.32. Ví tání j ara  v Rokyc anec h  

Vítání jara v Rokycanech URL  
WEB , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.33. Vilé m Heck el 1 00+ 1 – Lašské  muz eu m v Kop řivnici  

Vilém Heckel 100+1 – Lašské muzeum v Kopřivnici URL  
WEB , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: ifotovideo.cz +1 , Vydavatel: ifotovideo.cz 

Obsahové duplicity: 28.03.2019 - lezec.cz URL  
1.34. Odkaz  um ělecké ho k niha ře Vladi mír a Werl a  

Odkaz uměleckého knihaře Vladimíra Werla URL  
WEB , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: kulturni-noviny.cz , Autor: Jan Dočekal  , Vydavatel: kulturni-noviny.cz 

1.35. Plz eň: Měst o navš tívila t émě ř st ovka t our ope rát orů z  Číny  

Plzeň: Město navštívila téměř stovka touroperátorů z Číny URL  
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

1.36. Plz eňská poct a po zap ome nuté mu „vlasti milu“  

Plzeňská pocta pozapomenutému „vlastimilu“  
TISK , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 9 , Autor: Alena Scheinostová  , Vydavatel: Katolický týdeník, 
s.r.o. , Země: Česko  , Rubrika: Perspektivy/Kultura 

1.37. Div adel ní lét o bu de l etos U J ežíšk a. Plzeňsk ého  Švand u ztvá rní Ond řej Ryc hlý, kt erý u ž se učí h rát na d udy  

Divadelní léto bude letos U Ježíška. Plzeňského Švandu ztvární Ondřej Rychlý, který už se učí 
hrát na dudy URL  
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu +1 , Vydavatel: ceskypohled.eu 

Obsahové duplicity: 03.04.2019 - regionplzen.cz URL  
1.38. Div adel ní lét o se s těh uje d o nov é lok ality, hl avní m láka dlem  bu de Str akonick ý du dák  
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Divadelní léto se stěhuje do nové lokality, hlavním lákadlem bude Strakonický dudák URL  
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.39. Div adel ní lét o po d plz eňský m ne be m se le tos c hystá U  Ježíšk a  

Divadelní léto pod plzeňským nebem se letos chystá U Ježíška URL  
WEB , Datum: 02.04.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.40. To uro per áto ři z Číny  zavít ali do Plz ně  

Touroperátoři z Číny zavítali do Plzně  
TISK , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: (bh) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.41. Muz eum  otev řelo  výstavy  spoj ené s  histo rií h utě  

Muzeum otevřelo výstavy spojené s historií hutě  
TISK , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník  +1 , Strana: 3 , Autor: (lmo) , Vytištěno: 2 280 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události z regionu 

Obsahové duplicity: 03.04.2019 - fm.denik.cz URL  
1.42. Let nice za čaly výst avou   

Letnice začaly výstavou  
TISK , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.43. Mir oslav Hu s je st rážce  sbí rky  

Miroslav Hus je strážce sbírky  
TISK , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 21 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Téma týdne 

1.44. R okyca nsko vy dává  pokl ady  

Rokycansko vydává poklady  
TISK , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 21 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Téma týdne 

1.45. V Plzni  se b ude  vítat  jar o! M ěste m p rojde  pr ůvod,  Mo ran a p oletí do Ra dbuzy   

V Plzni se bude vítat jaro! Městem projde průvod, Morana poletí do Radbuzy URL  
WEB , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.46. Šv and a du dák a Cyr ano s e od eh rají U J ežíška   

Švanda dudák a Cyrano se odehrají U Ježíška URL  
WEB , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +1 , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 02.04.2019 - ceskypohled.eu URL  
1.47. Ví tání j ara  v Plzni: vy náše ní M ora ny  

Vítání jara v Plzni: vynášení Morany URL  
WEB , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.48. TIP DENÍKU: Muze um otev řelo výs tavy s poje né s histori í hu tě  

TIP DENÍKU: Muzeum otevřelo výstavy spojené s historií hutě URL  
WEB , Datum: 03.04.2019 , Zdroj: fm.denik.cz +1 , Autor: Deník Ivan Pavelek  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 03.04.2019 - Frýdecko-místecký a třinecký deník  
1.49. Mo ran u ho dí d o Rad buzy  

Moranu hodí do Radbuzy  
TISK , Datum: 04.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +2 , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

Obsahové duplicity: 05.04.2019 - denik.cz URL , 04.04.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.50. K am o  víke ndu s  dět mi: Nal aďt e se na Velik onoc e, za hrajt e si p očíta čové hry  

Kam o víkendu s dětmi: Nalaďte se na Velikonoce, zahrajte si počítačové hry URL  
WEB , Datum: 04.04.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.51. Mo ran u ho dí d o Rad buzy  

Moranu hodí do Radbuzy URL  
WEB , Datum: 04.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +2 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 05.04.2019 - denik.cz URL , 04.04.2019 - Plzeňský deník  
1.52. V elikonoč ní výs tava s enio rů  

Velikonoční výstava seniorů URL  
WEB , Datum: 04.04.2019 , Zdroj: prachatice.eu , Autor: Hanka Rabenhauptová Rh  , Vydavatel: prachatice.eu 
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1.53. P řícho d ja ra d o Rokyc an  

Příchod jara do Rokycan  
TISK , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Vytištěno: 135 550 , Prodáno: 111 572 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.54. P ohád ce vlá dno u Velikon oce  

Pohádce vládnou Velikonoce  
TISK , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.55. Plz eň se  sym bolicky r ozlou čila se zimo u  

Plzeň se symbolicky rozloučila se zimou  
RÁDIO , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: ČRo Plzeň  , Strana: 2 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko 

1.56. Mo ran u ho dí d o Rad buzy  

Moranu hodí do Radbuzy URL  
WEB , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: denik.cz +2 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 04.04.2019 - Plzeňský deník, plzensky.denik.cz URL  
1.57. Mo ran a to má v  Plzni spo čítan é  

Morana to má v Plzni spočítané URL  
WEB , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Jan Markup, Michaela Svobodová  , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.58. H ospo da c oby Face boo k  

Hospoda coby Facebook  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 30 , Autor: Zbyněk Petráček  , Vytištěno: 41 883 , 
Prodáno: 33 011 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Výběr 

1.59. V Plzni  se d ávalo  zimě  sbo hem.  Nao pak s e přiv ítalo j aro   

V Plzni se dávalo zimě sbohem. Naopak se přivítalo jaro URL  
WEB , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.60. Výs tavy v Plz ni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 63 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Příloha - Deník Extra  

1.61. MORANU HOD ILI DO  RADBUZY  

MORANU HODILI DO RADBUZY  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Domažlický deník  , Strana: 3 , Vytištěno: 3 680 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.62. Vík end ové ti py  

Víkendové tipy  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: (tx) , Vytištěno: 135 550 , Prodáno: 111 572 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.63. MORANU HOD ILI DO  RADBUZY  

MORANU HODILI DO RADBUZY  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region 

1.64. FO TO: Mor anu  ho dili do R adb uzy  

FOTO: Moranu hodili do Radbuzy URL  
WEB , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.65. Mir oslav Hu s je st rážce  sbí rky  

Miroslav Hus je strážce sbírky URL  
WEB , Datum: 07.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.66. N ové k nihy v Plz ni  

Nové knihy v Plzni URL  
WEB , Datum: 07.04.2019 , Zdroj: literarnizapad.cz , Vydavatel: literarnizapad.cz 

1.67. P růvo d svr hl M ora nu d o ř eky. Zimu ukon čil tra diční obř ad  

Průvod svrhl Moranu do řeky. Zimu ukončil tradiční obřad  
TISK , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Ladislav Vaindl , Vytištěno: 135 550 , 
Prodáno: 111 572 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.68. C o n abíd ne v elikono ční č as v Plzeň ském  kraji  

Co nabídne velikonoční čas v Plzeňském kraji  
TISK , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 15 , Autor: (ČTK, zr) , Vytištěno: 118 816 , Prodáno: 66 581 , Vydavatel: 
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Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy 

1.69. Tipy na prvn í veliko nočn í akce ! Kam  vyrazi t na  trhy  a t radič ní p oseze ní?  

Tipy na první velikonoční akce! Kam vyrazit na trhy a tradiční posezení? URL  
WEB , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: qap.cz , Autor: Zuzana Sazimová  , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.70. E merit ní bis kup pře dnáš í  

Emeritní biskup přednáší URL  
WEB , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.71. Tip D eník u: Veliko noční  jar mark  v m uzeu   

Tip Deníku: Velikonoční jarmark v muzeu URL  
WEB , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 08.04.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.72. V elikonoč ní ja rm ark v muz eu  

Velikonoční jarmark v muzeu URL  
WEB , Datum: 08.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Plzeň-Vnitřní Město  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

Obsahové duplicity: 08.04.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.73. Tip na ja rní výlet d o Plzně : Velikon oční pro gra m, výs tavy pro celou  ro dinu i divoký z ápa d u prost řed  mě sta  

Tip na jarní výlet do Plzně: Velikonoční program, výstavy pro celou rodinu i divoký západ 
uprostřed města URL  
WEB , Datum: 09.04.2019 , Zdroj: 2media.cz , Vydavatel: 2media.cz 

1.74. Tipy na ja rní  výlety do Plzn ě  

Tipy na jarní výlety do Plzně URL  
WEB , Datum: 09.04.2019 , Zdroj: lifestylenews.cz +3 , Vydavatel: lifestylenews.cz 

Obsahové duplicity: 15.04.2019 - tojesenzace.cz URL , 13.04.2019 - stylemagazin.cz URL , 12.04.2019 - firststyle.cz URL  
1.75. Výs tavu i nspir ovala Pí seň písní  

Výstavu inspirovala Píseň písní  
TISK , Datum: 09.04.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Autor: ALENA OUŘEDNÍKOVÁ , Vydavatel: Katolický 
týdeník, s.r.o.  , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze 

1.76. Č eská píse ň vysto upí v mu zeu  

Česká píseň vystoupí v muzeu URL  
WEB , Datum: 09.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.77. Tip D eník u: Česk á pís eň vys tou pí v muze u  

Tip Deníku: Česká píseň vystoupí v muzeu URL  
WEB , Datum: 09.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Zdeněk Vaiz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.78. FO TO  

FOTO  
TISK , Datum: 10.04.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: (ib) , Vytištěno: 118 816 , Prodáno: 66 581 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

1.79. „Dr aisina“ , velo cipéd , vysok é kolo . Znáte  histo rii bicykl u?  

„Draisina“, velocipéd, vysoké kolo. Znáte historii bicyklu? URL  
WEB , Datum: 10.04.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Kct Český Lev , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.80. V elikonoc e v Plzni bud ou pl né d ob rot i t radič ních ře mesel  

Velikonoce v Plzni budou plné dobrot i tradičních řemesel URL  
WEB , Datum: 11.04.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.81. V elikonoč ní ja rm ark v N áro dopis né m mu zeu Plze ňska  

Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska URL  
WEB , Datum: 11.04.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zmp) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 12.04.2019 - prvnizpravy.parlamentnilisty.cz URL  
1.82. V elikonoc e osl aví v rokyc anské m m uzeu   

Velikonoce oslaví v rokycanském muzeu  
TISK , Datum: 12.04.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 5 , Autor: (lad) , Vytištěno: 560 923 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: 
Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko  

1.83. Tip na ja rní výlet d o Plzně : Velikon oční pro gra m i div oký z ápad  up rost řed měst a  

Tip na jarní výlet do Plzně: Velikonoční program i divoký západ uprostřed města URL  
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WEB , Datum: 12.04.2019 , Zdroj: firststyle.cz +3 , Vydavatel: firststyle.cz 

Obsahové duplicity: 15.04.2019 - tojesenzace.cz URL , 13.04.2019 - stylemagazin.cz URL , 09.04.2019 - lifestylenews.cz URL  
1.84. V elikonoč ní ja rm ark v N áro dopis né m mu zeu Plze ňska  

Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska URL  
WEB , Datum: 12.04.2019 , Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zmp) 

Obsahové duplicity: 11.04.2019 - plzenskenovinky.cz URL  
1.85. Th e Co mmu nity  

The Community URL  
WEB , Datum: 13.04.2019 , Zdroj: prestigeweb.cz , Vydavatel: prestigeweb.cz 

1.86. Tip na ja rní výlet d o Plzně : Velikon oční pro gra m, výs tavy pro celou  ro dinu i divoký z ápa d u prost řed  mě sta  

Tip na jarní výlet do Plzně: Velikonoční program, výstavy pro celou rodinu i divoký západ 
uprostřed města URL  
WEB , Datum: 13.04.2019 , Zdroj: stylemagazin.cz +3 , Vydavatel: stylemagazin.cz 

Obsahové duplicity: 15.04.2019 - tojesenzace.cz URL , 12.04.2019 - firststyle.cz URL , 09.04.2019 - lifestylenews.cz URL  
1.87. Vy práv ějí o Slo vane ch z Č ech i Bav orsk a  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska URL  
WEB , Datum: 13.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.88. V R okyca nech našli místo  pr o ven čení psů. Ze  hř bitova pr ostě udělali par k. Český  po utník  

V Rokycanech našli místo pro venčení psů. Ze hřbitova prostě udělali park. Český poutník URL  
WEB , Datum: 13.04.2019 , Zdroj: krajskelisty.cz , Vydavatel: Czechberry s.r.o. 

1.89. Tip D eník u: Veliko noce v rok ycansk ém muz eu Sob ota v  cen tru měst a p atří blížící m se svátk ům.  

Tip Deníku: Velikonoce v rokycanském muzeu Sobota v centru města patří blížícím se svátkům. 
URL  
WEB , Datum: 13.04.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Autor: Karel Pech , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.90. Toj esenz ace.cz   

Tojesenzace.cz URL  
WEB , Datum: 15.04.2019 , Zdroj: tojesenzace.cz +3 , Vydavatel: tojesenzace.cz 

Obsahové duplicity: 13.04.2019 - stylemagazin.cz URL , 12.04.2019 - firststyle.cz URL , 09.04.2019 - lifestylenews.cz URL  
1.91. B erá nka malov alo 1 43 výtv arn íků  

Beránka malovalo 143 výtvarníků  
TISK , Datum: 15.04.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

1.92. BEATKA SE VRHLA NA JIDÁŠKY  

BEATKA SE VRHLA NA JIDÁŠKY  
TISK , Datum: 15.04.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: region zpravodajství 

1.93. Vla stimil a  re nesa nčník.  To  byl a rchit ekt Ja n Koul a  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula URL  
WEB , Datum: 15.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Janu Koulovi, Deník Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. 

1.94. FO TO: Be rán ka m aloval o 14 3 výtv arn íků  

FOTO: Beránka malovalo 143 výtvarníků URL  
WEB , Datum: 15.04.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Autor: Deník Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.95. Plz eňské cent ru m je u ž 30 l et r eze rvací  

Plzeňské centrum je už 30 let rezervací  
TISK , Datum: 16.04.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: (ČTK) , Vytištěno: 135 550 , Prodáno: 111 572 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.96. K alend ář  

Kalendář  
TISK , Datum: 16.04.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: Česko  , 
Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství/Plzeňská diecéze  

1.97. Muz ejníci c hystají táb or  

Muzejníci chystají tábor  
TISK , Datum: 17.04.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 5 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 
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1.98. V elikonoc e se  slaví v Plz ni  

Velikonoce se slaví v Plzni URL  
WEB , Datum: 18.04.2019 , Zdroj: horydoly.cz , Vydavatel: Outdoornet.cz, s.r.o. 

1.99. B erá nek, boch ánky, nádivk a, k raslice,  po mlázky – i to js ou Velik onoc e na  Plzeňsk u  

Beránek, bochánky, nádivka, kraslice, pomlázky – i to jsou Velikonoce na Plzeňsku URL  
WEB , Datum: 22.04.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.100 . Jak si  užít TÝDEN  

Jak si užít TÝDEN  
TISK , Datum: 23.04.2019 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 60 , Autor: han , Vytištěno: 169 347 , Prodáno: 90 124 , 
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

1.101 . Pře dnášk a bu de o be nedikti nech   

Přednáška bude o benediktinech URL  
WEB , Datum: 23.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.102 . Kom ento vaná  pr ohlídk a výst avy  

Komentovaná prohlídka výstavy  
TISK , Datum: 24.04.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 13 , Autor: (mrak) , Vytištěno: 135 550 , Prodáno: 111 572 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.103 . Přes sto dob rovoln íků z D oosa n Škod a Powe r p omá halo š kolá m a neziskovk ám  

Přes sto dobrovolníků z Doosan Škoda Power pomáhalo školám a neziskovkám URL  
WEB , Datum: 24.04.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.104 . V mu zeu v ypr áví o J anu  Koulovi  

V muzeu vypráví o Janu Koulovi URL  
WEB , Datum: 24.04.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.04.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.105 . V mu zeu v ypr áví o J anu  Koulovi  

V muzeu vypráví o Janu Koulovi URL  
WEB , Datum: 24.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.04.2019 - denik.cz URL  
1.106 . Bene diktini v  Plzeňské m k raji  

Benediktini v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 25.04.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.107 . Stavě ní máje v N áro dopis né m m uzeu Plze ňska  

Stavění máje v Národopisném muzeu Plzeňska URL  
WEB , Datum: 25.04.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.108 . T radic e do drž ena. U  Nár odo pisné ho muze a Plzeňsk a už s tojí májka  

Tradice dodržena. U Národopisného muzea Plzeňska už stojí májka URL  
WEB , Datum: 26.04.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.109 . OBRAZEM : Plzeňsk ou Ško dovku  př ed 7 2 lety zpust ošil nál et 2 76 a me rických 'lé tajícíc h pev ností'  

OBRAZEM: Plzeňskou Škodovku před 72 lety zpustošil nálet 276 amerických 'létajících 
pevností' URL  
WEB , Datum: 28.04.2019 , Zdroj: irozhlas.cz , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS  

1.110 . Bene fiční k once rt Li ons Clu bu Plze ň Boh emia  

Benefiční koncert Lions Clubu Plzeň Bohemia URL  
WEB , Datum: 29.04.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Strana: 0 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.111 . Le tnice umělc ů už začaly  

Letnice umělců už začaly  
TISK , Datum: 30.04.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +1 , Strana: 30 , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED KVĚTEN 2019 

Obsahové duplicity: 30.04.2019 - Týdeník Tachovská jiskra  
1.112 . Le tnice umělc ů už začaly  

Letnice umělců už začaly  
TISK , Datum: 30.04.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +1 , Strana: 30 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED KVĚTEN 2019  

Obsahové duplicity: 30.04.2019 - Týdeník Klatovska  
1.113 . Oček áva né u dálosti  úte rý 3 0. d ubna   
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Očekávané události úterý 30. dubna URL  
WEB , Datum: 30.04.2019 , Zdroj: proglas.cz , Autor: Jana Lokajová  , Vydavatel: proglas.cz 

1.114 . Turisté  vyjed ou p o st opác h česk obr odské ho rod áka  

Turisté vyjedou po stopách českobrodského rodáka  
TISK , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: Kolínský deník  +1 , Strana: 2 , Autor: (ždv) , Vytištěno: 1 010 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zpravodajství - Kolínsko  

Obsahové duplicity: 07.05.2019 - Kolínský týden  
1.115 . Z květn ovéh o diá ře biskup a Tom áše  

Z květnového diáře biskupa Tomáše URL  
WEB , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: bip.cz , Autor: Plzeňské Madony , Vydavatel: bip.cz 

1.116 . Připo mín ka o bětí holoc aust u  

Připomínka obětí holocaustu  
TV , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: ČT 1  , Strana: 6 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.117 . SMETANOVSKÉ DNY V PLZNI  

SMETANOVSKÉ DNY V PLZNI  
TISK , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: Hudební rozhledy , Strana: 16 , Autor: Marta Ulrychová  , Vytištěno: 3 000 , Vydavatel: 
Společnost Hudební rozhledy , Země: Česko  , Rubrika: Festivaly, koncerty 

1.118 . M uzeu m lou tek sla ví d esáté  na roze niny. Láká na hybo hledy a lou tkářs kou dílnu   

Muzeum loutek slaví desáté narozeniny. Láká na hybohledy a loutkářskou dílnu URL  
WEB , Datum: 03.05.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.119 . VÝLETNICKÉ NO TY  

VÝLETNICKÉ NOTY  
TISK , Datum: 04.05.2019 , Zdroj: Magazín Víkend DNES  , Strana: 24 , Vytištěno: 135 518 , Prodáno: 112 920 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko 

1.120 . Turisté  vyr azí d o Plzně  

Turisté vyrazí do Plzně  
TISK , Datum: 07.05.2019 , Zdroj: Kolínský týden  +1 , Strana: 3 , Autor: (ždv) , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Život na Kolínsku 

Obsahové duplicity: 02.05.2019 - Kolínský deník  
1.121 . 26 :19  

26:19 URL  
WEB , Datum: 07.05.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.122 . Hybo hledy  – t o jsou  bed ýnky s l outk ami, kt er é si divá k m usí r ozhýb at sá m  

Hybohledy – to jsou bedýnky s loutkami, které si divák musí rozhýbat sám URL  
WEB , Datum: 08.05.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.123 . Co v květn u v Plzni: česko -bav orský  festiv al i tr adiční  Plzeňsk é dvo rky  

Co v květnu v Plzni: česko-bavorský festival i tradiční Plzeňské dvorky URL  
WEB , Datum: 09.05.2019 , Zdroj: protisedi.cz +1 , Vydavatel: Martin Gregor - Gregi.net 

Obsahové duplicity: 11.05.2019 - firststyle.cz URL  
1.124 . Za vzác nými živ očichy a r ostlina mi na  Šlovický v rch  

Za vzácnými živočichy a rostlinami na Šlovický vrch URL  
WEB , Datum: 09.05.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.125 . V hyb ohle dech ožil i Picass o  

V hybohledech ožil i Picasso  
TISK , Datum: 10.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (mrak) , Vytištěno: 135 526 , Prodáno: 111 231 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.126 . KERAMIKA V DÍLE ARCHITEKTA JANA KOU LY  

KERAMIKA V DÍLE ARCHITEKTA JANA KOULY  
TISK , Datum: 10.05.2019 , Zdroj: Art + antiques , Strana: 28 , Autor: Lenka Merglová Pánková , Vytištěno: 10 000 , 
Vydavatel: Ambit Media a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Antiques 

1.127 . Ti p na máj ový výlet  do Plzn ě: Ja rní  zoolo gická z ahr ada , česk o-b avor ský fes tival i t radič ní Plzeňsk é dv orky  

Tip na májový výlet do Plzně: Jarní zoologická zahrada, česko-bavorský festival i tradiční 
Plzeňské dvorky URL  
WEB , Datum: 11.05.2019 , Zdroj: firststyle.cz +1 , Vydavatel: firststyle.cz 

Obsahové duplicity: 09.05.2019 - protisedi.cz URL  
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1.128 . Výstavy v Plzni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 11.05.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 62 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník Extra  

1.129 . M uzejní noc v  České m r ozhlas e Plzeň   

Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň URL  
WEB , Datum: 13.05.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.130 . Volný č as  

Volný čas  
TISK , Datum: 14.05.2019 , Zdroj: Týdeník Frýdecko-Místecko  , Strana: 10 , Vytištěno: 3 650 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Volný čas 

1.131 . Kalen dář   

Kalendář  
TISK , Datum: 14.05.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: Česko  , 
Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství/Plzeňská diecéze  

1.132 . Vypr ávěn í o h rad u Bub en  

Vyprávění o hradu Buben URL  
WEB , Datum: 14.05.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.133 . Nu mismati cký sb orník  31/ 2  

Numismatický sborník 31/2 URL  
WEB , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: cbdb.cz , Vydavatel: cbdb.cz 

1.134 . Den  ro din a j eho oček ávan é ud álosti  

Den rodin a jeho očekávané události URL  
WEB , Datum: 15.05.2019 , Zdroj: proglas.cz , Autor: Jaroslava Otradovcová  , Vydavatel: proglas.cz 

1.135 . M uzejní noci a Glo ria Musa ealis  

Muzejní noci a Gloria Musaealis URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: horydoly.cz , Vydavatel: Outdoornet.cz, s.r.o. 

1.136 . Novink y a médi a  

Novinky a média URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: mkcr.cz +1 , Vydavatel: mkcr.cz 

Obsahové duplicity: 16.05.2019 - ekolist.cz URL  
1.137 . Cen  Glori a m usae alis za vý stavu  rok u získ alo M uzeu m u mě ní Olo mou c  

Cen Gloria musaealis za výstavu roku získalo Muzeum umění Olomouc URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: literarky.cz , Vydavatel: literarky.cz 

1.138 . Výsledky  XVII. ro čníku  Nár odní  sout ěže muz eí Glo ria musa ealis 2 018  

Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018 URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: zpravodajstvi.ecn.cz +1 , Vydavatel: zpravodajstvi.ecn.cz 

Obsahové duplicity: 16.05.2019 - ekolist.cz URL  
1.139 . Asociac e m uzeí a gal erií ČR:  Výsledky XVII.  roč níku N ár odní sout ěže muze í Glo ria m usae alis 2 018  

Asociace muzeí a galerií ČR: Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2018 URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: ekolist.cz +1 , Vydavatel: Brontosauří ekocentrum Zelený klub  

Obsahové duplicity: 16.05.2019 - zpravodajstvi.ecn.cz URL  
1.140 . MK ČR: N ár odní sout ěž m uzeí Glori a mu sae alis 20 18 zn á své  vítěz e  

MK ČR: Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2018 zná své vítěze URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: ekolist.cz +1 , Autor: Martha Häckl  , Vydavatel: Brontosauří ekocentrum Zelený klub  

Obsahové duplicity: 16.05.2019 - mkcr.cz URL  
1.141 . Semí nkov ny v Plzeň ském  kraji  

Semínkovny v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 16.05.2019 , Zdroj: prazske.zelenenoviny.cz , Vydavatel: prazske.zelenenoviny.cz 

1.142 . Dob řívští  finišují  s op rav ami h am ru  

Dobřívští finišují s opravami hamru  
TISK , Datum: 17.05.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 17.05.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
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1.143 . Prezi dents ký vlak TG M odv ezl ce nu Gl oria Mus aealis  

Prezidentský vlak TGM odvezl cenu Gloria Musaealis URL  
WEB , Datum: 17.05.2019 , Zdroj: horydoly.cz , Vydavatel: Outdoornet.cz, s.r.o. 

1.144 . Dob řív –  Dělníci  se v e čtvr tek v are álu vo dní ho h am ru n ezast avili.  

Dobřív – Dělníci se ve čtvrtek v areálu vodního hamru nezastavili. URL  
WEB , Datum: 17.05.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Autor: Václav Havránek  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

Obsahové duplicity: 17.05.2019 - Rokycanský deník  
1.145 . V ho dnoc ení návšt ěvník ů mu zeí obhájili Mělnič tí zlat o  

V hodnocení návštěvníků muzeí obhájili Mělničtí zlato URL  
WEB , Datum: 17.05.2019 , Zdroj: melnicky.denik.cz , Autor: Muzeum Mělník  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.146 . Zápa dočesk é m uzeu m o bsadil o v n áro dní s outě ži muz eí Gl oria mus aealis 201 8 dr uho u p říčku  

Západočeské muzeum obsadilo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2018 druhou příčku 
URL  
WEB , Datum: 18.05.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.147 . M uzeu m r oku 2 018   

Muzeum roku 2018 URL  
WEB , Datum: 20.05.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.148 . Práz dnin ová št afet a sta rtuje  1. č ervn a!  

Prázdninová štafeta startuje 1. června! URL  
WEB , Datum: 20.05.2019 , Zdroj: isusice.eu +2 , Vydavatel: isusice.eu 

Obsahové duplicity: 26.05.2019 - regionplzen.cz URL , 20.05.2019 - obec.sumava.eu URL  
1.149 . Práz dnin ová št afet a sta rtuje  1. č ervn a!  

Prázdninová štafeta startuje 1. června! URL  
WEB , Datum: 20.05.2019 , Zdroj: obec.sumava.eu +2 , Vydavatel: obec.sumava.eu 

Obsahové duplicity: 26.05.2019 - regionplzen.cz URL , 20.05.2019 - isusice.eu URL  
1.150 . M ěsto Plze ň už z ná návr hy n a svo u um ěleck ou ce nu!  

Město Plzeň už zná návrhy na svou uměleckou cenu! URL  
WEB , Datum: 20.05.2019 , Zdroj: qap.cz +2 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

Obsahové duplicity: 23.05.2019 - plzen.cz URL , 21.05.2019 - regionplzen.cz URL  
1.151 . Le tnice umělc ů p okrač ují  

Letnice umělců pokračují  
TISK , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

Obsahové duplicity: 21.05.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.152 . Op rava  ha mru  přin esla překv ape ní  

Oprava hamru přinesla překvapení  
TISK , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 10 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 117 551 , Prodáno: 66 195 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.153 . Koř eny u spěly  

Kořeny uspěly  
TISK , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: (ib) , Vytištěno: 117 551 , Prodáno: 66 195 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

1.154 . Plzeň už zn á náv rhy na sv ou u měl eckou cen u  

Plzeň už zná návrhy na svou uměleckou cenu URL  
WEB , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +2 , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 23.05.2019 - plzen.cz URL , 20.05.2019 - qap.cz URL  
1.155 . Le tnice umělc ů p okrač ují  

Letnice umělců pokračují URL  
WEB , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 21.05.2019 - Plzeňský deník  
1.156 . Ti p Dení ku: Letnic e u mělců pokr ačují Plz eň -  Fe stival d ucho vní k ultury  Let nice umělc ů po krač uje te nto týde n dv ěma akce mi.  

Tip Deníku: Letnice umělců pokračují Plzeň - Festival duchovní kultury Letnice umělců 
pokračuje tento týden dvěma akcemi. URL  
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WEB , Datum: 21.05.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Plzeňský Biskup Tomáš Holub, Deník Veronika Zimová  , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.157 . Do sí ně sl ávy m íří lo utká ř Tom áš Dvo řák  

Do síně slávy míří loutkář Tomáš Dvořák  
TISK , Datum: 22.05.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 13 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 117 551 , Prodáno: 66 195 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.158 . Festival TANEC PRAHA přijíždí do Plzn ě  

Festival TANEC PRAHA přijíždí do Plzně URL  
WEB , Datum: 22.05.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Autor: Plovárna Manětín, tYhle Marie Gourdain Cz, Ven Ku Tanci , 
Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.159 . Škole j e dvě  stě t řicet  let  

Škole je dvě stě třicet let URL  
WEB , Datum: 22.05.2019 , Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz , Autor: Jaroslav Sýbek  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

1.160 . Bavte  se o  víke ndu!  Tipy  na 25. a 26 . květ na  

Bavte se o víkendu! Tipy na 25. a 26. května URL  
WEB , Datum: 23.05.2019 , Zdroj: qap.cz , Autor: Náměstí Republiky , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.161 . Um ělecko u cen u m ěsta můž e získ at m uzikálový  he rec, malí řka či režisé r  

Uměleckou cenu města může získat muzikálový herec, malířka či režisér URL  
WEB , Datum: 23.05.2019 , Zdroj: plzen.cz +2 , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 21.05.2019 - regionplzen.cz URL , 20.05.2019 - qap.cz URL  
1.162 . Op rava  ha mru  pot rvá déle. B adat elé o bjevili zby tky h utě  

Oprava hamru potrvá déle. Badatelé objevili zbytky hutě  
TISK , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 3 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 559 324 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko 

Obsahové duplicity: 31.05.2019 - Mladá fronta DNES  
1.163 . Plzeňsk á m uzejní  noc 201 9 v Záp adoč eské m m uzeu v  Plzni  

Plzeňská muzejní noc 2019 v Západočeském muzeu v Plzni URL  
WEB , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +1 , Autor: (rp,plzenskenovinky.cz,foto:zcm) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 25.05.2019 - prvnizpravy.cz URL  
1.164 . Ková ři se v  ha mru pr ali s rá mečk em  

Kováři se v hamru prali s rámečkem  
TISK , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 24.05.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.165 . Ková ři se v  ha mru pr ali s rá mečk em  

Kováři se v hamru prali s rámečkem URL  
WEB , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Autor: Deník Redakce  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.05.2019 - Rokycanský deník  
1.166 . Tomáš  Bern har dt: Své  tra dice si Plz eň st ále hl edá  

Tomáš Bernhardt: Své tradice si Plzeň stále hledá URL  
WEB , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Jan Anderle , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.167 . Festival TANEC PRAHA přijíždí do Plzn ě  

Festival TANEC PRAHA přijíždí do Plzně URL  
WEB , Datum: 24.05.2019 , Zdroj: plzendnes.cz , Autor: Alena Marešová  , Vydavatel: plzendnes.cz 

1.168 . Plzeň l áká n a tr adičn í hist orický v íken d  

Plzeň láká na tradiční historický víkend URL  
WEB , Datum: 25.05.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz,foto:mmp) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

1.169 . M uzejní noc v  Zá pad očesk é gal erii  

Muzejní noc v Západočeské galerii URL  
WEB , Datum: 25.05.2019 , Zdroj: info-sumava.cz , Vydavatel: info-sumava.cz 

1.170 . Plzeňsk á m uzejní  noc 201 9 v Záp adoč eské m m uzeu v  Plzni  

Plzeňská muzejní noc 2019 v Západočeském muzeu v Plzni URL  
WEB , Datum: 25.05.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +1 , Autor: (rp,plzenskenovinky.cz,foto:zcm) , Vydavatel: PLAY NET a.s. 
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Obsahové duplicity: 24.05.2019 - plzenskenovinky.cz URL  
1.171 . Práz dnin ová št afet a leto s začí ná u ž prv níh o če rvna  

Prázdninová štafeta letos začíná už prvního června URL  
WEB , Datum: 26.05.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +2 , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 20.05.2019 - isusice.eu URL, obec.sumava.eu URL  
1.172 . Hur vínek  filmov ý  

Hurvínek filmový  
TISK , Datum: 27.05.2019 , Zdroj: TV magazín  , Strana: 8 , Autor: Jiří Renč  , Vytištěno: 217 167 , Prodáno: 94 209 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Pro děti 

1.173 . Das Fest  v Plzni  

Das Fest v Plzni  
TV , Datum: 27.05.2019 , Zdroj: ZAK TV , Strana: 7 , Provozovatel: ZAK TV s.r.o. , Země: Česko 

1.174 . M uzejní noc v  Plzni láká  do gale rií i d o hist orické ho p odz emí  

Muzejní noc v Plzni láká do galerií i do historického podzemí URL  
WEB , Datum: 28.05.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.175 . Tisí ce lidí v celé m Čes ku o pět dem onst rovaly  pr oti Babiš ovi a z a nez ávislou  justici  

Tisíce lidí v celém Česku opět demonstrovaly proti Babišovi a za nezávislou justici URL  
WEB , Datum: 28.05.2019 , Zdroj: euro.cz +2 , Vydavatel: Mladá fronta a.s. 

Obsahové duplicity: 28.05.2019 - aktualne.cz URL, tyden.cz URL  
1.176 . Lid é de mo nstro vali p roti Ba bišovi a  Beneš ové v e stovk ách měst   

Lidé demonstrovali proti Babišovi a Benešové ve stovkách měst URL  
WEB , Datum: 28.05.2019 , Zdroj: tyden.cz +2 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 28.05.2019 - aktualne.cz URL, euro.cz URL  
1.177 . "Ať  jde B abiš n a de tekto r lži. " Lid é v r egio nech de monst rov ali za n ezávisl ost justic e  

"Ať jde Babiš na detektor lži." Lidé v regionech demonstrovali za nezávislost justice URL  
WEB , Datum: 28.05.2019 , Zdroj: aktualne.cz +2 , Autor: autor:, ČTK, / před 2 minutami  , Vydavatel: Economia, a.s. 

Obsahové duplicity: 28.05.2019 - euro.cz URL, tyden.cz URL  
1.178 . Kalen dář   

Kalendář  
TISK , Datum: 28.05.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: Česko  , 
Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství/Plzeňská diecéze  

1.179 . Stovky Plz eňák ů pr oti Babiš ovi  

Stovky Plzeňáků proti Babišovi  
TISK , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (pro) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.180 . „Ba biš ven “: Da vid Kolle r v akci ! A Hutk a chc e, ať  jsm e jak Uk rajin a. Tom áš Klus mluvil. Ale je  tu i vý směc h „ Milion u chvilek “  

„Babiš ven“: David Koller v akci! A Hutka chce, ať jsme jak Ukrajina. Tomáš Klus mluvil. Ale je 
tu i výsměch „Milionu chvilek“ URL  
WEB , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +1 , Autor: Umělec David Koller  , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 29.05.2019 - politicke-listy.cz URL  
1.181 . „Ba biš ven “: Da vid Kolle r v akci ! A Hutk a chc e, ať  jsm e jak Uk rajin a. Tom áš Klus mluvil. Ale je  tu i vý směc h „ Milion u chvilek “  

„Babiš ven“: David Koller v akci! A Hutka chce, ať jsme jak Ukrajina. Tomáš Klus mluvil. Ale je 
tu i výsměch „Milionu chvilek“ URL  
WEB , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: politicke-listy.cz +1 , Autor: Umělec David Koller  , Vydavatel: politicke-listy.cz 

Obsahové duplicity: 29.05.2019 - parlamentnilisty.cz URL  
1.182 . FOTO GALERIE: Stovky li dí de mo nstr ovaly p roti Ba bišovi Plze ňsko /VIDEO / - Ř ada měst  na Plz eňsku se v úter ý zúč astnila de monst race   

FOTOGALERIE: Stovky lidí demonstrovaly proti Babišovi Plzeňsko /VIDEO/ - Řada měst na 
Plzeňsku se v úterý zúčastnila demonstrace URL  
WEB , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Stovky Plzeňanů  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.183 . Nech te s e inspi rovat  naši mi víke ndo vými ti py ka m s d ětmi  

Nechte se inspirovat našimi víkendovými tipy kam s dětmi URL  
WEB , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: kamsdetmi.com +1 , Autor: Střední Čechy , Vydavatel: Christian-Element 

Obsahové duplicity: 29.05.2019 - kamsdetmi.com URL  
1.184 . Nech te s e inspi rovat  naši mi víke ndo vými ti py ka m s d ětmi  
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Nechte se inspirovat našimi víkendovými tipy kam s dětmi URL  
WEB , Datum: 29.05.2019 , Zdroj: kamsdetmi.com +1 , Autor: Střední Čechy , Vydavatel: Christian-Element 

Obsahové duplicity: 29.05.2019 - kamsdetmi.com URL  
1.185 . Publikaci  o Soo su oc enili ta ké p oro tci  

Publikaci o Soosu ocenili také porotci  
TISK , Datum: 30.05.2019 , Zdroj: Chebský deník  , Strana: 2 , Autor: (sim) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.186 . Lé to pl né h udby  an eb ka m vy razit na kř esťanský festiv al  

Léto plné hudby aneb kam vyrazit na křesťanský festival URL  
WEB , Datum: 30.05.2019 , Zdroj: cirkev.cz , Autor: Martin Štecher Člověk  , Vydavatel: cirkev.cz 

1.187 . Chyst á se Muz ejní n oc  

Chystá se Muzejní noc URL  
WEB , Datum: 30.05.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.188 . Zápa dočesk á g alerie  a d alší ins tituce l ákají na p áteč ní M uzejn í noc   

Západočeská galerie a další instituce lákají na páteční Muzejní noc URL  
WEB , Datum: 30.05.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.189 . M uzejní noc v  Nár odo pisné m m uzeu  Plzeňska   

Muzejní noc v Národopisném muzeu Plzeňska URL  
WEB , Datum: 30.05.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.190 . Zábav a p ro d ospěl é i dě ti  

Zábava pro dospělé i děti  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 14 , Autor: (tx) , Vytištěno: 135 526 , Prodáno: 111 231 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.191 . Po o prav ě b ude ham r at rakcí   

Po opravě bude hamr atrakcí  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 57 , Vytištěno: 135 526 , Prodáno: 111 231 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Mimořádná příloha - Rokycansko 

Obsahové duplicity: 24.05.2019 - 5plus2  
1.192 . Fará ři, d ěkani i mniši si  vařili pivo  

Faráři, děkani i mniši si vařili pivo  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.193 . Star osta V áclav Kočí : Přije ďte do Rok ycan za kult uro u i sp ort em  

Starosta Václav Kočí: Přijeďte do Rokycan za kulturou i sportem  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 53 , Vytištěno: 135 526 , Prodáno: 111 231 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Mimořádná příloha - Rokycansko 

1.194 . V Rokyc anec h naj dete  skor o p ět d esítek  

V Rokycanech najdete skoro pět desítek  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 52 , Autor: Budova Radnice , Vytištěno: 135 526 , 
Prodáno: 111 231 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Mimořádná příloha - Rokycansko 

1.195 . Zk ame něliny  i život v  19.  stolet í  

Zkameněliny i život v 19. století  
TISK , Datum: 31.05.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 60 , Vytištěno: 135 526 , Prodáno: 111 231 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Mimořádná příloha - Rokycansko 

1.196 . Pivo va řili m niši už v e stř edov ěku  

Pivo vařili mniši už ve středověku  
TISK , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 17 , Autor: — Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.197 . Festival t anec  Prah a v Plze ňské m kraji začín á  

Festival tanec Praha v Plzeňském kraji začíná URL  
WEB , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.198 . M uzejní noc otev řela archiv , gal erie i  histo rické podz emí  

Muzejní noc otevřela archiv, galerie i historické podzemí URL  
WEB , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.199 . M uzeu m zlat a v Jíl ovém  získlo bro nz  

Muzeum zlata v Jílovém získlo bronz URL  
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WEB , Datum: 01.06.2019 , Zdroj: nasregion.cz , Autor: Jan Štoll  , Vydavatel: A 11, spol. s r.o. 

1.200 . Publikaci  o Soo su oc enili ta ké p oro tci  

Publikaci o Soosu ocenili také porotci URL  
WEB , Datum: 02.06.2019 , Zdroj: chebsky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.201 . Bavo rsko nabíz í m noh o tu ristických a kult urn ích z ážitků  

Bavorsko nabízí mnoho turistických a kulturních zážitků URL  
WEB , Datum: 02.06.2019 , Zdroj: literarky.cz , Autor: Schönsee Jan Štolba  , Vydavatel: literarky.cz 

1.202 . Ods tart oval 31. roční k festiv alu TANEC PRAHA v Plzeňské m kraji  

Odstartoval 31. ročník festivalu TANEC PRAHA v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 03.06.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Autor: Plovárna Ven Ku Tanci, tYhle Marie Gourdain Cz  , Vydavatel: 
mistnikultura.cz 

1.203 . 4. č erv en 2 019 - oč ekáv ané udál osti  

4. červen 2019 - očekávané události URL  
WEB , Datum: 04.06.2019 , Zdroj: proglas.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Breindl , Vydavatel: proglas.cz 

1.204 . Jak v ařila  pivo c írkev  u n ás i ve  svět ě, uk azuje v ýstava  v Plzni  

Jak vařila pivo církev u nás i ve světě, ukazuje výstava v Plzni  
TISK , Datum: 04.06.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 2 , Autor: (alo) , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: 
Česko  , Rubrika: Zpravodajství  

1.205 . Kalen dář   

Kalendář  
TISK , Datum: 04.06.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: Česko  , 
Rubrika: Diecézní zpravodajství  

1.206 . M ěsto rozhý be f estival tanc e  

Město rozhýbe festival tance  
TISK , Datum: 05.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (mrak) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.207 . O sv.  F rantišk ovi  

O sv. Františkovi  
TISK , Datum: 06.06.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.208 . Fará ři, d ěkani i mniši si  vařili pivo  

Faráři, děkani i mniši si vařili pivo URL  
WEB , Datum: 06.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.209 . Brdy js ou už vyp rod ané  

Brdy jsou už vyprodané  
TISK , Datum: 07.06.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.210 . M ěsíčník  Plzeňský k raj 201 9/6  

Měsíčník Plzeňský kraj 2019/6 URL  
WEB , Datum: 07.06.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Autor: Červnový Hydepark  , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.211 . M uzejní ceny 201 8  

Muzejní ceny 2018  
TISK , Datum: 07.06.2019 , Zdroj: Art + antiques , Strana: 3 , Autor: TKL , Vytištěno: 10 000 , Vydavatel: Ambit Media a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Zprávy 

1.212 . Přijďt e se  podiv ovat  nad  ná pady a zr učno stí u mělce  tvo řícíh o kine tické d řev ěné reliéfy   

Přijďte se podivovat nad nápady a zručností umělce tvořícího kinetické dřevěné reliéfy URL  
WEB , Datum: 08.06.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.213 . Rokyc anští  ryb áři p ořá dají z ávod y  

Rokycanští rybáři pořádají závody URL  
WEB , Datum: 08.06.2019 , Zdroj: denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.214 . Ilust rát or Če rnýc h ba ron ů Ne prak ta by  mo hl mí t v Ne pom uku galerii   

Ilustrátor Černých baronů Neprakta by mohl mít v Nepomuku galerii URL  
WEB , Datum: 10.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

1.215 . V českýc h m ěstec h se pro testuj e p roti Babiš ovi: n ejsm e slep í ani blbí  

V českých městech se protestuje proti Babišovi: nejsme slepí ani blbí URL  
WEB , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Novinky , Vydavatel: Borgis, a.s. 
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1.216 . "An dreji,  neb er vč elá m na ději."  V re gionu  pok račo valy d emo nstr ace proti B abišovi  

"Andreji, neber včelám naději." V regionu pokračovaly demonstrace proti Babišovi URL  
WEB , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.217 . Plzeň z ažila d alší a ntiba bišovsk ou d em onst raci, p řišly dv a tisíc e lidí  

Plzeň zažila další antibabišovskou demonstraci, přišly dva tisíce lidí URL  
WEB , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.218 . Prot esty proti pre mié rovi a  minist ryni s prav edln osti  

Protesty proti premiérovi a ministryni spravedlnosti  
TV , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: ČT 1  , Strana: 7 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.219 . Pro mluví o po svátný ch st udá nkách   

Promluví o posvátných studánkách URL  
WEB , Datum: 11.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.220 . Plzeňá ci: Nec hcem e Babišist án!  

Plzeňáci: Nechceme Babišistán!  
TISK , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.221 . Počátk y str ojíre nství v  Plzni  

Počátky strojírenství v Plzni  
TV , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: ČT 24  , Strana: 12 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.222 . Zámek  Le dnice - p rohlí dkové  okr uhy  

Zámek Lednice - prohlídkové okruhy URL  
WEB , Datum: 12.06.2019 , Zdroj: blesk.cz +1 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.06.2019 - 24zpravy.com URL  
1.223 . Práz dnin ová Plzeň  na bídn e p estrý pro gra m p ro rodin y s d ětmi  

Prázdninová Plzeň nabídne pestrý program pro rodiny s dětmi URL  
WEB , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: 2media.cz , Vydavatel: 2media.cz 

1.224 . Přijďt e kosi t pr o r adost   

Přijďte kosit pro radost URL  
WEB , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Plzeň-Jižní Předměstí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

1.225 . Zámek  Le dnice - p rohlí dkové  okr uhy  

Zámek Lednice - prohlídkové okruhy URL  
WEB , Datum: 13.06.2019 , Zdroj: 24zpravy.com +1 , Autor: Hlavní Článkek  , Vydavatel: 24zpravy.com 

Obsahové duplicity: 12.06.2019 - blesk.cz URL  
1.226 . Boží ti py n a pr ázdni ny a neb už vít e, ka m n a dov olen ou?  

Boží tipy na prázdniny aneb už víte, kam na dovolenou? URL  
WEB , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: cirkev.cz , Autor: Petr Zatloukal Člověk  , Vydavatel: cirkev.cz 

1.227 . Lito mě řice: Pr ochá zka k rálovský m měste m a  Mác hový m r odiště m  

Litoměřice: Procházka královským městem a Máchovým rodištěm URL  
WEB , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: vyslapy.cz , Autor: Kristyna Kousalikova , Vydavatel: vyslapy.cz 

1.228 . Ti p Dení ku: Přij ďte kosit p ro rad ost  

Tip Deníku: Přijďte kosit pro radost URL  
WEB , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.229 . Ins pirac e m odr otiske m  

Inspirace modrotiskem URL  
WEB , Datum: 14.06.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.230 . Zámek  Le dnice a jeh o taj emstv í. Dok ážete  v jeh o a reál u nají t tř eba z edn ářsk ou za hra du  

Zámek Lednice a jeho tajemství. Dokážete v jeho areálu najít třeba zednářskou zahradu URL  
WEB , Datum: 15.06.2019 , Zdroj: vyslapy.cz , Strana: 0 , Autor: Jana Šrámčíková  , Vydavatel: vyslapy.cz 

1.231 . Tí mto  meč em sťal č eské pány   

Tímto mečem sťal české pány  
TISK , Datum: 15.06.2019 , Zdroj: Aha! , Strana: 7 , Autor: (zb) , Vytištěno: 63 318 , Prodáno: 42 091 , Vydavatel: CZECH 
NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Aktuálně 

1.232 . Vystav ují My dlář ův m eč!  

Vystavují Mydlářův meč!  
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TISK , Datum: 15.06.2019 , Zdroj: Blesk , Strana: 4 , Autor: (zb) , Vytištěno: 223 294 , Prodáno: 185 314 , Vydavatel: 
CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Čechy/Morava  

1.233 . Skauti vystav ují do  31.  7.  

Skauti vystavují do 31. 7.  
TISK , Datum: 15.06.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

Obsahové duplicity: 19.06.2019 - Týdeník Rokycansko  
1.234 . Nadš enci k osili pr o r adost   

Nadšenci kosili pro radost  
TISK , Datum: 17.06.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: BARBORA HÁJKOVÁ , Vytištěno: 8 770 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 17.06.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.235 . Le dnicko  – val tický a reál: za kult ur ou a víne m n a jižní Mo ravu  

Lednicko – valtický areál: za kulturou a vínem na jižní Moravu URL  
WEB , Datum: 17.06.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.236 . Ost rovský zám ek vyst avuje meč,  kte rý nejs píš p atřil k atu Mydlá řovi  

Ostrovský zámek vystavuje meč, který nejspíš patřil katu Mydlářovi URL  
WEB , Datum: 17.06.2019 , Zdroj: idnes.cz +1 , Autor: Autor:, Petr Kozohorský  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 17.06.2019 - regiony.impuls.cz URL  
1.237 . PODÍVEJTE SE: Na dšenci kosili p ro r ados t  

PODÍVEJTE SE: Nadšenci kosili pro radost URL  
WEB , Datum: 17.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Deník Veronika Zimová  , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 17.06.2019 - Plzeňský deník  
1.238 . Ost rovský zám ek vyst avuje meč,  kte rý nejs píš p atřil k atu Mydlá řovi  

Ostrovský zámek vystavuje meč, který nejspíš patřil katu Mydlářovi URL  
WEB , Datum: 17.06.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +1 , Autor: Petr Kozohorský , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 17.06.2019 - idnes.cz URL  
1.239 . K vidě ní je meč,  kter ým k at stí nal hl avy  

K vidění je meč, kterým kat stínal hlavy  
TISK , Datum: 18.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: — Petr Kozohorský , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Karlovarský 

1.240 . Lid é ob divují údajn ý m eč kat a My dlář e  

Lidé obdivují údajný meč kata Mydláře  
TISK , Datum: 18.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (koz) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.241 . Udál osti v k ultuř e 18 . 6. 201 9  

Události v kultuře 18. 6. 2019  
TV , Datum: 18.06.2019 , Zdroj: ČT D: / ČT Art  +1 , Strana: 1 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

Obsahové duplicity: 19.06.2019 - 20:00 N1  
1.242 . Archit ektu ra p řed  Sam etem  a p o Sam etu / s a rchite kte m Jan em So ukup em  

Architektura před Sametem a po Sametu / s architektem Janem Soukupem URL  
WEB , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +2 , Strana: 0 , Autor: Eva Klapka Koutová  , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 19.06.2019 - mistnikultura.cz URL, mistnikultura.cz URL  
1.243 . Nadš enci s  kosa mi  

Nadšenci s kosami  
TISK , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 2 , Autor: (pro) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu/7+1 nej událostí týdne  

1.244 . Skauti vystav ují do  konc e če rven ce  

Skauti vystavují do konce července  
TISK , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +1 , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu 

Obsahové duplicity: 15.06.2019 - Rokycanský deník  
1.245 . Česk á kult ura pře d p řed Sa met em a po  Sam etu / s arc hitekt em J ane m Sou kup em  

Česká kultura před před Sametem a po Sametu / s architektem Janem Soukupem URL  
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WEB , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +2 , Strana: 0 , Autor: Eva Klapka Koutová  , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 19.06.2019 - mistnikultura.cz URL, mistnikultura.cz URL  
1.246 . Česk á kult ura pře d Sam ete m a po Sa metu  / s archit ekte m Ja nem  Souku pem   

Česká kultura před Sametem a po Sametu / s architektem Janem Soukupem URL  
WEB , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +2 , Strana: 0 , Autor: Eva Klapka Koutová  , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 19.06.2019 - mistnikultura.cz URL, mistnikultura.cz URL  
1.247 . Udál osti v k ultuř e 19 . 6. 201 9  

Události v kultuře 19. 6. 2019  
TV , Datum: 19.06.2019 , Zdroj: ČT D: / ČT Art  +1 , Strana: 1 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

Obsahové duplicity: 18.06.2019 - 20:00 N1  
1.248 . M uzeu m za hajuje  výstav u  

Muzeum zahajuje výstavu  
TISK , Datum: 20.06.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.249 . Cest a za pokla dy ze seve ru a neb  Muz ea n ejsou  nu da  

Cesta za poklady ze severu aneb Muzea nejsou nuda  
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 15 , Autor: JAN VESELÝ , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , 
Země: Česko 

1.250 . Cest a za pokla dy ze seve ru a neb  Muz ea n ejsou  nu da  

Cesta za poklady ze severu aneb Muzea nejsou nuda  
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 +2 , Strana: 17 , Autor: JAN VESELÝ , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , 
Země: Česko 

Obsahové duplicity: 28.06.2019 - Mladá fronta DNES - Příloha - Náš kraj, Mladá fronta DNES - Příloha - Náš kraj  
1.251 . Hře nský poklad  je p o Ně mcích  

Hřenský poklad je po Němcích  
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 28 , Autor: JAN VESELÝ , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Náš kraj 

1.252 . SKLÁRNA A MINIPIVOVAR sou zní v H ar rach ově  

SKLÁRNA A MINIPIVOVAR souzní v Harrachově  
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Stavitel , Strana: 36 , Autor: Petr Bůžek  , Vytištěno: 7 800 , Vydavatel: Business Media 
CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Industriálnístopy 

1.253 . Archit ektu ra k raje j e k vid ění v muz eu  

Architektura kraje je k vidění v muzeu  
TISK , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.254 . Do rokyc anské ho muze a za lid ovo u arc hitekt uro u  

Do rokycanského muzea za lidovou architekturou URL  
WEB , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: info-sumava.cz , Vydavatel: info-sumava.cz 

1.255 . Do rokyc anské ho muze a za lid ovo u arc hitekt uro u  

Do rokycanského muzea za lidovou architekturou URL  
WEB , Datum: 21.06.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.256 . Zahr ají te rezí nské auto ry  

Zahrají terezínské autory URL  
WEB , Datum: 22.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.06.2019 - denik.cz URL  
1.257 . Křimický  zá mek p atřil k rásn ým a utů m, muzikál u i op ere tě  

Křimický zámek patřil krásným autům, muzikálu i operetě URL  
WEB , Datum: 23.06.2019 , Zdroj: musical-opereta.cz , Vydavatel: musical-opereta.cz 

1.258 . Udál osti v k ultuř e, 2 3. 6.  20 19  

Události v kultuře, 23. 6. 2019  
TV , Datum: 23.06.2019 , Zdroj: ČT D: / ČT Art  , Strana: 1 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.259 . Ti p Dení ku: Zah rají t er ezínsk é au tory  

Tip Deníku: Zahrají terezínské autory URL  
WEB , Datum: 23.06.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.260 . Podív ejte s e na  další  trail er a  fot ogr afie z filmu H urví nek a kouz elné  muz eum   
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Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum URL  
WEB , Datum: 23.06.2019 , Zdroj: kritiky.cz , Vydavatel: kritiky.cz 

1.261 . Sout ěž se Zlat ou st ezko u už má vý herc e!  

Soutěž se Zlatou stezkou už má výherce! URL  
WEB , Datum: 24.06.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.262 . Zahr ají te rezí nské auto ry  

Zahrají terezínské autory URL  
WEB , Datum: 24.06.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 22.06.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.263 . Archit ektu ra k raje j e v ulici J . Knihy  

Architektura kraje je v ulici J. Knihy  
TISK , Datum: 25.06.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.264 . Zápa dočesk é m uzeu m us pělo  

Západočeské muzeum uspělo  
TISK , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +2 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 26.06.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko  
1.265 . Zápa dočesk é m uzeu m us pělo  

Západočeské muzeum uspělo  
TISK , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +2 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 26.06.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko  
1.266 . Zápa dočesk é m uzeu m us pělo  

Západočeské muzeum uspělo  
TISK , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +2 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 26.06.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska  
1.267 . Zápa dočesk é m uzeu m us pělo  

Západočeské muzeum uspělo  
TISK , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +1 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 26.06.2019 - Týdeník Tachovská jiskra  
1.268 . Zápa dočesk é m uzeu m us pělo  

Západočeské muzeum uspělo  
TISK , Datum: 26.06.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +1 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 26.06.2019 - Týdeník Rokycansko  
1.269 . Ředit elství sil nic a dálnic z ahaj uje výst avbu  silnice I /27 Plz eň, Tře moš enský rybn ík – Orlík  

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík URL  
WEB , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: rsd.cz +1 , Vydavatel: rsd.cz 

Obsahové duplicity: 30.06.2019 - parlamentnilisty.cz URL  
1.270 . Jak z aba vit dě ti  

Jak zabavit děti  
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Miminko , Strana: 72 , Vytištěno: 21 000 , Vydavatel: Affinity Media s.r.o. , Země: Česko  , 
Rubrika: Cestujeme s dětmi 

1.271 . Ro man Musil N ěco t akové ho s e ne pove dlo v novo dobý ch čes kých dějinác h  

Roman Musil Něco takového se nepovedlo v novodobých českých dějinách  
TISK , Datum: 27.06.2019 , Zdroj: Literární noviny , Strana: 64 , Vytištěno: 10 000 , Vydavatel: Litmedia a.s. , Země: Česko  , 
Rubrika: Příloha - Interview 

1.272 . Cest a za pokla dy ze seve ru a neb  Muz ea n ejsou  nu da  

Cesta za poklady ze severu aneb Muzea nejsou nuda  
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES +2 , Strana: 53 , Autor: JAN VESELÝ , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Náš kraj 

Obsahové duplicity: 28.06.2019 - Přílo , 21.06.2019 - 5plus2  
1.273 . Cest a za pokla dy ze seve ru a neb  Muz ea n ejsou  nu da  



135

Cesta za poklady ze severu aneb Muzea nejsou nuda  
TISK , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +2 , Strana: 53 , Autor: JAN VESELÝ , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Náš kraj 

Obsahové duplicity: 28.06.2019 - Přílo , 21.06.2019 - 5plus2  
1.274 . Minis tr Kr emlík:  Silnice I/ 27 mezi Tře moš enský m ry bníke m a  Orlík em s e do  pří štíh o rok u d očká rozší ření   

Ministr Kremlík: Silnice I/27 mezi Třemošenským rybníkem a Orlíkem se do příštího roku dočká 
rozšíření URL  
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +1 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 29.06.2019 - motormix.cz URL  
1.275 . Začala s tavb a silnice  I/2 7 z Plzně , odk ryla st ře dověk ou v esnici  

Začala stavba silnice I/27 z Plzně, odkryla středověkou vesnici URL  
WEB , Datum: 28.06.2019 , Zdroj: skypaper.cz , Vydavatel: skypaper.cz 

1.276 . Plzeň k oneč ně doko nčila n áplavk u  

Plzeň konečně dokončila náplavku  
TISK , Datum: 29.06.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 15 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy  

1.277 . U O rlíku s e do  příš tího  rok u r ozšíří  silnice.  

U Orlíku se do příštího roku rozšíří silnice. URL  
WEB , Datum: 29.06.2019 , Zdroj: motormix.cz +1 , Vydavatel: Pavel Jelínek 

Obsahové duplicity: 28.06.2019 - parlamentnilisty.cz URL  
1.278 . Ředit elství sil nic a dálnic z ahájilo  výstav bu silnic e I/ 27 Plzeň , T řem oše nský ry bník – O rlík  

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík URL  
WEB , Datum: 30.06.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +1 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 27.06.2019 - rsd.cz URL  
1.279 . Ob nova tra dice cí rkev ních pivova rů v Č esku  

Obnova tradice církevních pivovarů v Česku URL  
WEB , Datum: 02.07.2019 , Zdroj: pivomol.cz , Vydavatel: pivomol.cz 

1.280 . Výstav a Círk ev a pivo v Zá pad očeské m muze u v Plzni  

Výstava Církev a pivo v Západočeském muzeu v Plzni URL  
WEB , Datum: 02.07.2019 , Zdroj: pivomol.cz , Vydavatel: pivomol.cz 

1.281 . Pře dnášk a o J anu Husovi  

Přednáška o Janu Husovi  
TISK , Datum: 08.07.2019 , Zdroj: Klatovský deník  +1 , Strana: 2 , Vytištěno: 2 050 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region - zpravodajství 

Obsahové duplicity: 09.07.2019 - denik.cz URL  
1.282 . Alík s Pe píčke m na  výletě   

Alík s Pepíčkem na výletě URL  
WEB , Datum: 08.07.2019 , Zdroj: alik.idnes.cz , Vydavatel: alik.idnes.cz 

1.283 . Kouz elné hybo hledy vystav uje M uzeu m lo utek v  Plzni  

Kouzelné hybohledy vystavuje Muzeum loutek v Plzni URL  
WEB , Datum: 08.07.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: Petra Kosová  , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.284 . Zájemci si v m uzeu  zkusí mo drotis k  

Zájemci si v muzeu zkusí modrotisk  
TISK , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 11 , Autor: (mrak) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.285 . Pře dnášk a o J anu Husovi  

Přednáška o Janu Husovi URL  
WEB , Datum: 09.07.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 08.07.2019 - Klatovský deník  
1.286 . Cest u do  Plzně p ro dlužuje  něk olik uzav írek  silnice  

Cestu do Plzně prodlužuje několik uzavírek silnice  
TISK , Datum: 13.07.2019 , Zdroj: Žatecký a lounský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: (pk) , Vytištěno: 650 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Lounsko a Žatecko  

Obsahové duplicity: 16.07.2019 - Chomutovský deník  
1.287 . Ned ěle, 14 Če rven ec 2 019 10: 04  
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Neděle, 14 Červenec 2019 10:04 URL  
WEB , Datum: 14.07.2019 , Zdroj: literarky.cz +1 , Vydavatel: literarky.cz 

Obsahové duplicity: 14.07.2019 - literarky.cz URL  
1.288 . Ro man Musil: V Plzni přip rav ujem e pr vní n ovost avbu  mu zea vý tvar néh o u mění  v no vodo bých českýc h dějin ách  

Roman Musil: V Plzni připravujeme první novostavbu muzea výtvarného umění v novodobých 
českých dějinách URL  
WEB , Datum: 14.07.2019 , Zdroj: literarky.cz +1 , Autor: Pavel Hejduk , Vydavatel: literarky.cz 

Obsahové duplicity: 14.07.2019 - literarky.cz URL  
1.289 . Cest u do  Plzně p ro dlužuje  něk olik uzav írek  silnice  

Cestu do Plzně prodlužuje několik uzavírek silnice  
TISK , Datum: 16.07.2019 , Zdroj: Chomutovský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: (pk) , Vytištěno: 540 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Chomutovsko/region 

Obsahové duplicity: 13.07.2019 - Žatecký a lounský deník  
1.290 . Výstav a z tv orby Jan a Kouly  

Výstava z tvorby Jana Kouly URL  
WEB , Datum: 16.07.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.07.2019 - denik.cz URL  
1.291 . V mu zeu z ačín á ne topý ří výst ava  

V muzeu začíná netopýří výstava  
TISK , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: 1 9 1 6 4 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.292 . Výstav a z tv orby Jan a Kouly  

Výstava z tvorby Jana Kouly URL  
WEB , Datum: 18.07.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 16.07.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.293 . ROKYCANSKO VČERA  

ROKYCANSKO VČERA  
TISK , Datum: 19.07.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 19.07.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.294 . Net opýři mají sólo v muz eu  

Netopýři mají sólo v muzeu URL  
WEB , Datum: 19.07.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Autor: Stanice Pavlov , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 19.07.2019 - Rokycanský deník  
1.295 . V rok ycansk ém muz eu mají n eto pýři sól o do  1. z áří  

V rokycanském muzeu mají netopýři sólo do 1. září  
TISK , Datum: 20.07.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.296 . Ti p na ro dinný výl et: V Plzni si v sr pnu užijete  Živo u ulici i Sp ort mánii  

Tip na rodinný výlet: V Plzni si v srpnu užijete Živou ulici i Sportmánii URL  
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: firststyle.cz +1 , Vydavatel: firststyle.cz 

Obsahové duplicity: 24.07.2019 - ttg.cz URL  
1.297 . Cest ovní ruch  po dle ko ntr olorů : vysok é d otace  a "skut ek ut ek"  

Cestovní ruch podle kontrolorů: vysoké dotace a "skutek utek" URL  
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: horydoly.cz , Vydavatel: Outdoornet.cz, s.r.o. 

1.298 . V rok ycansk ém muz eu mají n eto pýři sól o do  1. z áří  

V rokycanském muzeu mají netopýři sólo do 1. září URL  
WEB , Datum: 23.07.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.299 . Ti p na ro dinný výl et: V Plzni si v sr pnu užijete  Živo u ulici i Sp ort mánii  

Tip na rodinný výlet: V Plzni si v srpnu užijete Živou ulici i Sportmánii URL  
WEB , Datum: 24.07.2019 , Zdroj: ttg.cz +1 , Vydavatel: ttg.cz 

Obsahové duplicity: 23.07.2019 - firststyle.cz URL  
1.300 . FOTO  

FOTO  
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TISK , Datum: 25.07.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 21 , Autor: (ib) , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy 

1.301 . OSVĚŽENÍ VE VEDRECH? ZMRZL INA  

OSVĚŽENÍ VE VEDRECH? ZMRZLINA  
TISK , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.302 . Výstav a dě tských k res eb z t erez ínské ho ghet ta je v  Plzni k vid ění j eště do n eděl e  

Výstava dětských kreseb z terezínského ghetta je v Plzni k vidění ještě do neděle URL  
WEB , Datum: 26.07.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.303 . OBRAZEM : Flo utek se d eště neb ojí, sc hová se v muze u lou tek  

OBRAZEM: Floutek se deště nebojí, schová se v muzeu loutek URL  
WEB , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: prachatickonews.cz , Autor: Zdeněk Přibyl  , Vydavatel: prachatickonews.cz 

1.304 . Jak si  ne pře dcház et kri tiky a dívky  

Jak si nepředcházet kritiky a dívky URL  
WEB , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: literarky.cz , Vydavatel: literarky.cz 

1.305 . Le tní s alon j e scén ou mladýc h  

Letní salon je scénou mladých  
TISK , Datum: 27.07.2019 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 26 , Autor: BLANKA FRAJEROVÁ , Vytištěno: 43 452 , 
Prodáno: 33 387 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Orientace - Výběr 

1.306 . ROKYCANSKO VČERA  

ROKYCANSKO VČERA  
TISK , Datum: 29.07.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.307 . Milé  čten ářky. ..  

Milé čtenářky...  
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Katka , Strana: 3 , Autor: alexandra hrabáková  , Vytištěno: 36 400 , Prodáno: 20 105 , 
Vydavatel: Burda Praha, spol. s r.o. , Země: Česko  , Rubrika: Obsah 

1.308 . Práz dnin ová Plzeň   

Prázdninová Plzeň  
TISK , Datum: 01.08.2019 , Zdroj: Katka , Strana: 51 , Autor: Alena Beníšková  , Vytištěno: 36 400 , Prodáno: 20 105 , 
Vydavatel: Burda Praha, spol. s r.o. , Země: Česko  , Rubrika: U nás je hezky 

1.309 . Vydejt e se do k ostnice   

Vydejte se do kostnice  
TISK , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: Klatovský deník  , Strana: 2 , Autor: (koh) , Vytištěno: 2 050 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.310 . Lo utká řská dílna pr ofeso ra Sku py – výtva rný p rog ra m p ro ve řejn ost  

Loutkářská dílna profesora Skupy – výtvarný program pro veřejnost URL  
WEB , Datum: 02.08.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.311 . Kter ak so udr uh Stali n sko nčil v ko přivác h  

Kterak soudruh Stalin skončil v kopřivách  
TISK , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 18 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.312 . Ote vírá  se d ílna prof eso ra Sku py. Záje mci si vyr obí vl astní  loutk u  

Otevírá se dílna profesora Skupy. Zájemci si vyrobí vlastní loutku URL  
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.313 . Lo utká řská dílna pr ofeso ra Sku py  

Loutkářská dílna profesora Skupy URL  
WEB , Datum: 03.08.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.314 . A na co jst e pyšn í vy?  

A na co jste pyšní vy?  
TISK , Datum: 05.08.2019 , Zdroj: Můj kousek štěstí  , Strana: 54 , Vydavatel: RF Hobby s.r.o. , Země: Česko  , Rubrika: Z 
vašich dopisů 

1.315 . Rokyc anská  muz ea zv ou k návšt ěvě  

Rokycanská muzea zvou k návštěvě  
TISK , Datum: 06.08.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.316 . Ti p na ro dinný výl et: V Plzni si v sr pnu užijete  Živo u ulici i Sp ort mánii  
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Tip na rodinný výlet: V Plzni si v srpnu užijete Živou ulici i Sportmánii URL  
WEB , Datum: 06.08.2019 , Zdroj: protisedi.cz , Vydavatel: Martin Gregor - Gregi.net 

1.317 . Víken dové  tipy  

Víkendové tipy  
TISK , Datum: 09.08.2019 , Zdroj: Českobudějovický deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 4 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Víkendové tipy 

1.318 . Katovs ký m eč láká  na zám ek  

Katovský meč láká na zámek  
TISK , Datum: 09.08.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 17 , Autor: PETR KOZHORSKÝ , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Karlovarský kraj 

1.319 . Le denick á p ouť   

Ledenická pouť URL  
WEB , Datum: 09.08.2019 , Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.320 . Rokyc any  

Rokycany URL  
WEB , Datum: 10.08.2019 , Zdroj: kdykde.cz , Vydavatel: Paseo s.r.o. 

1.321 . Symb oly mi nulé doby  př ežily, Stalin j e v muze u a k osmo nau ti v p arku   

Symboly minulé doby přežily, Stalin je v muzeu a kosmonauti v parku URL  
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: idnes.cz +1 , Autor: Autor:, Klára Mrázová  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 11.08.2019 - regiony.impuls.cz URL  
1.322 . Přijďt e n a Lo utká řskou  díln u p rofes ora  Skupy. K aždo u sr pnov ou so bot u od  10 do 1 8 h odin  

Přijďte na Loutkářskou dílnu profesora Skupy. Každou srpnovou sobotu od 10 do 18 hodin URL  
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.323 . Symb oly mi nulé doby  př ežily, Stalin j e v muze u a k osmo nau ti v p arku   

Symboly minulé doby přežily, Stalin je v muzeu a kosmonauti v parku URL  
WEB , Datum: 11.08.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +1 , Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 11.08.2019 - idnes.cz URL  
1.324 . Po st opác h lokálky  z Ch rástu  do R adnic e  

Po stopách lokálky z Chrástu do Radnice URL  
WEB , Datum: 12.08.2019 , Zdroj: osz.org , Vydavatel: osz.org 

1.325 . Vše, c o jste chtěli v ědě t o piv u  

Vše, co jste chtěli vědět o pivu URL  
WEB , Datum: 13.08.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Vydavatel: rozhlas.cz 

1.326 . Holo ubkov ský ke mp oslovil vít ěze přír odov ědn ých so utěž í  

Holoubkovský kemp oslovil vítěze přírodovědných soutěží  
TISK , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ  , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Region / Zpravodajství 

Obsahové duplicity: 22.08.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.327 . Holo ubkov ský ke mp oslovil vít ěze přír odov ědn ých so utěž í  

Holoubkovský kemp oslovil vítěze přírodovědných soutěží URL  
WEB , Datum: 22.08.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Autor: Deník Redakce  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 22.08.2019 - Rokycanský deník  
1.328 . Povíd ání o život ě n etopý rů  

Povídání o životě netopýrů  
TISK , Datum: 26.08.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.329 . T řicáté  výr očí sa met ové revolu ce se  blíží:  nejz ajímav ější t ema tické výs tavy z c elé rep ubliky  

Třicáté výročí sametové revoluce se blíží: nejzajímavější tematické výstavy z celé republiky URL  
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: informuji.cz , Strana: 0 , Vydavatel: informuji.cz 

1.330 . Plzeň oslaví 17. list opa d velk olepě ! M ěsto ovlád ne cel ode nní pro gra m Cest a svo body   

Plzeň oslaví 17. listopad velkolepě! Město ovládne celodenní program Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: qap.cz +3 , Strana: 0 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - plzenskenovinky.cz URL, prvnizpravy.cz URL , 27.08.2019 - kurzy.cz URL  
1.331 . Cest a svo body přip om ene 30. vý ročí  listop adu 198 9 velký m p rojekt em  

Cesta svobody připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem URL  
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WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: plzenskyrozhled.cz , Strana: 0 , Autor: Mgr Jana Mertová  , Vydavatel: 
plzenskyrozhled.cz 

1.332 . Velkým  pr ojekte m Ces ta sv obod y si v Plzni přip ome nou 30. výroč í sa metov é r evoluc e  

Velkým projektem Cesta svobody si v Plzni připomenou 30. výročí sametové revoluce URL  
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.333 . Plzeň si přip om ene 30. vý ročí  listop adu 198 9 velký m p rojekt em C esta svob ody  

Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 velkým projektem Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: kurzy.cz +3 , Strana: 0 , Autor: Eva Barborková  , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - plzenskenovinky.cz URL, prvnizpravy.cz URL , 27.08.2019 - qap.cz URL  
1.334 . T řicátiny  "Sa metu " o slaví Plze ň ve v elké m stylu:  Ve m ěstě bud e Cest a svo body  

Třicátiny "Sametu" oslaví Plzeň ve velkém stylu: Ve městě bude Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 27.08.2019 , Zdroj: blesk.cz , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.335 . Cest a svo body pov ede k  17. lis top adu 198 9  

Cesta svobody povede k 17. listopadu 1989  
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +2 , Strana: 14 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 03.09.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.336 . Plzeň oslaví třicát é výr očí 1 7. list opad u ve velké m stylu   

Plzeň oslaví třicáté výročí 17. listopadu ve velkém stylu  
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 10 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.337 . Věda  je zá bava , uk áže u niverzi tní f estival  

Věda je zábava, ukáže univerzitní festival  
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +2 , Strana: 30 , Autor: (red) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Tachovská jiskra  
1.338 . Věda  je zá bava , uk áže u niverzi tní f estival  

Věda je zábava, ukáže univerzitní festival  
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +2 , Strana: 30 , Autor: (red) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Stalo se/stane se 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.339 . Věda  je zá bava , uk áže u niverzi tní f estival  

Věda je zábava, ukáže univerzitní festival  
TISK , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +2 , Strana: 30 , Autor: (red) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska  
1.340 . Plzeň si přip om ene 30.vý ročí list opa du 198 9  

Plzeň si připomene 30.výročí listopadu 1989 URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +3 , Strana: 0 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:mmp) , Vydavatel: 
PLAY NET a.s. 

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - plzenskenovinky.cz URL , 27.08.2019 - kurzy.cz URL, qap.cz URL  
1.341 . Plzeň si přip om ene 30.vý ročí list opa du 198 9  

Plzeň si připomene 30.výročí listopadu 1989 URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +3 , Strana: 0 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:mmp) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 28.08.2019 - prvnizpravy.cz URL , 27.08.2019 - kurzy.cz URL, qap.cz URL  
1.342 . Plzeň si přip om ene 30.vý ročí list opa du 198 9  

Plzeň si připomene 30.výročí listopadu 1989 URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: kurzy.cz , Strana: 0 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. 

1.343 . Cyklistické  sbo hem  pr ázdni nám v Plzni  

Cyklistické sbohem prázdninám v Plzni URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: prozeny.blesk.cz , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.344 . Jan  Koula - a utor  fas ády plz eňsk é ra dnice  

Jan Koula - autor fasády plzeňské radnice URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.345 . Plzní p rojd e p růvo d Ven delín!  Otev ře novo u kult urní  sezó nu  
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Plzní projde průvod Vendelín! Otevře novou kulturní sezónu URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.346 . Ti p Dení ku: Pov ídán í o živ otě neto pýr ů  

Tip Deníku: Povídání o životě netopýrů URL  
WEB , Datum: 28.08.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Autor: Stanice Pavlov , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.347 . Net opýři l étají v  muz eu  

Netopýři létají v muzeu  
TISK , Datum: 29.08.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.348 . Cho dila jse m tě mi ulic emi  

Chodila jsem těmi ulicemi URL  
WEB , Datum: 29.08.2019 , Zdroj: i60.cz , Autor: Autor:, Jitka Chodorová, Zpět na homepage  , Vydavatel: i60 Publishers, 
s.r.o. 

1.349 . Cyklistické  sbo hem  pr ázdni nám v Plzni  

Cyklistické sbohem prázdninám v Plzni URL  
WEB , Datum: 29.08.2019 , Zdroj: blesk.cz , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.350 . Bikeři dnes  zdolaj í dva krát  Krkav ec  

Bikeři dnes zdolají dvakrát Krkavec  
TISK , Datum: 31.08.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 19 , Autor: (es) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.351 . Prův ode m Ven delín  vstříc  nov é kult urní  sezó ně! Vy razí už ve stře du od Mlý nské stro uhy  

Průvodem Vendelín vstříc nové kulturní sezóně! Vyrazí už ve středu od Mlýnské strouhy URL  
WEB , Datum: 01.09.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.352 . Prův od Ve ndelí n ods tart uje d alší k ultur ní sez onu !  

Průvod Vendelín odstartuje další kulturní sezonu! URL  
WEB , Datum: 02.09.2019 , Zdroj: musical-opereta.cz +1 , Vydavatel: musical-opereta.cz 

Obsahové duplicity: 02.09.2019 - plzen.cz URL  
1.353 . Prův ode m Ven delín  Divadlo  J. K. Tyla za hájí další s ezón u  

Průvodem Vendelín Divadlo J. K. Tyla zahájí další sezónu URL  
WEB , Datum: 02.09.2019 , Zdroj: plzen.cz +1 , Autor: Pochod Vendelín  , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 02.09.2019 - musical-opereta.cz URL  
1.354 . Část opo zice p roti f estival u na nápl avce  

Část opozice proti festivalu na náplavce  
TISK , Datum: 03.09.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 9 , Autor: Jiří Šolc  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.355 . Na podzi m pa dá listí  a k omu nisti, Plzeň  chyst á osla vy Sam etov é re voluce   

Na podzim padá listí a komunisti, Plzeň chystá oslavy Sametové revoluce URL  
WEB , Datum: 03.09.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Autor: https://www.facebook.com/iDNES.cz , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 03.09.2019 - regiony.impuls.cz URL , 28.08.2019 - Mladá fronta DNES  
1.356 . Na podzi m pa dá listí  a k omu nisti, Plzeň  chyst á osla vy Sam etov é re voluce   

Na podzim padá listí a komunisti, Plzeň chystá oslavy Sametové revoluce URL  
WEB , Datum: 03.09.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 03.09.2019 - idnes.cz URL , 28.08.2019 - Mladá fronta DNES  
1.357 . Vypr avte s e n a Vend elína   

Vypravte se na Vendelína  
TISK , Datum: 04.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.358 . Nápl avku U R adb uzy o testuj e fes tival  

Náplavku U Radbuzy otestuje festival  
TISK , Datum: 05.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.359 . Vend elín z ahájil k ultu rní s ezon u  

Vendelín zahájil kulturní sezonu  
TISK , Datum: 05.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.360 . Novo u kult urn í sez ónu z ahájil t ra diční p rův od Ven delí n  
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Novou kulturní sezónu zahájil tradiční průvod Vendelín URL  
WEB , Datum: 05.09.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.361 . Výstav a uká že, p roč motýli hyno u  

Výstava ukáže, proč motýli hynou  
TISK , Datum: 06.09.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: Jiří Šolc  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.362 . Kře hká k rása motýl ů  

Křehká krása motýlů URL  
WEB , Datum: 06.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.363 . Sam etov á rev oluce  v paličk ova né kr ajce. Můž ete přijít na uk ázkov ou lek ci do “My dlár ny”  

Sametová revoluce v paličkované krajce. Můžete přijít na ukázkovou lekci do “Mydlárny” URL  
WEB , Datum: 06.09.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.364 . Výstav a Kře hká k rása motýl ů - Plz eň  

Výstava Křehká krása motýlů - Plzeň URL  
WEB , Datum: 06.09.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.365 . O k řehk é kr áse motýlů  vypr ávějí v mu zeu  

O křehké kráse motýlů vyprávějí v muzeu  
TISK , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 12.09.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.366 . Plzeň oslaví třicet  let o d sa met u  

Plzeň oslaví třicet let od sametu  
TV , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: ZAK TV , Strana: 5 , Provozovatel: ZAK TV s.r.o. , Země: Česko 

1.367 . Výstav a Sam etová  rev oluce  v paličk ovan é kr ajce - Plzeň  

Výstava Sametová revoluce v paličkované krajce - Plzeň URL  
WEB , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Lenka Raunerová  , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.368 . Kurz plet ení n a r ámu  / „k rosie nkov ání“  - Plze ň  

Kurz pletení na rámu / „krosienkování“ - Plzeň URL  
WEB , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.369 . Podzi mní k urz paličkov ání pro dos pělé - Plzeň  

Podzimní kurz paličkování pro dospělé - Plzeň URL  
WEB , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Autor: Podzimní Kurz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.370 . Výstav a Prů řez tv orb ou Vojt ěcha  Hurt y - Plze ň  

Výstava Průřez tvorbou Vojtěcha Hurty - Plzeň URL  
WEB , Datum: 09.09.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.371 . Net opýří  exp ozice v rchol í v n eděli  

Netopýří expozice vrcholí v neděli  
TISK , Datum: 10.09.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.372 . 30  let o d sa met ové r evolu ce: u žijte si výs tavy, konc erty,  festiv aly a st ude ntský prův od  

30 let od sametové revoluce: užijte si výstavy, koncerty, festivaly a studentský průvod URL  
WEB , Datum: 10.09.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Strana: 0 , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.373 . Int erak tivní w orksh op pro veř ejnost  př ed Záp adoč eským muz eem   

Interaktivní workshop pro veřejnost před Západočeským muzeem URL  
WEB , Datum: 10.09.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.muz) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 10.09.2019 - prvnizpravy.cz URL  
1.374 . Int erak tivní w orksh op pro veř ejnost  př ed Záp adoč eským muz eem   

Interaktivní workshop pro veřejnost před Západočeským muzeem URL  
WEB , Datum: 10.09.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.muz) , Vydavatel: PLAY NET 
a.s. 

Obsahové duplicity: 10.09.2019 - plzenskenovinky.cz URL  
1.375 . Naše  pr avidel ná d ávka v íken dových  tipů kam  s dě tmi je  tu p ro v ás  

Naše pravidelná dávka víkendových tipů kam s dětmi je tu pro vás URL  
WEB , Datum: 11.09.2019 , Zdroj: kamsdetmi.com +1 , Strana: 0 , Autor: Střední Čechy , Vydavatel: Christian-Element 
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Obsahové duplicity: 11.09.2019 - kamsdetmi.com URL  
1.376 . Naše  pr avidel ná d ávka v íken dových  tipů kam  s dě tmi je  tu p ro v ás  

Naše pravidelná dávka víkendových tipů kam s dětmi je tu pro vás URL  
WEB , Datum: 11.09.2019 , Zdroj: kamsdetmi.com +1 , Strana: 0 , Autor: Střední Čechy , Vydavatel: Christian-Element 

Obsahové duplicity: 11.09.2019 - kamsdetmi.com URL  
1.377 . M uzeu m lou tek v Plz ni slaví dese t let od zal ožen í! Chys tá sp eciální  pr ogr am  

Muzeum loutek v Plzni slaví deset let od založení! Chystá speciální program URL  
WEB , Datum: 11.09.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.378 . Int erak tivní w orksh op pro veř ejnost  př ed Záp adoč eským muz eem   

Interaktivní workshop pro veřejnost před Západočeským muzeem URL  
WEB , Datum: 11.09.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 

1.379 . Kam o vík end u s d ětmi: P rob ěhn ěte s e zoo , poz nejte  život pře dků  

Kam o víkendu s dětmi: Proběhněte se zoo, poznejte život předků URL  
WEB , Datum: 12.09.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.380 . O k řehk é kr áse motýlů  vypr ávějí v mu zeu  

O křehké kráse motýlů vyprávějí v muzeu URL  
WEB , Datum: 12.09.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 09.09.2019 - Plzeňský deník  
1.381 . Op ravu  kate drály  pr odluž ují ne čeka né o bjevy  

Opravu katedrály prodlužují nečekané objevy  
TISK , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES +2 , Strana: 13 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 13.09.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.382 . Víken dové  tipy  

Víkendové tipy  
TISK , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (tx) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.383 . M uzeu m lou tek sla ví d eset le t od  svéh o vznik u  

Muzeum loutek slaví deset let od svého vzniku URL  
WEB , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: tyden.cz +2 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 15.09.2019 - plzen.cz URL , 14.09.2019 - divadlo.cz URL  
1.384 . Sam etov á rev oluce  v paličk ova né kr ajce  

Sametová revoluce v paličkované krajce URL  
WEB , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.385 . Op ravu  kate drály  svat ého Ba rtol oměj e v Plzni pro dlužují neče kan é obj evy  

Opravu katedrály svatého Bartoloměje v Plzni prodlužují nečekané objevy URL  
WEB , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.09.2019 - Mladá fronta DNES, regiony.impuls.cz URL  
1.386 . Vymez ený č as  

Vymezený čas URL  
WEB , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.387 . Při o prav ách k ated rály s e n ašly do sud ukryt é m alby, prác e po trvají  dél e  

Při opravách katedrály se našly dosud ukryté malby, práce potrvají déle URL  
WEB , Datum: 13.09.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 13.09.2019 - Mladá fronta DNES, idnes.cz URL  
1.388 . M uzeu m lou tek f ung uje už  10 l et  

Muzeum loutek funguje už 10 let  
TISK , Datum: 14.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 17 , Autor: (ČTK) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.389 . O Slov anec h na  záp adě  

O Slovanech na západě  
TISK , Datum: 14.09.2019 , Zdroj: Tachovský deník  , Strana: 2 , Autor: (red) , Vytištěno: 1 170 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

1.390 . Plzeňsk é M uzeu m lo utek sl aví d eset l et od  svéh o vznik u  

Plzeňské Muzeum loutek slaví deset let od svého vzniku URL  
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WEB , Datum: 14.09.2019 , Zdroj: divadlo.cz +2 , Vydavatel: divadlo.cz 

Obsahové duplicity: 15.09.2019 - plzen.cz URL , 13.09.2019 - tyden.cz URL  
1.391 . M uzeu m lou tek sla ví d eset le t. Roč ně h o n avštíví 30 tis íc lidí  

Muzeum loutek slaví deset let. Ročně ho navštíví 30 tisíc lidí URL  
WEB , Datum: 15.09.2019 , Zdroj: plzen.cz +2 , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 14.09.2019 - divadlo.cz URL , 13.09.2019 - tyden.cz URL  
1.392 . M uzeu m zav ře hlavní  sídlo  

Muzeum zavře hlavní sídlo  
TISK , Datum: 16.09.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.393 . Rozvíj ení i nfor matick ého  myšle ní je pri ma…  

Rozvíjení informatického myšlení je prima… URL  
WEB , Datum: 17.09.2019 , Zdroj: plzenskyrozhled.cz , Strana: 0 , Autor: Mgr Jana Mertová  , Vydavatel: 
plzenskyrozhled.cz 

1.394 . Věda  a t echnik a hr ou. C ent rum  Plzně o bsa dí 32  exp ozic  

Věda a technika hrou. Centrum Plzně obsadí 32 expozic URL  
WEB , Datum: 17.09.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.395 . Ková řský t alent  

Kovářský talent URL  
WEB , Datum: 17.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.396 . Víken dové  Dny v ědy  

Víkendové Dny vědy  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 14 , Autor: (ČTK) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 

, Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský  

Obsahové duplicity: 20.09.2019 - ctidoma.cz URL  
1.397 . Dny v ědy a tec hniky lá kají n a n ové ex pozic e  

Dny vědy a techniky lákají na nové expozice  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: LENKA PROKŠOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.398 . STAŇTE SE NA CHVÍLI  KOVÁŘEM  

STAŇTE SE NA CHVÍLI KOVÁŘEM  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.399 . M uzeu m Ho ráka zavř e bu dovu   

Muzeum Horáka zavře budovu  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ , Vytištěno: 1 790 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

1.400 . Plzeň: Měs to b ude o vík endu  pat řit Dn ům v ědy a tec hniky  

Plzeň: Město bude o víkendu patřit Dnům vědy a techniky URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

1.401 . Lid ové st avby js ou k viděn í v m uzeu   

Lidové stavby jsou k vidění v muzeu  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.402 . M uzeu m je uzavř eno   

Muzeum je uzavřeno  
TISK , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu 

1.403 . Cen tru m Plzně ovlád nou  Dny v ědy a  tech niky! Při neso u i do pra vní omez ení  

Centrum Plzně ovládnou Dny vědy a techniky! Přinesou i dopravní omezení URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.404 . Řidiči mají s můlu.  Popul ární  akce  uzav ře p ro auta  ná městí  Rep ubliky  

Řidiči mají smůlu. Populární akce uzavře pro auta náměstí Republiky URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.405 . Věda  je zá bava ! Přijď te si t o vyzko ušet do c ent ra Plzně   

Věda je zábava! Přijďte si to vyzkoušet do centra Plzně URL  
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WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Karolína Stiborová , Iva Kokešová / zdroj: Český roz  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.406 . Na z ápa dě Čec h se  uskut eční Dny vě dy a tech niky  

Na západě Čech se uskuteční Dny vědy a techniky  
RÁDIO , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Hitrádio FM PLUS , Strana: 2 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. , 
Země: Česko 

1.407 . Škod ovka do to ho! 90 le t hok eje v Plz ni očim a fa nouš ků v muze u  

Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků v muzeu URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: qap.cz , Autor: Zpč Muzeum  , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.408 . Dny v ědy a tec hniky st art ují v p átek v Plzni  

Dny vědy a techniky startují v pátek v Plzni  
RÁDIO , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: Rádio Blaník - západ  , Strana: 1 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 

, Země: Česko 

1.409 . T radič ní kov ářsk é tec hniky U měleck á ř emesl a  

Tradiční kovářské techniky Umělecká řemesla URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.410 . M uzeu m Ho ráka zavř e bu dovu   

Muzeum Horáka zavře budovu URL  
WEB , Datum: 18.09.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.411 . Cen tru m Plzně bud e p atřit v ědě  a te chnice   

Centrum Plzně bude patřit vědě a technice  
TISK , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 21 , Autor: (ib) , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

1.412 . Plzeňsk é Dny v ědy a tec hniky  

Plzeňské Dny vědy a techniky URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Strana: 0 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. 

1.413 . M uzeu m b ude f ung ovat dál  

Muzeum bude fungovat dál  
TISK , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

1.414 . Plzeň ovlád ne vě da a tec hnika:  Expozice  bu dou v  cen tru,  na nám ěstí R epu bliky nevj ede te  

Plzeň ovládne věda a technika: Expozice budou v centru, na náměstí Republiky nevjedete URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: blesk.cz , Autor: • FOTO: ZČU , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.415 . Plzeň rozd ala sv é u měleck é ce ny za rok 201 8  

Plzeň rozdala své umělecké ceny za rok 2018 URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +3 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 19.09.2019 - ceskypohled.eu URL, kurzy.cz URL, qap.cz URL  
1.416 . Cen tru m Plzně oživí v pát ek a s obot u Dny vědy a tec hniky  

Centrum Plzně oživí v pátek a sobotu Dny vědy a techniky URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.417 . Plzeň rozd ala u měle cké c eny z a rok  20 18. Př evzali je  Joze f Hruš koci, R enát a Fučíkov á, Tom áš Dvo řák, ma nželé To uschkovi  a Mark éta Fo rma nová  

Plzeň rozdala umělecké ceny za rok 2018. Převzali je Jozef Hruškoci, Renáta Fučíková, Tomáš 
Dvořák, manželé Touschkovi a Markéta Formanová URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu +3 , Autor: Jižní Čechy , Vydavatel: ceskypohled.eu 

Obsahové duplicity: 19.09.2019 - kurzy.cz URL, qap.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.418 . Plzeň rozd ala sv é u měleck é ce ny za rok 201 8  

Plzeň rozdala své umělecké ceny za rok 2018 URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: kurzy.cz +3 , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. 

Obsahové duplicity: 19.09.2019 - ceskypohled.eu URL, qap.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.419 . Plzeň rozd ala sv é u měleck é ce ny za rok 201 8 - FO TKY  

Plzeň rozdala své umělecké ceny za rok 2018 - FOTKY URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: qap.cz +3 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

Obsahové duplicity: 19.09.2019 - ceskypohled.eu URL, kurzy.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.420 . Škod ovka do to ho! 90 le t hok eje v Plz ni očim a fa nouš ků  

Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků  
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RÁDIO , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: ČRo Plzeň  , Strana: 2 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS  , Země: Česko 

1.421 . V Plzni zač nou oblí bené  Dny v ědy a  tech niky a  také  Noc v ědců  

V Plzni začnou oblíbené Dny vědy a techniky a také Noc vědců URL  
WEB , Datum: 19.09.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autor: Veronika Albrechtová / zdroj: Český rozhlas Plzeň  , Vydavatel: 
rozhlas.cz 

1.422 . Hokej oví k otelníci  pr orazili do muze a  

Hokejoví kotelníci prorazili do muzea  
TISK , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 10 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.423 . Hokej  v Plzni slav í  

Hokej v Plzni slaví  
TISK , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (žít) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.424 . Plzeň – TUR ISMUS  

Plzeň – TURISMUS URL  
WEB , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: e-vsudybyl.cz , Vydavatel: e-vsudybyl.cz 

1.425 . Dny v ědy v  Plzni  

Dny vědy v Plzni URL  
WEB , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: ctidoma.cz +1 , Vydavatel: Centa, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.09.2019 - Mladá fronta DNES  
1.426 . Um ělecké ceny měst a Plzně mají  své majitel e  

Umělecké ceny města Plzně mají své majitele URL  
WEB , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Petra Kosová , Iva Kokešová / zdroj: Český rozhlas P  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.427 . Škod ovka do to ho! Zá pad očeské  muz eu m při pom ene  90 l et h okeje v  Plzni oči ma f anou šků  

Škodovka do toho! Západočeské muzeum připomene 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků URL  
WEB , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.428 . Plzeňšt í hok ejoví fan oušci p om ohli vytv ořit výs tavu Šk odovk a d o to ho!  

Plzeňští hokejoví fanoušci pomohli vytvořit výstavu Škodovka do toho! URL  
WEB , Datum: 20.09.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Jan Markup , Iva Kokešová / zdroj: Český rozhlas Plz  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.429 . Dre sy, p uky i fo tky. Ho kejoví fan oušci vys tavují  v m uzeu  

Dresy, puky i fotky. Hokejoví fanoušci vystavují v muzeu  
TISK , Datum: 21.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 17 , Autor: — Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.430 . PLZEŇŠT Í FANOUŠCI  SOBĚ  

PLZEŇŠTÍ FANOUŠCI SOBĚ  
TISK , Datum: 21.09.2019 , Zdroj: Klatovský deník  +1 , Strana: 3 , Vytištěno: 2 050 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 21.09.2019 - Plzeňský deník  
1.431 . 90  LET H OKEJE ANEB FANOUŠCI SOBĚ  

90 LET HOKEJE ANEB FANOUŠCI SOBĚ  
TISK , Datum: 21.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 21.09.2019 - Klatovský deník  
1.432 . Plzeň si přip om ene 30. vý ročí  listop adu 198 9 p rojekt em C esta sv obo dy  

Plzeň si připomene 30. výročí listopadu 1989 projektem Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 22.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.433 . Živ ot n a hr anici e xistenc e. Os ídlov ání h orský ch o blastí ve st řed ověku   

Život na hranici existence. Osídlování horských oblastí ve středověku URL  
WEB , Datum: 22.09.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch.) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

1.434 . FOTO:  90 l et h okeje ane b fa noušci  sob ě  

FOTO: 90 let hokeje aneb fanoušci sobě URL  
WEB , Datum: 22.09.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.435 . Česk á lout ka: Do ba k očová ní  
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Česká loutka: Doba kočování URL  
WEB , Datum: 22.09.2019 , Zdroj: scena.cz , Vydavatel: scena.cz 

1.436 . M uzeu m, kd e si lid é m ohou  s lou tkami  hr át  

Muzeum, kde si lidé mohou s loutkami hrát  
TISK , Datum: 23.09.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 15 , Autor: (ČTK,zr) , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy 

1.437 . Česk á lout ka  

Česká loutka  
TISK , Datum: 23.09.2019 , Zdroj: TV mini , Strana: 12 , Autor: DANIEL STORCH , Vytištěno: 259 497 , Prodáno: 181 585 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Cyklus 

1.438 . Brož ura ra dí, jak obo hatit výuku   

Brožura radí, jak obohatit výuku  
TISK , Datum: 24.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.439 . Ozve  se kl epán í, a z a dv eř mi je t učňák  

Ozve se klepání, a za dveřmi je tučňák  
TISK , Datum: 24.09.2019 , Zdroj: Barbar! , Strana: 46 , Autor: PAVEL PECHOUŠEK , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Jan 
Štifter , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

1.440 . Insti tuce v Plzni na bízejí  spol ečně školá m vzd ělávací  pr ogr amy  

Instituce v Plzni nabízejí společně školám vzdělávací programy URL  
WEB , Datum: 24.09.2019 , Zdroj: plzendnes.cz , Autor: Mgr Klára Elišáková  , Vydavatel: plzendnes.cz 

1.441 . Podzi mní k urz paličkov ání pro dos pělé  

Podzimní kurz paličkování pro dospělé URL  
WEB , Datum: 24.09.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.442 . Krás ní m otýli a j ejich ú bytek  v kr ajině, to jso u té mat a nov é výst avy  

Krásní motýli a jejich úbytek v krajině, to jsou témata nové výstavy URL  
WEB , Datum: 24.09.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Petra Kosová , Michaela Svobodová / zdroj: Český roz , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.443 . Oslavy  sa metov é r evoluc e začí nají  

Oslavy sametové revoluce začínají  
TISK , Datum: 25.09.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +1 , Strana: 12 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2019 

Obsahové duplicity: 25.09.2019 - Týdeník Tachovská jiskra  
1.444 . Vymez ený č as L udmily  Kristov é a Ji řího  Špinky  

Vymezený čas Ludmily Kristové a Jiřího Špinky  
TISK , Datum: 25.09.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +1 , Strana: 14 , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2019 

Obsahové duplicity: 25.09.2019 - Týdeník Tachovská jiskra  
1.445 . 7+ 1 NEJ u dálost í týd ne  

7+1 NEJ událostí týdne  
TISK , Datum: 25.09.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 31 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu 

1.446 . Oslavy  sa metov é r evoluc e začí nají  

Oslavy sametové revoluce začínají  
TISK , Datum: 25.09.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +1 , Strana: 12 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2019 

Obsahové duplicity: 25.09.2019 - Týdeník Klatovska  
1.447 . Vymez ený č as L udmily  Kristov é a Ji řího  Špinky  

Vymezený čas Ludmily Kristové a Jiřího Špinky  
TISK , Datum: 25.09.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +1 , Strana: 14 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2019 

Obsahové duplicity: 25.09.2019 - Týdeník Klatovska  
1.448 . Výstav a k listo pad ové mu vý ročí z ačne  už v říjnu   

Výstava k listopadovému výročí začne už v říjnu  
TISK , Datum: 26.09.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.449 . Revol uci v Plzni uctí C esta sv obo dy  
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Revoluci v Plzni uctí Cesta svobody  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 61 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Karlovarský 

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - 5plus2  
1.450 . Revol uci v Plzni uctí C esta sv obo dy  

Revoluci v Plzni uctí Cesta svobody  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 30 , Autor: LADISLAV VAINDL, , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Náš kraj 

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - Mladá fronta DNES  
1.451 . Revol uci v Plzni uctí C esta sv obo dy  

Revoluci v Plzni uctí Cesta svobody  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 30 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Náš kraj 

1.452 . A roz hod ně k l epší mu  

A rozhodně k lepšímu  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 63 , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Karlovarský 

1.453 . Změnil a se měst a i lidé . A roz hod ně k l epší mu  

Změnila se města i lidé. A rozhodně k lepšímu  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 28 , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , 
Rubrika: Náš kraj 

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - Náš k  
1.454 . Změnil a se měst a i lidé . A roz hod ně k l epší mu  

Změnila se města i lidé. A rozhodně k lepšímu  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 28 , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , 
Rubrika: Náš kraj 

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - Náš k  
1.455 . V mu zeu z áří hokej ové relikvie  

V muzeu září hokejové relikvie  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 56 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Domažlicko a Klatovsko 

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - Plzeňsko, Rokycansko, Tach  
1.456 . V mu zeu z áří hokej ové relikvie  

V muzeu září hokejové relikvie  
TISK , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 56 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko  

Obsahové duplicity: 27.09.2019 - Domažlicko a Klat  
1.457 . Plzeňský  pr ojekt C esta sv obo dy  

Plzeňský projekt Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 27.09.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Strana: 0 , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.458 . Lí bí se v ám paličkov ání ? Přihlaš te s e do pod zimní ho k urzu  pr o dos pělé v plze ňské m “n ár odopis u”  

Líbí se vám paličkování? Přihlašte se do podzimního kurzu pro dospělé v plzeňském 
“národopisu” URL  
WEB , Datum: 29.09.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.459 . Příb ěhy neživých  he rců: od Kaš párk a p o Kukyh o  

Příběhy neživých herců: od Kašpárka po Kukyho URL  
WEB , Datum: 30.09.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +2 , Strana: 0 , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 03.10.2019 - satcentrum.com URL , 01.10.2019 - literarky.cz URL  
1.460 . Náv rat L adislav a Sut nar a do vlasti a  ro dné Plz ně  

Návrat Ladislava Sutnara do vlasti a rodné Plzně URL  
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +1 , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 01.10.2019 - mistnikultura.cz URL  
1.461 . Od K ašpá rka po Kuky ho: Č eská t elevize př edstav í hist orii lo utkov ého divadla  u n ás  

Od Kašpárka po Kukyho: Česká televize představí historii loutkového divadla u nás URL  
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: literarky.cz +2 , Strana: 0 , Vydavatel: literarky.cz 
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Obsahové duplicity: 03.10.2019 - satcentrum.com URL , 30.09.2019 - mistnikultura.cz URL  
1.462 . Přijďt e se  pod ívat na výs tavu K řehk á kr ása motýlů !  

Přijďte se podívat na výstavu Křehká krása motýlů! URL  
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autor: Veronika Albrechtová / zdroj: Český rozhlas Plzeň  , Vydavatel: 
rozhlas.cz 

1.463 . Z roze ní Sut narky   

Zrození Sutnarky URL  
WEB , Datum: 01.10.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz +1 , Vydavatel: mistnikultura.cz 

Obsahové duplicity: 01.10.2019 - mistnikultura.cz URL  
1.464 . SEMÍNKOVNY JSOU TRENDY!  

SEMÍNKOVNY JSOU TRENDY!  
TISK , Datum: 02.10.2019 , Zdroj: Blesk Hobby , Strana: 24 , Autor: Marcela Kašpárková  , Vytištěno: 51 050 , 
Prodáno: 30 942 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Prakticky 

1.465 . Souě ž O n ejlepší  kro niku Plze ňskéh o kr aje 2 019   

Souěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019 URL  
WEB , Datum: 02.10.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.466 . Příb ěhy neživých  he rců: od Kaš párk a p o Kukyh o dn es  

Příběhy neživých herců: od Kašpárka po Kukyho dnes URL  
WEB , Datum: 03.10.2019 , Zdroj: satcentrum.com +2 , Strana: 0 , Vydavatel: satcentrum.com 

Obsahové duplicity: 01.10.2019 - literarky.cz URL , 30.09.2019 - mistnikultura.cz URL  
1.467 . Na podzi m do  Plzně: Ka m vy razit, když s e zho rší počasí ?  

Na podzim do Plzně: Kam vyrazit, když se zhorší počasí? URL  
WEB , Datum: 03.10.2019 , Zdroj: jotopcestovani.cz +1 

Obsahové duplicity: 04.10.2019 - trendmagazin.cz URL  
1.468 . V Dob řívě fun guje Poš ta Pa rtne r r ok. Je  zár oveň  míst em s etkáv ání,  říká  sta rosta   

V Dobřívě funguje Pošta Partner rok. Je zároveň místem setkávání, říká starosta  
TISK , Datum: 03.10.2019 , Zdroj: Veřejná správa  , Strana: 10 , Autor: Lucie Sýkorová  , Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor PR a prevence kriminality , Země: Česko  , Rubrika: Téma 

1.469 . TIP NA POD ZI MNÍ VÝLET DO  PLZNĚ: Ka m vy razit, (i když ) se  zkazí poč así?  

TIP NA PODZIMNÍ VÝLET DO PLZNĚ: Kam vyrazit, (i když) se zkazí počasí? URL  
WEB , Datum: 04.10.2019 , Zdroj: trendmagazin.cz +1 , Vydavatel: trendmagazin.cz 

Obsahové duplicity: 03.10.2019 - jotopcestovani.cz URL  
1.470 . Rokyc any: D en p ro St ráň nab ídn e záb avu, sout ěže i z ajím avé inf or mace   

Rokycany: Den pro Stráň nabídne zábavu, soutěže i zajímavé informace URL  
WEB , Datum: 05.10.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Strana: 0 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

1.471 . Ti p na výlet: Zn áte h ra d Věžka ? Podle  pov ěsti ta m v podz emí můž ete najít k achn u se dící n a zlatý ch vejc ích  

Tip na výlet: Znáte hrad Věžka? Podle pověsti tam v podzemí můžete najít kachnu sedící na 
zlatých vejcích URL  
WEB , Datum: 05.10.2019 , Zdroj: nasregion.cz , Autor: NasRegion.cz , Vydavatel: A 11, spol. s r.o. 

1.472 . Oslavy  sa metov é r evoluc e začí nají  

Oslavy sametové revoluce začínají  
TISK , Datum: 05.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 63 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník Extra - Kultura 

1.473 . Ti p na 8.1 0.: S p aleo ntolo gem do Čí ny  

Tip na 8.10.: S paleontologem do Číny URL  
WEB , Datum: 06.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Václav Havránek  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 06.10.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.474 . Ti p na 8.1 0.: S p aleo ntolo gem do Čí ny  

Tip na 8.10.: S paleontologem do Číny URL  
WEB , Datum: 06.10.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 06.10.2019 - denik.cz URL  
1.475 . Dost aví se  kon ečně záp adní okr uh? Plze ň hl edá z hot ovitele  

Dostaví se konečně západní okruh? Plzeň hledá zhotovitele URL  
WEB , Datum: 07.10.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.476 . Výstav ba d alší čás ti M ěstské ho zá pad ního  okr uhu  se p řiblížila . Je vy psan á zak ázka na z hotovi tele  
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Výstavba další části Městského západního okruhu se přiblížila. Je vypsaná zakázka na 
zhotovitele URL  
WEB , Datum: 07.10.2019 , Zdroj: plzen.cz +4 , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 10.10.2019 - regionplzen.cz URL , 08.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL, plzenskenovinky.cz URL , 
07.10.2019 - ceskypohled.eu URL  
1.477 . Úsek K řimická  – Karl ova rská z a víc než dv ě mili ardy se m ůže s tavět . Hled á se z hot ovitel  

Úsek Křimická – Karlovarská za víc než dvě miliardy se může stavět. Hledá se zhotovitel URL  
WEB , Datum: 07.10.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu +4 , Autor: Plánek Město Plzeň  , Vydavatel: ceskypohled.eu 

Obsahové duplicity: 10.10.2019 - regionplzen.cz URL , 08.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL, plzenskenovinky.cz URL , 
07.10.2019 - plzen.cz URL  
1.478 . M odliteb ní k nížky ve  sbí rkách  Nár odo pisné ho m uzea  Plzeňsk a  

Modlitební knížky ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska URL  
WEB , Datum: 07.10.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autor: Michaela Vondráčková / zdroj: Český rozhlas Plzeň  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.479 . Stavb a M ěstské ho z ápa dníh o ok ruh u pok ročila , hle dá se  zhot ovitel  

Stavba Městského západního okruhu pokročila, hledá se zhotovitel URL  
WEB , Datum: 08.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +4 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:arch) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 10.10.2019 - regionplzen.cz URL , 08.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL , 07.10.2019 - ceskypohled.eu 
URL, plzen.cz URL  
1.480 . S pal eont olog em v ečer  do Čí ny  

S paleontologem večer do Číny  
TISK , Datum: 08.10.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.481 . Plzeň: St avba  Měs tskéh o zá pad ního  okr uhu pok ročila, hled á se z hot ovitel  

Plzeň: Stavba Městského západního okruhu pokročila, hledá se zhotovitel URL  
WEB , Datum: 08.10.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +4 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 10.10.2019 - regionplzen.cz URL , 08.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL , 07.10.2019 - ceskypohled.eu 
URL, plzen.cz URL  
1.482 . Bude  př edn áška o kat edr ále  

Bude přednáška o katedrále URL  
WEB , Datum: 08.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 08.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.483 . Bude  př edn áška o kat edr ále  

Bude přednáška o katedrále URL  
WEB , Datum: 08.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 08.10.2019 - denik.cz URL  
1.484 . A má te t o pol epe ný!  

A máte to polepený! URL  
WEB , Datum: 09.10.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.485 . SVĚTOVÉ MU ZEUM VOJ TY NÁPRSTKA  

SVĚTOVÉ MUZEUM VOJTY NÁPRSTKA  
TISK , Datum: 09.10.2019 , Zdroj: Art + antiques , Strana: 44 , Autor: Pepa Ledvina , Vytištěno: 10 000 , Vydavatel: Ambit 
Media a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Téma 

1.486 . Stavb a M ěstské ho z ápa dníh o ok ruh u pok ročila , hle dá se  zhot ovitel  

Stavba Městského západního okruhu pokročila, hledá se zhotovitel URL  
WEB , Datum: 10.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +4 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 08.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL, plzenskenovinky.cz URL , 07.10.2019 - ceskypohled.eu URL, 
plzen.cz URL  
1.487 . Užijte si pod zim sp olu! Tipy na s upe r výlety  plné  dýní , do bro t a le gr ace!  

Užijte si podzim spolu! Tipy na super výlety plné dýní, dobrot a legrace! URL  
WEB , Datum: 11.10.2019 , Zdroj: maminka.cz , Strana: 0 , Autor: Simona Procházková  , Vydavatel: CZECH NEWS 
CENTER, a.s. 

1.488 . Sout ěž O nejlepš í kr oniku Plze ňské ho k raje 201 9  

Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019 URL  
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WEB , Datum: 11.10.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.489 . Celo rep ublikov é setk ání v elocip edistů   

Celorepublikové setkání velocipedistů URL  
WEB , Datum: 11.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.490 . Stud enti po 3 0 lete ch o pět pole pí plak áty z di býval é b udovy KV KSČ  

Studenti po 30 letech opět polepí plakáty zdi bývalé budovy KV KSČ URL  
WEB , Datum: 11.10.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.491 . Zápa dočesk é m uzeu m v Plzni l áká na Arc heol ogické j edn ohu bky  

Západočeské muzeum v Plzni láká na Archeologické jednohubky URL  
WEB , Datum: 11.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: REGIONÁLNÍ 
NOVINKY a.s. 

1.492 . Pode psat  Cha rtu 7 7? Odváž ných bylo v k raji málo  

Podepsat Chartu 77? Odvážných bylo v kraji málo  
TISK , Datum: 12.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Jaroslav Nedvěd redaktor MF DNES  , 
Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.493 . Pře dnášk a a pro hlídka  v m uzeu   

Přednáška a prohlídka v muzeu  
TISK , Datum: 14.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.494 . Pře dnášk a a pro hlídka  v m uzeu   

Přednáška a prohlídka v muzeu URL  
WEB , Datum: 14.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 14.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.495 . Pře dnášk a a pro hlídka  v m uzeu   

Přednáška a prohlídka v muzeu URL  
WEB , Datum: 14.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 14.10.2019 - denik.cz URL  
1.496 . Ti p na úte rý 1 5. říj na: Ar cheol ogické  jedn ohu bky  

Tip na úterý 15. října: Archeologické jednohubky URL  
WEB , Datum: 15.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 15.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.497 . Ti p na úte rý 1 5. říj na: Ar cheol ogické  jedn ohu bky  

Tip na úterý 15. října: Archeologické jednohubky URL  
WEB , Datum: 15.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 15.10.2019 - denik.cz URL  
1.498 . Den  arc heol ogie  

Den archeologie  
TISK , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

1.499 . Stří brn é min ce o bjeve né n a h rad u Volfštej n jsou  po prvé  vystav ené pro  veř ejnos t  

Stříbrné mince objevené na hradu Volfštejn jsou poprvé vystavené pro veřejnost URL  
WEB , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Martina Sihelská , Kateřina Jiřincová / zdroj: Český  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.500 . Výroč í při pom eno u výst avy, ko nce rt n ebo c esta vlake m  

Výročí připomenou výstavy, koncert nebo cesta vlakem URL  
WEB , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz +1 , Strana: 0 , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

Obsahové duplicity: 20.10.2019 - regionplzen.cz URL  
1.501 . Plzeň: akce s názv em A mát e to pole pený  

Plzeň: akce s názvem A máte to polepený  
TV , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: ČT 1  , Strana: 11 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.502 . Hap peni ng v c ent ru Plzně  up ozor ňuje na výs tavu k sa metov é r evoluci  

Happening v centru Plzně upozorňuje na výstavu k sametové revoluci  
RÁDIO , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: ČRo Plzeň  , Strana: 1 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko 

1.503 . V Plzni si o dpol edn e při pom ene me list opa d 19 89  

V Plzni si odpoledne připomeneme listopad 1989  
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RÁDIO , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: Rádio Blaník - Čechy , Strana: 4 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 

, Země: Česko 

1.504 . Asijské u měle cké ř em eslo  

Asijské umělecké řemeslo URL  
WEB , Datum: 16.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.505 . A má te t o pol epe ný! Ha ppe ning přip omn ěl stu dents kou akci  

A máte to polepený! Happening připomněl studentskou akci  
TISK , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +2 , Strana: 15 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 17.10.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.506 . A má te t o pol epe ný!  

A máte to polepený!  
TISK , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 1 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 17.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.507 . Ti py na  víke nd: Zah řejte  se p olévk ou, vy razt e na  závo d  

Tipy na víkend: Zahřejte se polévkou, vyrazte na závod URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: novinky.cz , Strana: 0 , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.508 . Bývalé s ídlo KV KSČ po  30.  letec h op ět p okryly rev oluční  plaká ty  

Bývalé sídlo KV KSČ po 30. letech opět pokryly revoluční plakáty URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: plzen.cz , Autor: Ben Čtk  , Vydavatel: plzen.cz 

1.509 . FOTO:  Bývalý d ům KSČ v Plzni pole pili stud enti plakát y jako  v ro ce 1 989  

FOTO: Bývalý dům KSČ v Plzni polepili studenti plakáty jako v roce 1989 URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: plzenskadrbna.cz , Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz , Vydavatel: TRIMA CB, 
s.r.o. 

1.510 . Mla dí plz eňští  um ělci pol epili b udov u býv alého  sídla  KSČ ručn ě m alova nými plakáty   

Mladí plzeňští umělci polepili budovu bývalého sídla KSČ ručně malovanými plakáty URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Jan Markup , Kateřina Jiřincová / zdroj: Český rozhl  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.511 . Po Plzni už lze c estov at i kol oběžk ami vy půjče nými na pěti st anoviš tích  

Po Plzni už lze cestovat i koloběžkami vypůjčenými na pěti stanovištích URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: plzen.cz +3 , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL, prvnizpravy.cz URL , 17.10.2019 - regionplzen.cz URL  
1.512 . OBRAZEM : A má te to  pol epen ý!  

OBRAZEM: A máte to polepený! URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Redakce , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 17.10.2019 - Plzeňský deník  
1.513 . Stud enti polepili s ídlo k rajskýc h ko munist ů, st ejně j ako v roc e 19 89  

Studenti polepili sídlo krajských komunistů, stejně jako v roce 1989 URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Autor: Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 17.10.2019 - Mladá fronta DNES, regiony.impuls.cz URL  
1.514 . Stud enti polepili s ídlo k rajskýc h ko munist ů, st ejně j ako v roc e 19 89  

Studenti polepili sídlo krajských komunistů, stejně jako v roce 1989 URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 17.10.2019 - Mladá fronta DNES, idnes.cz URL  
1.515 . V cen tru Plz ně zač íná fun govat  sdíle ní kol oběž ek  

V centru Plzně začíná fungovat sdílení koloběžek URL  
WEB , Datum: 17.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +3 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL, prvnizpravy.cz URL , 17.10.2019 - plzen.cz URL  
1.516 . Výstav a: Na podzi m p adá list í a k omu nisti  

Výstava: Na podzim padá listí a komunisti  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 14 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.517 . Ti py na  víke nd  

Tipy na víkend  
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TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Tipy na víkend 

1.518 . Svezte  se k olobě žkou v cen tru Plz ně  

Svezte se koloběžkou v centru Plzně  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: LENKA PROKŠOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

Obsahové duplicity: 18.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.519 . Po Plzni s e ro zjedo u e rár ní kol oběžky   

Po Plzni se rozjedou erární koloběžky  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Právo  +1 , Strana: 10 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Obsahové duplicity: 23.10.2019 - novinky.cz URL  
1.520 . Do muze a n a výslec h. Ne bo zvo nit listo pad ovými klíči  

Do muzea na výslech. Nebo zvonit listopadovými klíči  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 9 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.521 . Rok 198 9 při pom ene  na Plze ňsku konc ert, výstavy i  jízda  vlake m  

Rok 1989 připomene na Plzeňsku koncert, výstavy i jízda vlakem URL  
WEB , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: plzenskadrbna.cz , Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz , Vydavatel: TRIMA CB, 
s.r.o. 

1.522 . List opad  19 89 v Plzni  ane b Na podzi m p adá lis tí a k om unisti  

Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti URL  
WEB , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 

Obsahové duplicity: 19.10.2019 - prvnizpravy.cz URL  
1.523 . Svezte  se k olobě žkou v cen tru Plz ně  

Svezte se koloběžkou v centru Plzně URL  
WEB , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Lenka Prokšová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.10.2019 - Plzeňský deník  
1.524 . M ěsta i k raje  přip om eno u třic et let od s ame tové rev oluce  

Města i kraje připomenou třicet let od sametové revoluce  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Krajské noviny , Strana: 8 , Autor: Zuzana Zlinská  , Vytištěno: 40 000 , Vydavatel: 
Evropské vydavatelství, spol. s r.o.  , Země: Česko  , Rubrika: Publicistika 

1.525 . Zápa dní okru h bu de hotov  v ro ce 2 023  

Západní okruh bude hotov v roce 2023  
TISK , Datum: 18.10.2019 , Zdroj: Krajské noviny , Strana: 3 , Autor: Jana Bartošová  , Vytištěno: 40 000 , Vydavatel: 
Evropské vydavatelství, spol. s r.o.  , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Východočeská doprava  

1.526 . Odv ážnýc h, kte ří p ode psali Ch art u 77 , bylo  v Plzeňsk ém k raji málo  

Odvážných, kteří podepsali Chartu 77, bylo v Plzeňském kraji málo URL  
WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: idnes.cz +1 , Strana: 0 , Autor: Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 19.10.2019 - regiony.impuls.cz URL  
1.527 . Odv ážnýc h, kte ří p ode psali Ch art u 77 , bylo  v Plzeňsk ém k raji málo  

Odvážných, kteří podepsali Chartu 77, bylo v Plzeňském kraji málo URL  
WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +1 , Strana: 0 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 19.10.2019 - idnes.cz URL  
1.528 . List opad  19 89 v Plzni  ane b Na podzi m p adá lis tí a k om unisti  

Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti URL  
WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +1 , Strana: 0 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: PLAY 
NET a.s. 

Obsahové duplicity: 18.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL  
1.529 . Stře dově ké st říbr né groš e se v rátily do Č ern ošína : 27  let b yly skryt y př ed z raky li dí  

Středověké stříbrné groše se vrátily do Černošína: 27 let byly skryty před zraky lidí URL  
WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: blesk.cz , Autor: • FOTO: Blesk:Zbyněk Schnapka  , Vydavatel: CZECH NEWS 
CENTER, a.s. 

1.530 . Ti p na sob otu 1 9. ř íjna:  Den arch eolo gie v muze u  

Tip na sobotu 19. října: Den archeologie v muzeu URL  
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WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 19.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.531 . Ti p na sob otu 1 9. ř íjna:  Den arch eolo gie v muze u  

Tip na sobotu 19. října: Den archeologie v muzeu URL  
WEB , Datum: 19.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 19.10.2019 - denik.cz URL  
1.532 . Fi nále Plze ň bu de i další č tyři r oky v režii tý mu Evy V eru ňkové  Košař ové  

Finále Plzeň bude i další čtyři roky v režii týmu Evy Veruňkové Košařové URL  
WEB , Datum: 20.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +1 , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 16.10.2019 - plzensky-kraj.cz URL  
1.533 . M alý, ale  náš,  řík ají v Če rnoš íně  

Malý, ale náš, říkají v Černošíně  
TISK , Datum: 20.10.2019 , Zdroj: Aha! neděle  , Strana: 6 , Autor: (zb) , Vytištěno: 61 703 , Prodáno: 37 369 , Vydavatel: 
CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Aktuálně 

1.534 . Arch eolo gie m ěla sv átek  

Archeologie měla svátek URL  
WEB , Datum: 20.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 23.10.2019 - Týdeník Plzeňsko  
1.535 . Kraj sl aví p ád t otality  

Kraj slaví pád totality  
TISK , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 1 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.536 . ARCHEOLOG IE MĚLA SVÁTEK  

ARCHEOLOGIE MĚLA SVÁTEK  
TISK , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.537 . V cen tru Plz ně zač íná fun govat  sdíle ní kol oběž ek  

V centru Plzně začíná fungovat sdílení koloběžek URL  
WEB , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +3 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz,foto:moplzen3) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - prvnizpravy.cz URL , 17.10.2019 - plzen.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.538 . V cen tru Plz ně zač íná fun govat  sdíle ní kol oběž ek  

V centru Plzně začíná fungovat sdílení koloběžek URL  
WEB , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +3 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz,foto:moplzen3) , Vydavatel: PLAY NET 
a.s. 

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL , 17.10.2019 - plzen.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.539 . Výstav a List opad  19 89 v Plzni ane b Na podzi m p adá lis tí a k omu nisti  

Výstava Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti URL  
WEB , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Strana: 0 , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.540 . Kraj sl aví p ád t otality  

Kraj slaví pád totality URL  
WEB , Datum: 21.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 21.10.2019 - Plzeňský deník  
1.541 . Šum avské l esy již n eho ří Pře dná šky  

Šumavské lesy již nehoří Přednášky URL  
WEB , Datum: 22.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.542 . Proje kt Totalit a zve t ent o týd en i na b esedy  s pa mět níky  

Projekt Totalita zve tento týden i na besedy s pamětníky URL  
WEB , Datum: 22.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.543 . Po Plzni s e lze pohy bovat  i za pom oci vyp ůjčenýc h kol oběž ek  

Po Plzni se lze pohybovat i za pomoci vypůjčených koloběžek URL  
WEB , Datum: 22.10.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.544 . Vymez ený č as v Muze u cí rkevní ho umě ní  

Vymezený čas v Muzeu církevního umění  
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TISK , Datum: 22.10.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 7 , Autor: (alo) , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: 
Česko  , Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze  

1.545 . Na výs tavě  v Plzni uvi díte i kanc elář St átní bezp ečno sti a obývac í po koj z o bdo bí t otality  

Na výstavě v Plzni uvidíte i kancelář Státní bezpečnosti a obývací pokoj z období totality URL  
WEB , Datum: 22.10.2019 , Zdroj: novinky.cz , Vydavatel: Borgis, a.s. 

1.546 . PLZEŇSKO TIP DENÍKU  

PLZEŇSKO TIP DENÍKU  
TISK , Datum: 23.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (bh) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.547 . Arch eolo gie m ěla sv átek  

Archeologie měla svátek  
TISK , Datum: 23.10.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +1 , Strana: 9 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu 

Obsahové duplicity: 20.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.548 . Po Plzni s e ro zjely e rár ní kol oběžk y  

Po Plzni se rozjely erární koloběžky URL  
WEB , Datum: 23.10.2019 , Zdroj: novinky.cz +1 , Vydavatel: Borgis, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.10.2019 - Právo  
1.549 . Kulat é výr očí sa met ové revol uce si přip omín á výst ava v Zá pad očesk ém muze u  

Kulaté výročí sametové revoluce si připomíná výstava v Západočeském muzeu URL  
WEB , Datum: 23.10.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.550 . Šum avská nep růjez dná,  Goe thov a be z au t  

Šumavská neprůjezdná, Goethova bez aut  
TISK , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.551 . Běžecký  po hár mlád eže z ná pre miant y  

Běžecký pohár mládeže zná premianty  
TISK , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 14 , Autor: (ks, rs) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Sport / Plzeňský kraj 

Obsahové duplicity: 24.10.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.552 . Spirit uál kvin tet p řipo me ne 1 7. listo pad  

Spirituál kvintet připomene 17. listopad  
TISK , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.553 . O n ejlepš í kro niku Plze ňskéh o kr aje 2 019   

O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019 URL  
WEB , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.554 . V Plzni se běh em s tátn ího sv átku  otev ře řad a pa mát ek za symb olických 28 k oru n  

V Plzni se během státního svátku otevře řada památek za symbolických 28 korun URL  
WEB , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.555 . Běžecký  po hár mlád eže z ná pre miant y  

Běžecký pohár mládeže zná premianty URL  
WEB , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Karel Sopr , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.10.2019 - Plzeňský deník  
1.556 . Jak žij e Plzeňský  kraj/ 24. 10. 201 9  

Jak žije Plzeňský kraj/24. 10. 2019 URL  
WEB , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: plzen.cz , Autor: Lenka Strejcová  , Vydavatel: plzen.cz 

1.557 . Na výl et za  loutk ami  

Na výlet za loutkami  
TISK , Datum: 24.10.2019 , Zdroj: Miminko , Strana: 91 , Vytištěno: 21 000 , Vydavatel: Affinity Media s.r.o. , Země: Česko  , 
Rubrika: Rodina na cestách 

1.558 . Živ ot za no rmaliz ace v muz eu  

Život za normalizace v muzeu  
TISK , Datum: 25.10.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 53 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko 

1.559 . Vesnický  dů m v r oli pa mát níku  
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Vesnický dům v roli památníku  
TISK , Datum: 26.10.2019 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 23 , Autor: ZBYNĚK PETRÁČEK , Vytištěno: 43 452 , 
Prodáno: 33 387 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Orientace - Výběr 

1.560 . Zápa dočesk á g alerie  v Plzni p ředs tavuj e výsta vu Sob ě ke cti, u měn í ke sl ávě  

Západočeská galerie v Plzni představuje výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě URL  
WEB , Datum: 26.10.2019 , Zdroj: vecerni-praha.cz , Autor: redakce 

1.561 . Plzeň: Výs tava "Vym ezený  čas "  

Plzeň: Výstava "Vymezený čas" URL  
WEB , Datum: 28.10.2019 , Zdroj: proglas.cz , Vydavatel: proglas.cz 

1.562 . Návšt ěvno st m uzeí a gal erií v  Den k rajů  20 19  

Návštěvnost muzeí a galerií v Den krajů 2019 URL  
WEB , Datum: 28.10.2019 , Zdroj: plzensky-kraj.cz , Vydavatel: plzensky-kraj.cz 

1.563 . Vznik Če skoslov enska  oslavilo  v Plzni n a 6 0 tisíc lid í  

Vznik Československa oslavilo v Plzni na 60 tisíc lidí URL  
WEB , Datum: 29.10.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.564 . Plzeň: Vz nik Česk oslove nska oslavilo v  Plzni na  60 tisíc lidí  

Plzeň: Vznik Československa oslavilo v Plzni na 60 tisíc lidí URL  
WEB , Datum: 29.10.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +2 , Autor: Libor Sváček  , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL , 29.10.2019 - regionplzen.cz URL  
1.565 . Vznik Če skoslov enska  oslavilo  v Plzni n a 6 0 tisíc lid í  

Vznik Československa oslavilo v Plzni na 60 tisíc lidí URL  
WEB , Datum: 29.10.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +2 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL , 29.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL  
1.566 . Lo utky d ělá podle  Skupy  

Loutky dělá podle Skupy  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 21 , Autor: (pro) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Téma týdne 

1.567 . Oslavy  při pom ínají pád  totalit y  

Oslavy připomínají pád totality  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +3 , Strana: 13 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje listopad 2019  

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko  
1.568 . Oslavy  při pom ínají pád  totalit y  

Oslavy připomínají pád totality  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +3 , Strana: 13 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.569 . Oslavy  při pom ínají pád  totalit y  

Oslavy připomínají pád totality  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska +3 , Strana: 13 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
1.570 . Oslavy  při pom ínají pád  totalit y  

Oslavy připomínají pád totality  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +3 , Strana: 13 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Tachovská jiskra  
1.571 . OBRAZEM : Unikát ní di orá ma bud e v Jim ra mově  už je n do  konc e ú nor a  

OBRAZEM: Unikátní dioráma bude v Jimramově už jen do konce února URL  
WEB , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Lenka Mašová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 31.10.2019 - Havlíčkobrodský deník  
1.572 . Vznik Če skoslov enska  oslavilo  v Plzni n a 6 0 tisíc lid í  

Vznik Československa oslavilo v Plzni na 60 tisíc lidí URL  
WEB , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +2 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. 
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Obsahové duplicity: 29.10.2019 - parlamentnilisty.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.573 . Jak s e za  čtvrts toletí  zm ěnila n aše turistick á inf ocen tra  

Jak se za čtvrtstoletí změnila naše turistická infocentra  
TISK , Datum: 30.10.2019 , Zdroj: TTG Czech , Strana: 2 , Vydavatel: 1. Distribuční společnost. s. r. o.  , Země: Česko  , 
Rubrika: Aktuality/Anketa 

1.574 . Jim ram ov p řijde o Bro učky o d Jiří ho Trnk y  

Jimramov přijde o Broučky od Jiřího Trnky  
TISK , Datum: 31.10.2019 , Zdroj: Havlíčkobrodský deník  +1 , Strana: 2 , Autor: LENKA MAŠOVÁ , Vytištěno: 3 270 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Vysočina/Havlíčkobrodsko 

Obsahové duplicity: 30.10.2019 - denik.cz URL  
1.575 . In diáni s e bu dou pod episov at  

Indiáni se budou podepisovat  
TISK , Datum: 31.10.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (tit) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.576 . Zápa dočesk é m uze m v Plzni lák á n a hok ejové  od poled ne  

Západočeské muzem v Plzni láká na hokejové odpoledne URL  
WEB , Datum: 31.10.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: 
REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

Obsahové duplicity: 31.10.2019 - prvnizpravy.cz URL  
1.577 . Zápa dočesk é m uze m v Plzni lák á n a hok ejové  od poled ne  

Západočeské muzem v Plzni láká na hokejové odpoledne URL  
WEB , Datum: 31.10.2019 , Zdroj: prvnizpravy.cz +1 , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: PLAY NET a.s. 

Obsahové duplicity: 31.10.2019 - plzenskenovinky.cz URL  
1.578 . Bonjo ur Plze ň an eb f ran couzsk á kult ura  na vl astní  kůži  

Bonjour Plzeň aneb francouzská kultura na vlastní kůži URL  
WEB , Datum: 31.10.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.579 . Plzeň si přip om ene doby tí m ěsta s tavovs kými v ojsky g ene rála Man sfeld a  

Plzeň si připomene dobytí města stavovskými vojsky generála Mansfelda URL  
WEB , Datum: 01.11.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.580 . Bonjo ur Plze ň je t u a neb Fr anco uzská k ultu ra vše mi s mysly  

Bonjour Plzeň je tu aneb Francouzská kultura všemi smysly URL  
WEB , Datum: 01.11.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.581 . Drá těn é véčk o up ozo rňuje  na pro gra m Ces ta sv obod y  

Drátěné véčko upozorňuje na program Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 01.11.2019 , Zdroj: stavbaweb.dumabyt.cz +4 , Vydavatel: stavbaweb.dumabyt.cz 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - parlamentnilisty.cz URL , 04.11.2019 - ceskypohled.eu URL, qap.cz URL, regionplzen.cz URL  
1.582 . Bro učci odl etí z Ji mr amov a  

Broučci odletí z Jimramova  
TISK , Datum: 02.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES +2 , Strana: 18 , Autor: Jana Nedělková  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Vysočina 

Obsahové duplicity: 09.11.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.583 . Stří brn é gr oše z  hr adu Vol fštejn  si mů že p oprv é p rohlé dno ut ve řejn ost  

Stříbrné groše z hradu Volfštejn si může poprvé prohlédnout veřejnost  
TISK , Datum: 02.11.2019 , Zdroj: Klatovský deník  , Strana: 2 , Autor: MARTINA SIHELSKÁ , Vytištěno: 2 050 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.584 . Hán ová, Ma rkéta  Jap onské  dř evoř ezy a  jejich s běr atelé  v českýc h ze mích   

Hánová, Markéta Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích URL  
WEB , Datum: 03.11.2019 , Zdroj: iliteratura.cz , Vydavatel: iliteratura.cz 

1.585 . 30  let o d sa met u  

30 let od sametu  
TISK , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 18 , Vytištěno: 6 300 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , 
Země: Česko , Rubrika: Kampaň 

1.586 . V Šafa říkovýc h sa dech  se o bjevilo drá těné  "v éčko " - FO TKY  

V Šafaříkových sadech se objevilo drátěné "véčko" - FOTKY URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: qap.cz +4 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - parlamentnilisty.cz URL , 04.11.2019 - ceskypohled.eu URL, regionplzen.cz URL , 01.11.2019 
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- stavbaweb.dumabyt.cz URL  
1.587 . Drá těn é véčk o v Šaf ařík ových s adec h up ozo rňuje  na pro gra m Ce sta sv obo dy  

Drátěné véčko v Šafaříkových sadech upozorňuje na program Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu +4 , Vydavatel: ceskypohled.eu 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - parlamentnilisty.cz URL , 04.11.2019 - qap.cz URL, regionplzen.cz URL , 01.11.2019 - 
stavbaweb.dumabyt.cz URL  
1.588 . Velká drá těná  ruk a vyr ostla v  cen tru Plzn ě  

Velká drátěná ruka vyrostla v centru Plzně URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.589 . Drá těn é véčk o up ozo rňuje  na pro gra m Ces ta sv obod y  

Drátěné véčko upozorňuje na program Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +4 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - parlamentnilisty.cz URL , 04.11.2019 - ceskypohled.eu URL, qap.cz URL , 01.11.2019 - 
stavbaweb.dumabyt.cz URL  
1.590 . Hokej ovou  výstav u v Záp adoč eské m m uzeu dop rovo dí a uto gra miád a indi ánů  

Hokejovou výstavu v Západočeském muzeu doprovodí autogramiáda indiánů URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.591 . Svato ma rtinský l ampi onový  poc hod i  řa da ko nce rtů. N a Tachov sku t o žije!  

Svatomartinský lampionový pochod i řada koncertů. Na Tachovsku to žije! URL  
WEB , Datum: 04.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.592 . Poklad  se v rátil bl íž k místu,  kde byl n alezen   

Poklad se vrátil blíž k místu, kde byl nalezen  
TISK , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 16 , Autor: — Ladislav Vaindl , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 08.11.2019 - 5plus2  
1.593 . Pod ham re m ved e ch odb a  

Pod hamrem vede chodba  
TISK , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 8 770 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.594 . Hokej oví I ndiáni  jdou  na v ýstav u  

Hokejoví Indiáni jdou na výstavu  
TISK , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 16 , Autor: (re) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Sport 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.595 . Subtitl es/clos ed ca ptio ns  

Subtitles/closed captions URL  
WEB , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - Plzeňský deník  
1.596 . Ženský ráj t o na  pohl ed  

Ženský ráj to na pohled URL  
WEB , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: casopis-sifra.cz , Vydavatel: casopis-sifra.cz 

1.597 . Plzeň: D rát ěné véčko  upo zor ňuje na p rog ra m Cest a svo body  

Plzeň: Drátěné véčko upozorňuje na program Cesta svobody URL  
WEB , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +4 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

Obsahové duplicity: 04.11.2019 - ceskypohled.eu URL, qap.cz URL, regionplzen.cz URL , 01.11.2019 - stavbaweb.dumabyt.cz 
URL  
1.598 . Do galeri e za sv. Anež kou a dalš ími sv ětci  

Do galerie za sv. Anežkou a dalšími světci  
TISK , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  , Strana: 14 , Autor: (sch) , Vydavatel: Katolický týdeník, s.r.o.  , Země: 
Česko  , Rubrika: Doma/Děti mezi obrazy 

1.599 . Hokej oví I ndiáni  jdou  na v ýstav u  

Hokejoví Indiáni jdou na výstavu URL  
WEB , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Karel Sopr , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - Plzeňský deník  
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1.600 . Hokej ové odp oledn e tý mu HC Ško da Plze ň v Záp adoč eské m mu zeu  

Hokejové odpoledne týmu HC Škoda Plzeň v Západočeském muzeu URL  
WEB , Datum: 05.11.2019 , Zdroj: plzenskyrozhled.cz , Autor: Mgr Jana Mertová  , Vydavatel: plzenskyrozhled.cz 

1.601 . 17 . listop ad a louč ení s  hvěz dou kom unistů   

17. listopad a loučení s hvězdou komunistů  
TISK , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňský kraj 

1.602 . Zapr ášen é r udé hvězd ě už zvoní  hr ana  

Zaprášené rudé hvězdě už zvoní hrana  
TISK , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.603 . Tý m Škod y ro zdá pod pisy v muze u  

Tým Škody rozdá podpisy v muzeu  
TISK , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (es) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňský kraj 

1.604 . Gy mnázi um Blovic e v p odzim ních bar vách  

Gymnázium Blovice v podzimních barvách URL  
WEB , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 06.11.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.605 . Gy mnázi um Blovic e v p odzim ních bar vách  

Gymnázium Blovice v podzimních barvách URL  
WEB , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 06.11.2019 - denik.cz URL  
1.606 . List opad ový ti p: Výstav a k Sa meto vé r evoluci  v Plzni  

Listopadový tip: Výstava k Sametové revoluci v Plzni URL  
WEB , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: protisedi.cz , Vydavatel: Martin Gregor - Gregi.net 

1.607 . Lid ové š perky  a p oklady  našic h p ředk ů z „ přít ruhlí čku“  

Lidové šperky a poklady našich předků z „přítruhlíčku“ URL  
WEB , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Autor: autoři: Michaela Vondráčková , Eva Figurová / zdroj: Český r  , 
Vydavatel: rozhlas.cz 

1.608 . Pro běhla  aut ogr amiá da in dián ů p ři hok ejové výstav ě v Zápa doč eském  muz eu – FOTKY  

Proběhla autogramiáda indiánů při hokejové výstavě v Západočeském muzeu – FOTKY URL  
WEB , Datum: 06.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.609 . Arch eolo gové řeší záh adný nález  ve dv oř e  

Archeologové řeší záhadný nález ve dvoře  
TISK , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.610 . Tý m Škod y se pod episov al v m uzeu   

Tým Škody se podepisoval v muzeu  
TISK , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 15 , Autor: (es) , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.611 . Výstav a v m uzeu  vyzývá  ke vz pom ínká m  

Výstava v muzeu vyzývá ke vzpomínkám  
TISK , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +5 , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra , 
11.11.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.612 . HOKEJISTÉ V MU ZEU  

HOKEJISTÉ V MUZEU  
TISK , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 16 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Sport 

1.613 . Jak á jsou  nejo blíbe nější míst a pr o r odiny s  dět mi s c elor oční m pr ovoz em?   

Jaká jsou nejoblíbenější místa pro rodiny s dětmi s celoročním provozem? URL  
WEB , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.614 . Sobě  ke cti , um ění k e sláv ě - Sb írky a sb ěrat elé 1 800 –19 60  

Sobě ke cti, umění ke slávě - Sbírky a sběratelé 1800–1960 URL  



159

WEB , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: iumeni.cz , Vydavatel: iumeni.cz 

1.615 . Dvů r v ce ntr u Plzně ukrýv al cihlov ou ve stavb u, p atr ně se  jedn á o l ázně   

Dvůr v centru Plzně ukrýval cihlovou vestavbu, patrně se jedná o lázně URL  
WEB , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: idnes.cz , Autor: Autor: Klára Mrázová  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

1.616 . Oslav me 30. vý ročí  Same tové rev oluce s poleč ně v Plz ni  

Oslavme 30. výročí Sametové revoluce společně v Plzni URL  
WEB , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: top09.cz , Vydavatel: top09.cz 

1.617 . Expozic e Um ělecké ře meslo/U žité u mě ní na bízí k om entov ané  pr ohlídky   

Expozice Umělecké řemeslo/Užité umění nabízí komentované prohlídky URL  
WEB , Datum: 07.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.618 . Min ce se  vrá tily do mů  

Mince se vrátily domů  
TISK , Datum: 08.11.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 1 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

Obsahové duplicity: 05.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.619 . V Čer noší ně b ude př edná ška o  raž bě g roš ů  

V Černošíně bude přednáška o ražbě grošů  
TISK , Datum: 08.11.2019 , Zdroj: Tachovský deník  , Strana: 3 , Autor: (mip) , Vytištěno: 1 170 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.620 . Dru hé místo ? Důle žitější js ou b ody, říká  tre nér  hok ejistů H anzlík  

Druhé místo? Důležitější jsou body, říká trenér hokejistů Hanzlík  
TISK , Datum: 09.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 16 , Autor: KAREL SOPR , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Sport 

1.621 . Oslavy  při pom ínají pád  totalit y  

Oslavy připomínají pád totality  
TISK , Datum: 09.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 56 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník Extra - Kultura 

1.622 . Bro učci odl etí z Ji mr amov a. Na  des et let se p řest ěhují do Plzn ě  

Broučci odletí z Jimramova. Na deset let se přestěhují do Plzně URL  
WEB , Datum: 09.11.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Autor: Petr Lemberk , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 09.11.2019 - regiony.impuls.cz URL , 02.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.623 . Bro učci odl etí z Ji mr amov a. Na  des et let se p řest ěhují do Plzn ě  

Broučci odletí z Jimramova. Na deset let se přestěhují do Plzně URL  
WEB , Datum: 09.11.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 09.11.2019 - idnes.cz URL , 02.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.624 . Jim ram ov za nedl ouh o přij de o B roučk y od Jiříh o T rnky  

Jimramov zanedlouho přijde o Broučky od Jiřího Trnky  
TISK , Datum: 09.11.2019 , Zdroj: Žďárský deník  , Strana: 52 , Autor: LENKA MAŠOVÁ , Vytištěno: 1 450 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník Extra  

1.625 . Oslavy  17.  listop adu,  re gion ovlád nou růz né akc e. Při náší me p řehl ed  

Oslavy 17. listopadu, region ovládnou různé akce. Přinášíme přehled URL  
WEB , Datum: 10.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Autor: Oslavy Sametové  , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.626 . Zápa dočesk é m uzeu m: Ko men tova né p rohl ídky o  užité m u měn í  

Západočeské muzeum: Komentované prohlídky o užitém umění URL  
WEB , Datum: 10.11.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz foto:zcm) , Vydavatel: REGIONÁLNÍ 
NOVINKY a.s. 

1.627 . Op rava  ha mru  vrch olí  

Oprava hamru vrcholí  
TISK , Datum: 11.11.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství  

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Rokycansko  
1.628 . Co t eď v Plzni ( a co poto m)  

Co teď v Plzni (a co potom) URL  
WEB , Datum: 11.11.2019 , Zdroj: protisedi.cz , Vydavatel: Martin Gregor - Gregi.net 

1.629 . 30  let o d sa met ové r evolu ce: o slavy v P raze,  v celé m Če sku i v cizi ně  

30 let od sametové revoluce: oslavy v Praze, v celém Česku i v cizině URL  
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WEB , Datum: 11.11.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 

1.630 . Plzeň bud e mí t ván oční smrk   

Plzeň bude mít vánoční smrk  
TV , Datum: 11.11.2019 , Zdroj: ZAK TV , Strana: 6 , Provozovatel: ZAK TV s.r.o. , Země: Česko 

1.631 . Výstav a v m uzeu  vyzývá  ke vz pom ínká m  

Výstava v muzeu vyzývá ke vzpomínkám URL  
WEB , Datum: 11.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +5 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra , 
07.11.2019 - Plzeňský deník  
1.632 . Kom ento vaná  pr ohlídk a v muze u  

Komentovaná prohlídka v muzeu  
TISK , Datum: 12.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.633 . Výstav a při bližuje list opa d 19 89 v  Plzni  

Výstava přibližuje listopad 1989 v Plzni URL  
WEB , Datum: 12.11.2019 , Zdroj: katyd.cz +1 , Strana: 0 , Vydavatel: katyd.cz 

Obsahové duplicity: 12.11.2019 - Katolický týdeník  
1.634 . Výstav a při bližuje list opa d 19 89 v  Plzni  

Výstava přibližuje listopad 1989 v Plzni  
TISK , Datum: 12.11.2019 , Zdroj: Katolický týdeník  +1 , Strana: 7 , Autor: ALENA OUŘEDNÍKOVÁ , Vydavatel: Katolický 
týdeník, s.r.o. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Diecézní zpravodajství  

Obsahové duplicity: 12.11.2019 - katyd.cz URL  
1.635 . Kom ento vaná  pr ohlídk a v muze u  

Komentovaná prohlídka v muzeu URL  
WEB , Datum: 12.11.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 12.11.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.636 . Kom ento vaná  pr ohlídk a v muze u  

Komentovaná prohlídka v muzeu URL  
WEB , Datum: 12.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 12.11.2019 - denik.cz URL  
1.637 . Výstav a v Zápa doče ském  muz eu vy zývá k e vzp omín kám   

Výstava v Západočeském muzeu vyzývá ke vzpomínkám  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +5 , Strana: 4 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: publicistika z regionu 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra , 11.11.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 07.11.2019 - Plzeňský deník  
1.638 . Svob oda pro  Plzeň  

Svoboda pro Plzeň  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 9 , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Nezapomeňme 

1.639 . Výstav a v Zápa doče ském  muz eu vy zývá k e vzp omín kám   

Výstava v Západočeském muzeu vyzývá ke vzpomínkám  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +5 , Strana: 4 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: publicistika z regionu 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra , 11.11.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 07.11.2019 - Plzeňský deník  
1.640 . Výstav a v Zápa doče ském  muz eu vy zývá k e vzp omín kám   

Výstava v Západočeském muzeu vyzývá ke vzpomínkám  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +5 , Strana: 4 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Publicistika 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Tachovská jiskra , 11.11.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 07.11.2019 - Plzeňský deník  
1.641 . Výstav a v Zápa doče ském  muz eu vy zývá k e vzp omín kám   

Výstava v Západočeském muzeu vyzývá ke vzpomínkám  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +5 , Strana: 4 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: publi 
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Obsahové duplicity: 13.11.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko , 11.11.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 07.11.2019 - Plzeňský deník  
1.642 . Op rava  ha mru  vrch olí  

Oprava hamru vrcholí  
TISK , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +1 , Strana: 2 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy 

Obsahové duplicity: 11.11.2019 - Rokycanský deník  
1.643 . Sam etov á rev oluce  slaví 30 let , vzp omí nat s e bu de p o cel é ze mi  

Sametová revoluce slaví 30 let, vzpomínat se bude po celé zemi URL  
WEB , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: kudyznudy.cz , Autor: Náměstí Přemysla Otakara  , Vydavatel: Česká centrála 
cestovního ruchu - CzechTourism 

1.644 . V Rokyc anec h začí ná další výs tava  

V Rokycanech začíná další výstava URL  
WEB , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.645 . V Rokyc anec h začí ná další výs tava  

V Rokycanech začíná další výstava URL  
WEB , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.11.2019 - denik.cz URL  
1.646 . Rok na vsi - Do mácká  lidov á výr oba - Plzeň  

Rok na vsi - Domácká lidová výroba - Plzeň URL  
WEB , Datum: 14.11.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.647 . M asné k rá my zvo u n a výstav u Sob ě ke c ti, u mění  ke sl ávě  

Masné krámy zvou na výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě URL  
WEB , Datum: 14.11.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.648 . 30  let sv obo dy  

30 let svobody  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: Rodina DNES , Strana: 10 , Vytištěno: 103 226 , Prodáno: 82 952 , Vydavatel: Mafra, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Téma 

1.649 . Pád k om unistické  dikta tury přip om ene mno ho akcí  

Pád komunistické diktatury připomene mnoho akcí  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 16 , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 15.11.2019 - idnes.cz URL  
1.650 . Prov oz u nád raží s e zklid ní zač átke m p říštíh o r oku  

Provoz u nádraží se zklidní začátkem příštího roku  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 16 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.651 . Bro učci „ odletí “ z Ji mra mov a do Plz ně. N a des et let   

Broučci „odletí“ z Jimramova do Plzně. Na deset let  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 5 , Autor: (ned) , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: 
Česko  , Rubrika: Třebíčsko a Žďársko 

1.652 . Spo rtovci rozd ávali p odpisy   

Sportovci rozdávali podpisy  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 43 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Domažlicko a Klatovsko 

Obsahové duplicity: 15.11.2019 - Plzeňsko, Rokycansko, Tach  
1.653 . Spo rtovci rozd ávali p odpisy   

Sportovci rozdávali podpisy  
TISK , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: 5plus2 +1 , Strana: 43 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko  

Obsahové duplicity: 15.11.2019 - Domažlicko a Klat  
1.654 . Za př íbě hem  ván očníh o st rom u, za  čert y na  Kono piště! Užijt e si a dven t spol ečně   

Za příběhem vánočního stromu, za čerty na Konopiště! Užijte si advent společně URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: maminka.cz , Autor: Simona Procházková  , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.655 . Běhe m o slav o dstr aní Plze ň ze s ídla Kr ajské ho výb oru  KSČ rud ou hvězd u  
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Během oslav odstraní Plzeň ze sídla Krajského výboru KSČ rudou hvězdu URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: idnes.cz +1 , Strana: 0 , Autor: Petr Eret , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 15.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.656 . Běhe m o slav o dstr aní Plze ň ze s ídla Kr ajské ho výb oru  KSČ rud ou hvězd u  

Během oslav odstraní Plzeň ze sídla Krajského výboru KSČ rudou hvězdu URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz , Strana: 0 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

1.657 . Plzeň  

Plzeň URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: turistika.cz , Vydavatel: Turistika.cz s.r.o 

1.658 . Plzeň  

Plzeň URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: turistika.cz , Vydavatel: Turistika.cz s.r.o 

1.659 . Plzeň  

Plzeň URL  
WEB , Datum: 15.11.2019 , Zdroj: turistika.cz , Vydavatel: Turistika.cz s.r.o 

1.660 . Víken d b ude v  kraji pat řit při pom ínce  sam etov é re voluc e  

Víkend bude v kraji patřit připomínce sametové revoluce  
TISK , Datum: 16.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: (mrak, lad) , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.661 . Konc erty,  hap peni ngy i vý stavy  

Koncerty, happeningy i výstavy  
TISK , Datum: 16.11.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 2 , Autor: (jaš, rh, šíd)  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zpravodajství 

1.662 . Plzeň sl aví 3 0 let od s ame tové rev oluce  

Plzeň slaví 30 let od sametové revoluce URL  
WEB , Datum: 17.11.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.663 . Plzeň si přip om něla vý ročí  začát ku ce sty ke svob odě  

Plzeň si připomněla výročí začátku cesty ke svobodě  
TISK , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Petr Ježek  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.664 . Do Plzn ě NEJEN NA PIVO  

Do Plzně NEJEN NA PIVO  
TISK , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 68 , Autor: dan , Vytištěno: 163 406 , Prodáno: 89 083 , 
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Cestování 

1.665 . Tajem ná tv ář Ka rla Hy nka Máchy   

Tajemná tvář Karla Hynka Máchy URL  
WEB , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: kultura21.cz , Autor: Taťána Kročková  , Vydavatel: kultura21.cz 

1.666 . Rud á hv ězda padl a, Plzeň  defi nitivně skonc ovala s vlád ou je dné  stra ny  

Rudá hvězda padla, Plzeň definitivně skoncovala s vládou jedné strany URL  
WEB , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Strana: 0 , Autor: Kv Ksč  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.11.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.667 . Plzeň oslavila 30 le t svo body,  z ně kdejší ho sí dla KSČ zmiz ela r udá  hvěz da  

Plzeň oslavila 30 let svobody, z někdejšího sídla KSČ zmizela rudá hvězda URL  
WEB , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Strana: 0 , Autor: Kv Ksč  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 18.11.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.668 . Plzeň oslavila 30 le t svo body,  z ně kdejší ho sí dla KSČ zmiz ela r udá  hvěz da  

Plzeň oslavila 30 let svobody, z někdejšího sídla KSČ zmizela rudá hvězda URL  
WEB , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Strana: 0 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 18.11.2019 - idnes.cz - URL, idnes.cz - URL  
1.669 . Prův od k ram pusů  i řa da d alších akcí! N a Tach ovsku t o b ude ž ít  

Průvod krampusů i řada dalších akcí! Na Tachovsku to bude žít URL  
WEB , Datum: 18.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.670 . Stud enti z povíd ali pa mět níky  

Studenti zpovídali pamětníky  
TV , Datum: 20.11.2019 , Zdroj: ZAK TV , Strana: 5 , Provozovatel: ZAK TV s.r.o. , Země: Česko 
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1.671 . Rok na vsi - Do mácká  lidov á výr oba v  čase  adv entu   

Rok na vsi - Domácká lidová výroba v čase adventu URL  
WEB , Datum: 21.11.2019 , Zdroj: Akce.cz , Vydavatel: Akce.cz 

1.672 . Bro učci odl etí z Ji mr amov a, če ká je rest aur ován í v Plzni  

Broučci odletí z Jimramova, čeká je restaurování v Plzni  
TISK , Datum: 22.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 14 , Autor: Jana Nedělková redaktorka MF DNES  , 
Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

1.673 . Huť  Bar bor a? Brzy  nejv ětší lák adlo B rd  

Huť Barbora? Brzy největší lákadlo Brd  
TISK , Datum: 22.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +2 , Strana: 13 , Autor: Jitka Šrámková  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 24.11.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.674 . Zachr aňují  unik átní huť  Barb or u v Brd ech, fan dí jim i odb orn íci z No rska  

Zachraňují unikátní huť Barboru v Brdech, fandí jim i odborníci z Norska URL  
WEB , Datum: 24.11.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Autor: Jitka Šrámková  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 24.11.2019 - regiony.impuls.cz URL , 22.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.675 . Zachr aňují  unik átní huť  Barb or u v Brd ech, fan dí jim i odb orn íci z No rska  

Zachraňují unikátní huť Barboru v Brdech, fandí jim i odborníci z Norska URL  
WEB , Datum: 24.11.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 24.11.2019 - idnes.cz URL , 22.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.676 . Pře dpr odej vs tup enek na Sm eta novské  dny  zah ájen 2. 1 2. 20 19  

Předprodej vstupenek na Smetanovské dny zahájen 2. 12. 2019 URL  
WEB , Datum: 25.11.2019 , Zdroj: plzenskyrozhled.cz +1 , Autor: Mgr Jana Mertová  , Vydavatel: plzenskyrozhled.cz 

Obsahové duplicity: 26.11.2019 - ceskypohled.eu URL  
1.677 . Váno ce v Plzni zpest ří výs tavy  

Vánoce v Plzni zpestří výstavy  
TISK , Datum: 26.11.2019 , Zdroj: Barbar! , Strana: 86 , Autor: (akl) , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Jan Štifter  , Země: 
Česko  , Rubrika: Kultura 

1.678 . UŽI JTE SI ZÁPADNÍ ČECHY  

UŽIJTE SI ZÁPADNÍ ČECHY  
TISK , Datum: 26.11.2019 , Zdroj: Barbar! , Strana: 86 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Jan Štifter , Země: Česko  , Rubrika: 
Kultura 

1.679 . Pře dpr odej vs tup enek na Sm eta novské  dny  202 0 b ude z aháj en v pon dělí 2. p rosinc e  

Předprodej vstupenek na Smetanovské dny 2020 bude zahájen v pondělí 2. prosince URL  
WEB , Datum: 26.11.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu +1 , Vydavatel: ceskypohled.eu 

Obsahové duplicity: 25.11.2019 - plzenskyrozhled.cz URL  
1.680 . Škod ováci jd ou! To bylo rado sti  

Škodováci jdou! To bylo radosti  
TISK , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 3 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

Obsahové duplicity: 27.11.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.681 . Pře dstav ujem e knižn í novi nky z regi onu  

Představujeme knižní novinky z regionu  
TISK , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +1 , Strana: 14 , Autor: Hana Josefová  , Vytištěno: 1 150 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kulturní přehled prosinec 2019  

Obsahové duplicity: 27.11.2019 - Týdeník Klatovska  
1.682 . Pře dstav ujem e knižn í novi nky z regi onu  

Představujeme knižní novinky z regionu  
TISK , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 14 , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

1.683 . Pře dstav ujem e knižn í novi nky z regi onu  

Představujeme knižní novinky z regionu  
TISK , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +1 , Strana: 14 , Autor: Hana Josefová  , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled prosinec 2019  

Obsahové duplicity: 27.11.2019 - Týdeník Tachovská jiskra  
1.684 . V po ndělí  27. lis top adu 198 9 se po p oled ni ote vřela  prv ní b rán a Škod ovky a  tisíce j ejích z am ěstna nců s e vyd aly do  cent ra Plzn ě. Ško dováci se p řipojili  
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V pondělí 27. listopadu 1989 se po poledni otevřela první brána Škodovky a tisíce jejích 
zaměstnanců se vydaly do centra Plzně. Škodováci se připojili URL  
WEB , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 27.11.2019 - Plzeňský deník  
1.685 . Jak s e r azily g roše ? Tajems tví r ažby odh alili v mu zeu v  Čer nošín ě - FO TKY a VIDEO  

Jak se razily groše? Tajemství ražby odhalili v muzeu v Černošíně - FOTKY a VIDEO URL  
WEB , Datum: 27.11.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.686 . TZ: So bě ke  cti, u mě ní ke sl ávě. S bírky a sb ěrat elé 1 800 –19 60  

TZ: Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1800–1960 URL  
WEB , Datum: 28.11.2019 , Zdroj: artalk.cz , Strana: 0 , Vydavatel: artalk.cz 

1.687 . Ti py na  víke nd 3 0. listo pad u – 1. p rosinc e 20 19  

Tipy na víkend 30. listopadu – 1. prosince 2019 URL  
WEB , Datum: 28.11.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.688 . O n ejlepš í kro niku Plze ňskéh o kr aje s outěžil o 30  obcí   

O nejlepší kroniku Plzeňského kraje soutěžilo 30 obcí URL  
WEB , Datum: 28.11.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +1 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 29.11.2019 - obec.sumava.eu URL  
1.689 . Divad elní l éto c hystá novinky  – zk rátilo náz ev a zv e do  svět a film u  

Divadelní léto chystá novinky – zkrátilo název a zve do světa filmu URL  
WEB , Datum: 28.11.2019 , Zdroj: plzen.cz +1 , Vydavatel: plzen.cz 

Obsahové duplicity: 28.11.2019 - divadlo.cz URL  
1.690 . Divad elní l éto c hystá novinky  – zk rátilo náz ev a zv e do  svět a film u  

Divadelní léto chystá novinky – zkrátilo název a zve do světa filmu URL  
WEB , Datum: 28.11.2019 , Zdroj: divadlo.cz +1 , Vydavatel: divadlo.cz 

Obsahové duplicity: 28.11.2019 - plzen.cz URL  
1.691 . Kro nika Kaš perský ch Ho r získ ala d ruh é mí sto  

Kronika Kašperských Hor získala druhé místo URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: isusice.eu , Autor: Karel Větrovec  , Vydavatel: isusice.eu 

1.692 . Kro nika Kaš perský ch Ho r získ ala d ruh é mí sto  

Kronika Kašperských Hor získala druhé místo URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: obec.sumava.eu +1 , Autor: Karel Větrovec  , Vydavatel: obec.sumava.eu 

Obsahové duplicity: 28.11.2019 - regionplzen.cz URL  
1.693 . Šum avsko u a G oeth ovo u ulicí od p říští ho r oku auta  ne proj edou  - AKTUÁLN Í FOTKY  

Šumavskou a Goethovou ulicí od příštího roku auta neprojedou - AKTUÁLNÍ FOTKY URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: qap.cz +3 , Strana: 0 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

Obsahové duplicity: 02.12.2019 - regionplzen.cz URL , 29.11.2019 - novinykraje.cz URL, parlamentnilisty.cz URL  
1.694 . M ěsto uzavř e o d led na Šu mavsk ou a Goet hov u ulici p ro osob ní d opr avu  

Město uzavře od ledna Šumavskou a Goethovu ulici pro osobní dopravu URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: plzen.cz , Strana: 0 , Vydavatel: plzen.cz 

1.695 . Šum avsko u a G oeth ovo u oso bní m au tem  ne proje det e: M ěsto j e uz avře!   

Šumavskou a Goethovou osobním autem neprojedete: Město je uzavře! URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: novinykraje.cz +3 , Strana: 0 , Vydavatel: Regionální vydavatelství s.r.o.  

Obsahové duplicity: 02.12.2019 - regionplzen.cz URL , 29.11.2019 - qap.cz URL, parlamentnilisty.cz URL  
1.696 . Šum avská a Go etho va se  od l edn a uza vřo u au tům  

Šumavská a Goethova se od ledna uzavřou autům URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Evžen Zavadil  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

1.697 . M ěsto uzavř e Šum avsko u a Goet hovu  pr o oso bní dop ravu   

Město uzavře Šumavskou a Goethovu pro osobní dopravu URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: plzenskyrozhled.cz , Strana: 0 , Autor: Mgr Jana Mertová  , Vydavatel: 
plzenskyrozhled.cz 

1.698 . Plzeň: Měs to uz avře  pr o os obní  dop rav u Šum avskou  a G oeth ovu ulici  

Plzeň: Město uzavře pro osobní dopravu Šumavskou a Goethovu ulici URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz +3 , Strana: 0 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 
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Obsahové duplicity: 02.12.2019 - regionplzen.cz URL , 29.11.2019 - qap.cz URL, novinykraje.cz URL  
1.699 . Plzeň: Fes tival Diva delní  léto uved e a merick ou k ome dii  

Plzeň: Festival Divadelní léto uvede americkou komedii URL  
WEB , Datum: 29.11.2019 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: Libor Sváček  , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. 

1.700 . Star t zklidň ován í pr ovoz u v ce ntr u Plzně  

Start zklidňování provozu v centru Plzně  
TISK , Datum: 30.11.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +2 , Strana: 19 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 04.12.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.701 . Zářezy  do dop ravy v  cen tru Plzn ě  

Zářezy do dopravy v centru Plzně  
TISK , Datum: 30.11.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 15 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy  

1.702 . Šum avská a Go etho va se  od l edn a uza vřo u au tům  

Šumavská a Goethova se od ledna uzavřou autům  
TISK , Datum: 30.11.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Autor: EVŽEN ZAVADIL  , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.703 . Kam na Adv ent 201 9  

Kam na Advent 2019 URL  
WEB , Datum: 30.11.2019 , Zdroj: atlasceska.cz , Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o. 

1.704 . Neče kan é vých odní  skvosty  v Zápa dočesk ém muz eu  

Nečekané východní skvosty v Západočeském muzeu URL  
WEB , Datum: 30.11.2019 , Zdroj: protisedi.cz , Vydavatel: Martin Gregor - Gregi.net 

1.705 . Le tní div adel ní fe stival v Plzni  na bídn e př íští rok k ome dii  

Letní divadelní festival v Plzni nabídne příští rok komedii URL  
WEB , Datum: 01.12.2019 , Zdroj: plzenskadrbna.cz , Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz , Vydavatel: TRIMA CB, 
s.r.o. 

1.706 . Divad elní l éto c hystá novinky  – zk rátilo náz ev a zv e do  svět a film u  

Divadelní léto chystá novinky – zkrátilo název a zve do světa filmu URL  
WEB , Datum: 01.12.2019 , Zdroj: regionplzen.cz , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

1.707 . Plzeň uzav ře Šu mavsko u a Goet hovu  pr o os obní dop rav u  

Plzeň uzavře Šumavskou a Goethovu pro osobní dopravu URL  
WEB , Datum: 02.12.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +3 , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 29.11.2019 - qap.cz URL, novinykraje.cz URL, parlamentnilisty.cz URL  
1.708 . Den  arc heol ogie je  v m uzeu   

Den archeologie je v muzeu URL  
WEB , Datum: 02.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 02.12.2019 - denik.cz URL  
1.709 . Den  arc heol ogie je  v m uzeu   

Den archeologie je v muzeu URL  
WEB , Datum: 02.12.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 02.12.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.710 . 36  500  dní  Jose fa Spej bla n a div adeln í scé ně. Přij ďte na výs tavu do Sm eta nových  sad ů  

36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně. Přijďte na výstavu do Smetanových sadů URL  
WEB , Datum: 02.12.2019 , Zdroj: ceskypohled.eu , Vydavatel: ceskypohled.eu 

1.711 . Taťulda Sp ejbl b aví p ubliku m už s to let . Výroč í při po míná výstav a  

Taťulda Spejbl baví publikum už sto let. Výročí připomíná výstava URL  
WEB , Datum: 02.12.2019 , Zdroj: qap.cz , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. 

1.712 . FOTO  

FOTO  
TISK , Datum: 03.12.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 12 , Autor: (ib) , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

1.713 . Váno ce v N áro dopis ném  muz eu Plze ňska  

Vánoce v Národopisném muzeu Plzeňska URL  
WEB , Datum: 03.12.2019 , Zdroj: plzenskenovinky.cz , Autor: (jv,plzenskenovinky.cz, foto:archiv ZČM v Plzni)  , 
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Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.  

1.714 . Nejslav nější l outka  slaví 100 l et. Výr očí map uje výst ava 36 5 00 d ní J osefa  Spejbla   

Nejslavnější loutka slaví 100 let. Výročí mapuje výstava 36 500 dní Josefa Spejbla URL  
WEB , Datum: 03.12.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.715 . Ti py na  výlety  

Tipy na výlety  
TISK , Datum: 03.12.2019 , Zdroj: MŮJ SVĚT , Strana: 82 , Vytištěno: 70 226 , Prodáno: 37 486 , Vydavatel: Bauer Media 
Praha, v.o.s. , Země: Česko  , Rubrika: Moje cestování 

1.716 . Ve st řed ověku  lidé bruslili n a p raseč í kosti  

Ve středověku lidé bruslili na prasečí kosti  
TISK , Datum: 04.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

Obsahové duplicity: 04.12.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.717 . Plzeň od le dna uzav ře p ro osob ní a uto mobily Šu mavsk ou a Go ethov u ulici  

Plzeň od ledna uzavře pro osobní automobily Šumavskou a Goethovu ulici URL  
WEB , Datum: 04.12.2019 , Zdroj: idnes.cz +2 , Strana: 0 , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 04.12.2019 - regiony.impuls.cz URL , 30.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.718 . PODÍVEJTE SE: Ve st řed ověk u lidé bruslili na p ras ečí kos ti  

PODÍVEJTE SE: Ve středověku lidé bruslili na prasečí kosti URL  
WEB , Datum: 04.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 04.12.2019 - Plzeňský deník  
1.719 . Plzeň od le dna uzav ře p ro osob ní a uta Šu mavsk ou a  Go ethov u ulici  

Plzeň od ledna uzavře pro osobní auta Šumavskou a Goethovu ulici URL  
WEB , Datum: 04.12.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +2 , Strana: 0 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 04.12.2019 - idnes.cz URL , 30.11.2019 - Mladá fronta DNES  
1.720 . Plzeň: Výs tava ve Sm etan ových sade ch p řipo mín á sto l et o d vznik u Spejbl a  

Plzeň: Výstava ve Smetanových sadech připomíná sto let od vzniku Spejbla URL  
WEB , Datum: 04.12.2019 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: plzen.eu (Plzeň)  , Vydavatel: AliaWeb, spol. s r. o. 

1.721 . SPEJBL NA VÝSTAVĚ  

SPEJBL NA VÝSTAVĚ  
TISK , Datum: 05.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region / Zpravodajství 

1.722 . Den ní so uhr n zp ráv  

Denní souhrn zpráv URL  
WEB , Datum: 05.12.2019 , Zdroj: radio.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeňka Kuchyňová  , Vydavatel: radio.cz 

1.723 . Zápa dočesk é m uzeu m v Plzni přip omí ná výs tavo u sté výroč í vznik u lout ky Spejbl a  

Západočeské muzeum v Plzni připomíná výstavou sté výročí vzniku loutky Spejbla URL  
WEB , Datum: 05.12.2019 , Zdroj: divadlo.cz , Autor: Pavel Vašíček Divadlo Alfa  , Vydavatel: divadlo.cz 

1.724 . Lo utka S pejbla slaví st o let.  V Plzni ‚taťuld ovi‘přic hystali výs tavu   

Loutka Spejbla slaví sto let. V Plzni ‚taťuldovi‘přichystali výstavu URL  
WEB , Datum: 05.12.2019 , Zdroj: lidovky.cz , Vydavatel: Mafra, a.s. 

1.725 . Venk ovní vý stava  v Plzni p řipo mín á 10 0 let l outky Sp ejbla  

Venkovní výstava v Plzni připomíná 100 let loutky Spejbla URL  
WEB , Datum: 05.12.2019 , Zdroj: radio.cz , Autor: Zdeňka Kuchyňová  , Vydavatel: radio.cz 

1.726 . Jos ef Spej bl oslaví  v p rosinci s té n aro zenin y  

Josef Spejbl oslaví v prosinci sté narozeniny  
TISK , Datum: 06.12.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES +3 , Strana: 13 , Autor: — Ladislav Vaindl , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

Obsahové duplicity: 13.12.2019 - 5plus2 , 07.12.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL  
1.727 . Spisov atelka  Jitka Pr okšov á pok řtila k nihu  

Spisovatelka Jitka Prokšová pokřtila knihu  
TISK , Datum: 06.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region 

1.728 . Regi onál ní na klada telství St arý most  slaví 20. nar ozeni ny  

Regionální nakladatelství Starý most slaví 20. narozeniny URL  
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WEB , Datum: 06.12.2019 , Zdroj: mistnikultura.cz , Vydavatel: mistnikultura.cz 

1.729 . Spejbl slaví k ulatiny!   

Spejbl slaví kulatiny!  
TV , Datum: 06.12.2019 , Zdroj: ZAK TV , Strana: 5 , Provozovatel: ZAK TV s.r.o. , Země: Česko 

1.730 . Udál osti v k ultuř e, 7.  12.  20 19  

Události v kultuře, 7. 12. 2019  
TV , Datum: 07.12.2019 , Zdroj: ČT D: / ČT Art  , Strana: 1 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.731 . Ods táté uši, h olá hl ava, frak , dř eváky a r ukavičky.  Spejbl sl aví st ovku  

Odstáté uši, holá hlava, frak, dřeváky a rukavičky. Spejbl slaví stovku URL  
WEB , Datum: 07.12.2019 , Zdroj: idnes.cz +3 , Autor: Ladislav Vaindl , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 13.12.2019 - 5plus2 , 07.12.2019 - regiony.impuls.cz URL , 06.12.2019 - Mladá fronta DNES  
1.732 . Ods táté uši, h olá hl ava, frak , dř eváky a r ukavičky.  Spejbl sl aví st ovku  

Odstáté uši, holá hlava, frak, dřeváky a rukavičky. Spejbl slaví stovku URL  
WEB , Datum: 07.12.2019 , Zdroj: regiony.impuls.cz +3 , Vydavatel: regiony.impuls.cz 

Obsahové duplicity: 13.12.2019 - 5plus2 , 07.12.2019 - idnes.cz URL , 06.12.2019 - Mladá fronta DNES  
1.733 . Plzni d ošla t rpělivo st: Aut ům z avře  dvě ulice! Šu mavsk ou u ná draž í a Goet hovo u už nep roje dete   

Plzni došla trpělivost: Autům zavře dvě ulice! Šumavskou u nádraží a Goethovou už neprojedete 
URL  
WEB , Datum: 08.12.2019 , Zdroj: blesk.cz , Autor: • FOTO: město Plzeň  , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

1.734 . Spejbl na vý stavě   

Spejbl na výstavě URL  
WEB , Datum: 08.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

1.735 . Z rodil s e n ový web  s p rog ram ovou  na bídko u p ro šk oly v kr aji  

Zrodil se nový web s programovou nabídkou pro školy v kraji URL  
WEB , Datum: 09.12.2019 , Zdroj: regionplzen.cz +4 , Strana: 0 , Autor: REGIONPLZEN.CZ , Vydavatel: regionplzen.cz 

Obsahové duplicity: 11.12.2019 - denik.cz URL, plzensky.denik.cz - URL, plzensky.denik.cz - Čtenář reportér URL, tyden.cz URL  
1.736 . M uzeu m zve  neje n škol áky n a adv ent ní díl ny  

Muzeum zve nejen školáky na adventní dílny  
TISK , Datum: 10.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

1.737 . Udál osti v k ultuř e, 1 0. 1 2. 2 019  

Události v kultuře, 10. 12. 2019  
TV , Datum: 10.12.2019 , Zdroj: ČT D: / ČT Art  , Strana: 1 , Provozovatel: Česká televize  , Země: Česko 

1.738 . Sam otní li dé  

Samotní lidé URL  
WEB , Datum: 10.12.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 10.12.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.739 . Sam otní li dé  

Samotní lidé URL  
WEB , Datum: 10.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 10.12.2019 - denik.cz URL  
1.740 . Z rodil s e n ový web  s p rog ram ovou  na bídko u p ro šk oly v Plzeňs kém  kraji  

Zrodil se nový web s programovou nabídkou pro školy v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 11.12.2019 , Zdroj: tyden.cz +4 , Strana: 0 , Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 11.12.2019 - denik.cz URL, plzensky.denik.cz - URL, plzensky.denik.cz - Čtenář reportér URL , 09.12.2019 - 
regionplzen.cz URL  
1.741 . Z rodil s e n ový web  s p rog ram ovou  na bídko u p ro šk oly v Plzeňs kém  kraji  

Zrodil se nový web s programovou nabídkou pro školy v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 11.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +4 , Strana: 0 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 11.12.2019 - denik.cz URL, Čtenář reportér URL, tyden.cz URL , 09.12.2019 - regionplzen.cz URL  
1.742 . Z rodil s e n ový web  s p rog ram ovou  na bídko u p ro šk oly v Plzeňs kém  kraji  

Zrodil se nový web s programovou nabídkou pro školy v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 11.12.2019 , Zdroj: denik.cz +4 , Strana: 0 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 
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Obsahové duplicity: 11.12.2019 - plzensky.denik.cz - URL, plzensky.denik.cz - Čtenář reportér URL, tyden.cz URL , 09.12.2019 - 
regionplzen.cz URL  
1.743 . Z rodil s e n ový web  s p rog ram ovou  na bídko u p ro šk oly v Plzeňs kém  kraji  

Zrodil se nový web s programovou nabídkou pro školy v Plzeňském kraji URL  
WEB , Datum: 11.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +4 , Strana: 0 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Rubrika: Čtenář reportér 

Obsahové duplicity: 11.12.2019 - denik.cz URL, plzensky.denik.cz URL, tyden.cz URL , 09.12.2019 - regionplzen.cz URL  
1.744 . Rokyc anští  gym nazist é si p řipo mněli 30 let  od sam etu  

Rokycanští gymnazisté si připomněli 30 let od sametu URL  
WEB , Datum: 12.12.2019 , Zdroj: denik.cz +1 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 12.12.2019 - rokycansky.denik.cz URL  
1.745 . Rokyc anští  gym nazist é si p řipo mněli 30 let  od sam etu  

Rokycanští gymnazisté si připomněli 30 let od sametu URL  
WEB , Datum: 12.12.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +1 , Autor: David Taneček  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

Obsahové duplicity: 12.12.2019 - denik.cz URL  
1.746 . Spejbl oslaví  stovk u Spejbl oslaví ...  

Spejbl oslaví stovku Spejbl oslaví...  
TISK , Datum: 13.12.2019 , Zdroj: 5plus2 +3 , Strana: 3 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 562 518 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko 

Obsahové duplicity: 07.12.2019 - idnes.cz URL, regiony.impuls.cz URL , 06.12.2019 - Mladá fronta DNES  
1.747 . ŠKOLÁCI TVOŘILI V MUZEU  

ŠKOLÁCI TVOŘILI V MUZEU  
TISK , Datum: 13.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

1.748 . Kone c voln a. Ml ádež  Míla řů hledí  na rok 202 0  

Konec volna. Mládež Mílařů hledí na rok 2020  
TISK , Datum: 14.12.2019 , Zdroj: Domažlický deník  +1 , Strana: 14 , Autor: ONDŘEJ VÁCHAL  , Vytištěno: 3 680 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Sport 

Obsahové duplicity: 14.12.2019 - domazlicky.denik.cz URL  
1.749 . Kone c voln a. Ml ádež  Míla řů hledí  na rok 202 0  

Konec volna. Mládež Mílařů hledí na rok 2020 URL  
WEB , Datum: 14.12.2019 , Zdroj: domazlicky.denik.cz +1 , Autor: Ondřej Váchal  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Ostatní sporty 

Obsahové duplicity: 14.12.2019 - Domažlický deník  
1.750 . ONKO V MIKULÁŠSKÉM  

ONKO V MIKULÁŠSKÉM  
TISK , Datum: 14.12.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: Region 

1.751 . FOTO:  Školáci tv ořili v muz eu  

FOTO: Školáci tvořili v muzeu URL  
WEB , Datum: 15.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Lenka Prokšová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Plzeňsko 

1.752 . Onk o v mikulášsk ém  

Onko v mikulášském URL  
WEB , Datum: 15.12.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz , Autor: Václav Havránek  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Rokycansko 

1.753 . Plzeň  

Plzeň URL  
WEB , Datum: 16.12.2019 , Zdroj: turistika.cz , Vydavatel: Turistika.cz s.r.o 

1.754 . Zastupi telé k raje schválili rozp očet na rok 2 020  s výd aji té měř osm miliar d  

Zastupitelé kraje schválili rozpočet na rok 2020 s výdaji téměř osm miliard URL  
WEB , Datum: 16.12.2019 , Zdroj: plzen.cz , Vydavatel: plzen.cz 

1.755 . Kom ento vaná  pr ohlídk a b ude v  muz eu o an tice  

Komentovaná prohlídka bude v muzeu o antice URL  
WEB , Datum: 16.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Tipy na kulturu 



169

1.756 . Milio ny d o inves tic. Ok ruh,  hala  i Ma riáns ká Týnice  

Miliony do investic. Okruh, hala i Mariánská Týnice  
TISK , Datum: 17.12.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  +1 , Strana: 13 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 133 624 , 
Prodáno: 108 951 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňský kraj 

Obsahové duplicity: 18.12.2019 - idnes.cz URL  
1.757 . Plzeňský  kraj i nvest uje r eko rdní částky  

Plzeňský kraj investuje rekordní částky  
TISK , Datum: 17.12.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 9 , Autor: Jiří Šolc  , Vytištěno: 116 408 , Prodáno: 66 006 , Vydavatel: 
Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

1.758 . Pavel Ni eba uer bilanc uje tv orb u  

Pavel Niebauer bilancuje tvorbu  
TISK , Datum: 17.12.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

1.759 . Pře dnáš el o his torii groš ové ražb y  

Přednášel o historii grošové ražby URL  
WEB , Datum: 17.12.2019 , Zdroj: tachovsky.denik.cz , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Čtenář reportér 

1.760 . Plzeňský  kraj má příšt í r ok v pl ánu reko rdn í inve stice  

Plzeňský kraj má příští rok v plánu rekordní investice  
RÁDIO , Datum: 17.12.2019 , Zdroj: Hitrádio FM PLUS  , Strana: 2 , Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s. , 
Země: Česko 

1.761 . KOMEN TOVANÁ PROHLÍDKA V MU ZEU  

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V MUZEU  
TISK , Datum: 18.12.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 11 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kam za zábavou 

1.762 . Peníz e n a okr uh, Ma riánsk ou Týnici a  halu . Kraj s chválil rozp očet  

Peníze na okruh, Mariánskou Týnici a halu. Kraj schválil rozpočet URL  
WEB , Datum: 18.12.2019 , Zdroj: idnes.cz +1 , Strana: 0 , Autor: Martin Polívka  , Vydavatel: Mafra, a.s. 

Obsahové duplicity: 17.12.2019 - Mladá fronta DNES  
1.763 . Ost rov vys tavil m eč ka ta Mydlá ře  

Ostrov vystavil meč kata Mydláře  
TISK , Datum: 20.12.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 56 , Vytištěno: 133 624 , Prodáno: 108 951 , Vydavatel: 
Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Rok v kraji 

1.764 . Zvy ky pr opoj ují o bživu i ví ru  

Zvyky propojují obživu i víru  
TISK , Datum: 21.12.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +16 , Strana: 2 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z 
okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - plzensky.denik.cz URL  
1.765 . Váno ční rece pty! Na  Anan asov ou b owli, Ván oční piškoto vou rolá du a  Vánoč ní h ubník  z Podk rkon oší  

Vánoční recepty! Na Ananasovou bowli, Vánoční piškotovou roládu a Vánoční hubník z 
Podkrkonoší URL  
WEB , Datum: 22.12.2019 , Zdroj: ČRo - vary.cz +1 , Autor: autor: Soňa Vaicenbacherová / zdroj: Český rozhlas Plzeň  , 
Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS 

Obsahové duplicity: 22.12.2019 - ČRo - plzen.cz URL  
1.766 . Váno ční rece pty! Na  Anan asov ou b owli, Ván oční piškoto vou rolá du a  Vánoč ní h ubník  z Podk rkon oší  

Vánoční recepty! Na Ananasovou bowli, Vánoční piškotovou roládu a Vánoční hubník z 
Podkrkonoší URL  
WEB , Datum: 22.12.2019 , Zdroj: ČRo - plzen.cz +1 , Autor: autor: Soňa Vaicenbacherová / zdroj: Český rozhlas Plzeň  , 
Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS 

Obsahové duplicity: 22.12.2019 - ČRo - vary.cz URL  
1.767 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 22.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
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Rubrika: Plzeňsko 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Plzeň URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, 
domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z 
okolí URL, Plzeň URL, Plzeň URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z 
okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 21.12.2019 - 
Plzeňský deník  
1.768 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Plzeňsko 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, Plzeň URL, Plzeň 
URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - Plzeň URL , 
21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.769 . M alí velcí um ělci  

Malí velcí umělci URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +2 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Čtenář reportér 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Čtená URL, Čtená URL  
1.770 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: domazlicky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.771 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: klatovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.772 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: domazlicky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.773 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: klatovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.774 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: domazlicky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 



171

a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.775 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.776 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: tachovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z 
okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.777 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Plzeňsko 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Plzeň URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, 
domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z 
okolí URL, Plzeň URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - Plzeň URL , 
21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.778 . M alí velcí um ělci  

Malí velcí umělci URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +2 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Čtenář reportér 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Čtená URL, Čtená URL  
1.779 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.780 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: tachovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z 
okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.781 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: klatovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
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Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - 
Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.782 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Plzeňsko 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Plzeň URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, 
domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z 
okolí URL, Plzeň URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - Plzeň URL , 
21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.783 . M alí velcí um ělci  

Malí velcí umělci URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: plzensky.denik.cz +2 , Autor: autor externí  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Čtenář reportér 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - Čtená URL, Čtená URL  
1.784 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: rokycansky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, Z oko URL, Z oko URL, 
tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL, tachovsky.denik.cz - Z okolí URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.785 . Ch melen ský: Zvyky p rop ojují o bživu i víru   

Chmelenský: Zvyky propojují obživu i víru URL  
WEB , Datum: 23.12.2019 , Zdroj: tachovsky.denik.cz +16 , Autor: Hana Josefová  , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Rubrika: Z okolí 

Obsahové duplicity: 23.12.2019 - plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z 
okolí URL, domazlicky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, 
klatovsky.denik.cz - Z okolí URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, plzensky.denik.cz - Plzeňsko URL, rokycansky.denik.cz - Z 
okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, rokycansky.denik.cz - Z okolí URL, Z oko URL, Z oko URL , 22.12.2019 - 
plzensky.denik.cz URL , 21.12.2019 - Plzeňský deník  
1.786 . ROK 2 020:  Plzeňský k raj i měst o ček ají p říští rok reko rdn í inves tice  

ROK 2020: Plzeňský kraj i město čekají příští rok rekordní investice URL  
WEB , Datum: 26.12.2019 , Zdroj: plzenskadrbna.cz , Strana: 0 , Autor: TRIMA NEWS, s.r.o., libor@drbna.cz , Vydavatel: 
TRIMA CB, s.r.o. 

ARCHIV 193+1  
2.1. Tipy z regi onu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 03.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.2. V p říští m týd nu bud e m uzeu m lou tek z avře né  

V příštím týdnu bude muzeum loutek zavřené  
TISK , Datum: 04.01.2019 , Zdroj: Chrudimský deník  , Strana: 3 , Autor: Břetislav Oliva  , Vytištěno: 1 480 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Pardubický kraj - Chrudimsko 

2.3. T ipy deník u  

T ipy deníku  
TISK , Datum: 07.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: Rokycansko 

2.4. ZÁBAVA  

ZÁBAVA  
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TISK , Datum: 08.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.5. Se rvis  

Servis  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 10 , Vytištěno: 2 320 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.6. Se rvis  

Servis  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.7. Se rvis – nabí dka akcí z Plze ňska  

Servis – nabídka akcí z Plzeňska  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - nabídka akcí z Plzeňska  

2.8. Tipy z regi onu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.9. Se rvis  

Servis  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 11 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - nabídka akcí z Plzeňska  

2.10. P odb rdské  ženy u Ho ráka   

Podbrdské ženy u Horáka  
TISK , Datum: 09.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region 

2.11. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 10.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.12. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 10.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region/zpravodajství 

2.13. Tipy na příšt í dny   

Tipy na příští dny  
TISK , Datum: 11.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: tipy na příští dny 

2.14. Mó da 2 0. let ? Prak tičnost  i inspi race  lidový mi kr oji  

Móda 20. let? Praktičnost i inspirace lidovými kroji  
TISK , Datum: 11.01.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 546 014 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko  

2.15. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 11.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: region zpravodajství 

2.16. A ntro polo gie v arch eolo gii  

Antropologie v archeologii  
TISK , Datum: 12.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

2.17. Výs tavy v Plz ni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 12.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Zábava  

2.18. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 12.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 
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2.19. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 16.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.20. S ervis –  na bídka  akcí z Plzeňsk a  

Servis – nabídka akcí z Plzeňska  
TISK , Datum: 16.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis – nabídka akcí z Plzeňska  

2.21. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 17.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.22. B rdy jso u úz emí m p ro b ádá ní g eolo gů  

Brdy jsou územím pro bádání geologů  
TISK , Datum: 21.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 860 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

2.23. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 23.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.24. PŘEDNÁŠKA  

PŘEDNÁŠKA  
TISK , Datum: 23.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - nabídka akcí z Plzeňska  

2.25. S ervis –  na bídka  akcí z Plzeňsk a  

Servis – nabídka akcí z Plzeňska  
TISK , Datum: 23.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - nabídka akcí z Plzeňska  

2.26. Výs tavy v Plz ni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 24.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Zábava  

2.27. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 26.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.28. N áplavk a se  zřej mě o tevř e až v květ nu  

Náplavka se zřejmě otevře až v květnu  
TISK , Datum: 28.01.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 135 770 , 
Prodáno: 111 304 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.29. R OKYCANSKO VČERA  

ROKYCANSKO VČERA  
TISK , Datum: 28.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.30. P racov na rep ubliky a S met anovsk é d ny  

Pracovna republiky a Smetanovské dny  
TISK , Datum: 29.01.2019 , Zdroj: Barbar! , Strana: 62 , Autor: Alena Binterová  , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Jan Štifter  , 
Země: Česko , Rubrika: Kultura 

2.31. U ŽIJ TE SI ZÁPADNÍ ČECHY  

UŽIJTE SI ZÁPADNÍ ČECHY  
TISK , Datum: 29.01.2019 , Zdroj: Barbar! , Strana: 62 , Vytištěno: 15 000 , Vydavatel: Jan Štifter , Země: Česko  , Rubrika: 
Kultura 

2.32. U  školy objevili st řed ověký dů m  

U školy objevili středověký dům  
TISK , Datum: 29.01.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: (lad) , Vytištěno: 135 770 , Prodáno: 111 304 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.33. A maté rský f oto graf  z Plzně z achytil čtyři gene rac e žen , výtě žek z vý stavy dar uje  

Amatérský fotograf z Plzně zachytil čtyři generace žen, výtěžek z výstavy daruje  
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TISK , Datum: 29.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: LENKA PROKŠOVÁ , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: region zpravodajství 

2.34. T ipy  de níku  

T ipy deníku  
TISK , Datum: 29.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: region zpravodajství 

2.35. 22 • KULTU RNÍ PŘEHLED ÚNOR 2 019   

22 • KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 22 , Vytištěno: 2 320 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

2.36. KU LTURNÍ PŘEHLED ÚN OR 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +3 , Strana: 16 , Vytištěno: 3 010 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.37. KU LTURNÍ PŘEHLED ÚN OR 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +3 , Strana: 16 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.38. KU LTURNÍ PŘEHLED ÚN OR 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +3 , Strana: 16 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.39. KU LTURNÍ PŘEHLED ÚN OR 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +3 , Strana: 16 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje 

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.40. 16 • KULTU RNÍ PŘEHLED ÚNOR 2 019   

16 • KULTURNÍ PŘEHLED ÚNOR 2019  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 16 , Vytištěno: 2 320 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

2.41. S meta novsk é dn y zač nou vý stava mi  

Smetanovské dny začnou výstavami  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 15 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 320 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.42. S meta novsk é dn y zač nou vý stava mi  

Smetanovské dny začnou výstavami  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska +4 , Strana: 15 , Autor: (haj) , Vytištěno: 3 010 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.43. S meta novsk é dn y zač nou vý stava mi  

Smetanovské dny začnou výstavami  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 15 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.44. S meta novsk é dn y zač nou vý stava mi  

Smetanovské dny začnou výstavami  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 15 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.45. S meta novsk é dn y zač nou vý stava mi  

Smetanovské dny začnou výstavami  
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TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 15 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.46. K am s dět mi za vy svědč ení?   

Kam s dětmi za vysvědčení?  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Zábava  

2.47. K ultur ní se rvis n a Rokyc ansku   

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 27 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.48. K ultur ní se rvis n a Rokyc ansku   

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko +4 , Strana: 27 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.49. K ultur ní se rvis n a Rokyc ansku   

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 27 , Vytištěno: 2 320 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kultura 

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.50. K ultur ní se rvis n a Rokyc ansku   

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 27 , Vytištěno: 3 010 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.51. K ultur ní se rvis n a Rokyc ansku   

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 30.01.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 27 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Kulturní přehled Plzeňského kraje  

Obsahové duplicity: 30.01.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.52. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 31.01.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Zábava  

2.53. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 31.01.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.54. N ašli kosti  i me dailo n  

Našli kosti i medailon  
TISK , Datum: 01.02.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 546 014 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.55. Výs tava ukaz uje sla dký cuk rář ský život   

Výstava ukazuje sladký cukrářský život  
TISK , Datum: 01.02.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: — Klára Mrázová  , Vytištěno: 134 913 , 
Prodáno: 110 900 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.56. U  muz ea s e sr azily dva  aut obus y  

U muzea se srazily dva autobusy  
TISK , Datum: 01.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (žít) , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.57. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 01.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.58. Muz eum  na bízí ex kurzi do sl adké ho sv ěta c ukrá řů  
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Muzeum nabízí exkurzi do sladkého světa cukrářů  
TISK , Datum: 01.02.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 11 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 120 258 , Prodáno: 67 290 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy 

2.59. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 02.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.60. Zp rávy z  Rokyca nska  

Zprávy z Rokycanska  
TISK , Datum: 02.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region - zpravodajství 

2.61. N ezná má tvář  Boba D ylana  se p řed stavuj e ve Vlas tivěd ném  muz eu v Olom ouci  

Neznámá tvář Boba Dylana se představuje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci  
TISK , Datum: 04.02.2019 , Zdroj: Olomoucké listy , Strana: 19 , Autor: red , Vytištěno: 54 000 , Vydavatel: Strategic 
Consulting, spol. s r.o. , Země: Česko 

2.62. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 05.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.63. T ipy  de níku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 05.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region 

2.64. S meta novsk é dn y zah ájí Sop hia Bu rgos  

Smetanovské dny zahájí Sophia Burgos  
TISK , Datum: 06.02.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 13 , Autor: Klára Mrázová  , Vytištěno: 134 913 , 
Prodáno: 110 900 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.65. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 06.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.66. S ervis –  kultu rní akce v Plzni a okolí  

Servis – kulturní akce v Plzni a okolí  
TISK , Datum: 06.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.67. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 06.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.68. Tipy z re gion u  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 07.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.69. Život  je sla dký, ví  cukr ář  

Život je sladký, ví cukrář  
TISK , Datum: 07.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 3 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.70. Jezuitsk á kol ej v Klato vech ukrýv ala st řed ověko u stu dnu   

Jezuitská kolej v Klatovech ukrývala středověkou studnu  
TISK , Datum: 08.02.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 2 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 521 728 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Domažlicko a Klatovsko 

2.71. Výs tava pře dstav í sladk ý život  

Výstava představí sladký život  
TISK , Datum: 08.02.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: LADISLAV VAINDL KLÁRA MRÁZOVÁ  , Vytištěno: 521 728 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Domažlicko a Klatovsko 

2.72. Výs tavě v  Rokyc anec h zbýv á týd en  

Výstavě v Rokycanech zbývá týden  
TISK , Datum: 09.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 
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, Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

2.73. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 11.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: Václav Havránek  , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

2.74. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Brněnský deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Českobudějovický deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, Olomoucký deník, 
Plzeňský deník, Pražský deník, Ústecký deník  
2.75. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Českobudějovický deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 5 330 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, Olomoucký deník, Plzeňský deník, 
Pražský deník, Ústecký deník  
2.76. Vid ěli jste někd y ob raz od Dyla na?   

Viděli jste někdy obraz od Dylana?  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 12 , Vytištěno: 43 000 , Vydavatel: Futura a.s. , Země: Česko  , 
Rubrika: Mozaika zajímavostí 

2.77. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Havlíčkobrodský deník  , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 190 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příběh deníku 

2.78. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Hradecký deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 560 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Moravskoslezský deník, Olomoucký deník, 
Plzeňský deník, Pražský deník, Ústecký deník  
2.79. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Moravskoslezský deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 4 190 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Hradecký deník, Olomoucký deník, Plzeňský 
deník, Pražský deník, Ústecký deník  
2.80. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Olomoucký deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 3 210 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, Plzeňský 
deník, Pražský deník, Ústecký deník  
2.81. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, 
Olomoucký deník, Pražský deník, Ústecký deník  
2.82. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Pražský deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 15 120 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, 
Olomoucký deník, Plzeňský deník, Ústecký deník  
2.83. KO LÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  

KOLÉBKA LOUTKÁŘSTVÍ  
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TISK , Datum: 12.02.2019 , Zdroj: Ústecký deník  +7 , Strana: 8 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 220 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příběh deníku 

Obsahové duplicity: 12.02.2019 - Brněnský deník, Českobudějovický deník, Hradecký deník, Moravskoslezský deník, 
Olomoucký deník, Plzeňský deník, Pražský deník  
2.84. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 13.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.85. S ervis –  kultu rní akce v Plzni a okolí  

Servis – kulturní akce v Plzni a okolí  
TISK , Datum: 13.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis – kulturní akce v Plzni a okolí  

2.86. S ervis  

Servis  
TISK , Datum: 13.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.87. P o sto pách PRINCE BAJAJI  

Po stopách PRINCE BAJAJI  
TISK , Datum: 13.02.2019 , Zdroj: Tina , Strana: 54 , Autor: Marcela Kašpárková  , Vytištěno: 78 446 , Prodáno: 54 182 , 
Vydavatel: Bauer Media, v.o.s. , Země: Česko  , Rubrika: Cestování s pohádkou 

2.88. R okyca nští sk auti sl aví  

Rokycanští skauti slaví  
TISK , Datum: 13.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: (naš) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

2.89. Tipy den íku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 14.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.90. St o let s kauti ngu v  Rokyc anec h  

Sto let skautingu v Rokycanech  
TISK , Datum: 15.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.91. R okyca nští sk auti z aplnili muze um  

Rokycanští skauti zaplnili muzeum  
TISK , Datum: 16.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 860 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

2.92. Sk auti o bsa dili Rokyca ny  

Skauti obsadili Rokycany  
TISK , Datum: 16.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region - zpravodajství 

2.93. V muz eu sk ončila výs tava  o m ódě   

V muzeu skončila výstava o módě  
TISK , Datum: 18.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.94. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 870 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník 
Rokycansko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.95. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Chebsko  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 730 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Člověk týdne  

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník 
Rokycansko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.96. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
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TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Karlovarsko  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 3 000 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník 
Rokycansko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.97. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 455 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník 
Rokycansko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.98. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 6 360 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník 
Rokycansko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.99. Lenk a Kaval ová: N abí dne me osl avy i sv ětov ou p remi éru   

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 540 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník 
Plzeňsko, Týdeník Sokolovska, Týdeník Tachovská jiskra  
2.100 . Le nka Kav alová : Nab ídne me oslavy i světo vou pre miér u  

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Sokolovska  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 630 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník 
Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.101 . Le nka Kav alová : Nab ídne me oslavy i světo vou pre miér u  

Lenka Kavalová: Nabídneme oslavy i světovou premiéru  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +7 , Strana: 6 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 210 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Člověk týdne 

Obsahové duplicity: 20.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Chebsko, Týdeník Karlovarsko, Týdeník Klatovska, Týdeník 
Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Sokolovska  
2.102 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.103 . M asop ust,m asop ust, j en mě h olka n evop ust!  

Masopust,masopust, jen mě holka nevopust!  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 17 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Téma 

2.104 . Servis – kult urn í akc e v Plzni a  okolí   

Servis – kulturní akce v Plzni a okolí  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - kulturní akce v Plzni a okolí 

2.105 . Skauti zaplnili muz eum , sto l et exis tenc e slaví také výstav ou  

Skauti zaplnili muzeum, sto let existence slaví také výstavou  
TISK , Datum: 20.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zpravodajství z regionu  

2.106 . Eva Ro učka z ve d o m uzea  

Eva Roučka zve do muzea  
TISK , Datum: 21.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.107 . ROKYCANSKO VČERA  

ROKYCANSKO VČERA  
TISK , Datum: 22.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 
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, Země: Česko , Rubrika: Titulní strana 

2.108 . SKAUTI ZV OU DO MUZEA  

SKAUTI ZVOU DO MUZEA  
TISK , Datum: 22.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 3 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.109 . Ti py de níku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 25.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.110 . V blovick ém muz eu ožil a dě tská f anta zie  

V blovickém muzeu ožila dětská fantazie  
TISK , Datum: 25.02.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 16 , Autor: Ladislav Vaindl , Vytištěno: 134 913 , 
Prodáno: 110 900 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.111 . Užijte si j arn í pr ázdni ny  

Užijte si jarní prázdniny  
TISK , Datum: 25.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: KRISTÝNA ŽÍTKOVÁ , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.112 . TACHOVSKO VČERA  

TACHOVSKO VČERA  
TISK , Datum: 25.02.2019 , Zdroj: Tachovský deník  , Strana: 1 , Vytištěno: 1 250 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.113 . T i py d eníku   

Tipy deníku  
TISK , Datum: 26.02.2019 , Zdroj: Sokolovský deník  , Strana: 3 , Vytištěno: 1 270 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: region zpravodajství 

2.114 . Cuk ráři j edo u, pe rník y vezo u  

Cukráři jedou, perníky vezou  
TISK , Datum: 26.02.2019 , Zdroj: Naše rodina  , Strana: 11 , Vytištěno: 13 000 , Vydavatel: JUDr. František Talián - 
FORTUNA , Země: Česko  , Rubrika: Zápisník Aloise Žižky  

2.115 . Eva Ro učka v ystavuj e v rokyca nské m m uzeu   

Eva Roučka vystavuje v rokycanském muzeu  
TISK , Datum: 26.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko , Rubrika: Region 

2.116 . Ryba řov á zá řila m ezi zn alci histo rie  

Rybařová zářila mezi znalci historie  
TISK , Datum: 26.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK , Vytištěno: 1 860 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Region 

2.117 . KULTURN Í PŘEHLED BŘEZEN 20 19 •  

KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019 •  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 15 , Vytištěno: 1 870 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: stalo se stane se 

2.118 . KULTURN Í PŘEHLED BŘEZEN 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +3 , Strana: 15 , Vytištěno: 2 455 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.119 . KULTURN Í PŘEHLED BŘEZEN 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +3 , Strana: 15 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.120 . KULTURN Í PŘEHLED BŘEZEN 20 19  

KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko +3 , Strana: 15 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.121 . KULTURN Í PŘEHLED BŘEZEN 20 19  
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KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +3 , Strana: 15 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.122 . Přes un z aměs tná i arc heolo gy  

Přesun zaměstná i archeology  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Domažlický deník  , Strana: 1 , Autor: PETRA KŮTOVÁ , Vytištěno: 1 710 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.123 . Lo utkov á lab ora toř v Blovicích  

Loutková laboratoř v Blovicích  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 14 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 870 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: stalo se stane se 

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.124 . • KUL TURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 201 9  

• KULTURNÍ PŘEHLED BŘEZEN 2019  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 22 , Vytištěno: 1 870 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko 

2.125 . Lo utkov á lab ora toř v Blovicích  

Loutková laboratoř v Blovicích  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 14 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 455 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.126 . Lo utkov á lab ora toř v Blovicích  

Loutková laboratoř v Blovicích  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 14 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.127 . Lo utkov á lab ora toř v Blovicích  

Loutková laboratoř v Blovicích  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko +4 , Strana: 14 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.128 . Lo utkov á lab ora toř v Blovicích  

Loutková laboratoř v Blovicích  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 14 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.129 . 7+ 1 NEj ud álostí  týdn e  

7+1 NEj událostí týdne  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy z regionu 

2.130 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +3 , Strana: 26 , Vytištěno: 2 455 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.131 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +3 , Strana: 26 , Vytištěno: 6 360 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.132 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +3 , Strana: 26 , Vytištěno: 1 540 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
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2.133 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +3 , Strana: 26 , Vytištěno: 1 210 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kulturní přehled Plzeňského kraje březen 2019  

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.134 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 27.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

Obsahové duplicity: 28.02.2019 - Zábav  
2.135 . Začíná  Plzeňsk é sym poziu m  

Začíná Plzeňské sympozium  
TISK , Datum: 28.02.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (mš) , Vytištěno: 5 850 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.136 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 28.02.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 10 , Vytištěno: 1 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

Obsahové duplicity: 27.02.2019 - Zábav  
2.137 . Lo utky tv ořil p odle zná mých  

Loutky tvořil podle známých  
TISK , Datum: 01.03.2019 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 3 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 550 500 , Vydavatel: Mafra, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko  

2.138 . Cim rma n ne byl sá m. Př ed Ja ne m Koulo u by asi sm ekl  

Cimrman nebyl sám. Před Janem Koulou by asi smekl  
TISK , Datum: 02.03.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 12 , Autor: Ivan Blažek  , Vytištěno: 118 856 , Prodáno: 66 412 , 
Vydavatel: Borgis, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region Čechy  

2.139 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 02.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.140 . ZÁBAVA  

ZÁBAVA  
TISK , Datum: 05.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Zábava  

2.141 . V knih ovně  přip om eno u Jan a Sob otu  

V knihovně připomenou Jana Sobotu  
TISK , Datum: 05.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 17 , Autor: (vsl) , Vytištěno: 135 712 , Prodáno: 111 612 , 
Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Karlovarský 

2.142 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 05.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 10 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Zábav  
2.143 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 11 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.144 . VÝLETY ZA U MĚNÍM SE ZUŠKOU.  

VÝLETY ZA UMĚNÍM SE ZUŠKOU.  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Pelhřimovský týden  , Strana: 19 , Vytištěno: 860 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Fotoreportáž 

2.145 . Výstavy v Plzni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 11 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Zábava  

2.146 . Přes un z aměs tná i arc heolo gy  
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Přesun zaměstná i archeology  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  , Strana: 3 , Autor: (kůt) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zprávy 

2.147 . Ti py de níku  

Tipy deníku  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. 

, Země: Česko  , Rubrika: Region 

2.148 . ROKYCANY  

ROKYCANY  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 11 , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - kulturní tipy z Plzně a okolí 

2.149 . Lze  při návšt ěvě Plze ňska vy užít turistick é ka rty?  

Lze při návštěvě Plzeňska využít turistické karty?  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: COT - Celý o turismu  , Strana: 40 , Autor: Gaja Koláčková  , Vytištěno: 6 500 , Vydavatel: 
C.O.T. media s.r.o. , Země: Česko  , Rubrika: Region měsíce/Plzeňský kraj  

2.150 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 11 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

2.151 . Výstavy v Plzni  

Výstavy v Plzni  
TISK , Datum: 07.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 10 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

Obsahové duplicity: 09.03.2019 - Příloha - Deník Extra/Region - Servis, kulturní tipy  
2.152 . FOTO  

FOTO  
TISK , Datum: 07.03.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 21 , Autor: (ib) , Vytištěno: 118 856 , Prodáno: 66 412 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

2.153 . Ti py z r egio nu  

Tipy z regionu  
TISK , Datum: 07.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  +1 , Strana: 10 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Zábava 

Obsahové duplicity: 05.03.2019 - Zábav  
2.154 . Z R OKYCANSKA  

Z ROKYCANSKA  
TISK , Datum: 08.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 10 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko , Rubrika: tipy na příští dny 

2.155 . Ver nisáž výs tavy s e týkal a m uzea  

Vernisáž výstavy se týkala muzea  
TISK , Datum: 08.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 1 , Autor: (hav) , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.156 . VÝSTAVY V PLZNI  

VÝSTAVY V PLZNI  
TISK , Datum: 09.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 60 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník Extra/Region - Servis, kulturní tipy  

Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Zábava  
2.157 . SERVIS  

SERVIS  
TISK , Datum: 09.03.2019 , Zdroj: Rokycanský deník  , Strana: 58 , Vytištěno: 1 790 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - Deník extra/Kulturní servis  

2.158 . Zážitky v muz eu  

Zážitky v muzeu  
TISK , Datum: 11.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  +1 , Strana: 2 , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , 
Země: Česko  , Rubrika: Region/zpravodajství 

Obsahové duplicity: 17.03.2019 - plzensky.denik.cz URL  
2.159 . Nele nošt e, ba vte s e!  

Nelenošte, bavte se!  
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TISK , Datum: 12.03.2019 , Zdroj: Aha! pro ženy , Strana: 36 , Autor: Zuzana Skálová  , Vytištěno: 74 172 , Prodáno: 44 838 

, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko 

2.160 . Servis – kult urn í tipy z Plzně a okol í  

Servis – kulturní tipy z Plzně a okolí  
TISK , Datum: 13.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis - kulturní tipy z Plzně a okolí  

2.161 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 13.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.162 . EVROPSKÝ PŘÍBĚH VĚJÍŘE  

EVROPSKÝ PŘÍBĚH VĚJÍŘE  
TISK , Datum: 13.03.2019 , Zdroj: Art + antiques , Strana: 28 , Autor: Ludmila Kotorová  , Vytištěno: 10 000 , Vydavatel: 
Ambit Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Antiques 

2.163 . FOTO  

FOTO  
TISK , Datum: 15.03.2019 , Zdroj: Právo  , Strana: 10 , Autor: (ib) , Vytištěno: 118 856 , Prodáno: 66 412 , Vydavatel: Borgis, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Jihozápadní Čechy  

2.164 . Kam dne s za z ábav ou  

Kam dnes za zábavou  
TISK , Datum: 17.03.2019 , Zdroj: Aha! neděle  , Strana: 37 , Vytištěno: 61 703 , Prodáno: 38 562 , Vydavatel: CZECH 
NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Můj sedmý den  

2.165 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 20.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 10 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.166 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 20.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  , Strana: 11 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.167 . Servis – kult urn í tipy z Plzně a okol í  

Servis – kulturní tipy z Plzně a okolí  
TISK , Datum: 20.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.168 . Servis  

Servis  
TISK , Datum: 20.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  , Strana: 10 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Servis 

2.169 . Jaký byl mi nulý režim a jak se zh rou til  

Jaký byl minulý režim a jak se zhroutil  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 17 , Autor: — Jaroslav Nedvěd  , Vytištěno: 135 712 , 
Prodáno: 111 612 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.170 . Výstav a př edst avuje K oulův obdiv uho dný u měle cký zá běr  

Výstava představuje Koulův obdivuhodný umělecký záběr  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Mladá fronta DNES  , Strana: 18 , Autor: — Klára Mrázová  , Vytištěno: 135 712 , 
Prodáno: 111 612 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Kraj Plzeňský 

2.171 . Zí tra vyjde Kul tur a  

Zítra vyjde Kultura  
TISK , Datum: 26.03.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 2 , Autor: (haj) , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Region / Zpravodajství 

2.172 . Vlastimil a r enes ančn ík. To byl arc hitekt J an Ko ula  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 110 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.173 . KULTURN Í PŘEHLED DUBEN 201 9  

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 15 , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
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MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.174 . Vlastimil a r enes ančn ík. To byl arc hitekt J an Ko ula  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 2 900 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.175 . KULTURN Í PŘEHLED DUBEN 201 9  

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 15 , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.176 . Vlastimil a r enes ančn ík. To byl arc hitekt J an Ko ula  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 6 340 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.177 . KULTURN Í PŘEHLED DUBEN 201 9  

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 15 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.178 . Vlastimil a r enes ančn ík. To byl arc hitekt J an Ko ula  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 510 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.179 . KULTURN Í PŘEHLED DUBEN 201 9  

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 15 , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.180 . Vlastimil a r enes ančn ík. To byl arc hitekt J an Ko ula  

Vlastimil a renesančník. To byl architekt Jan Koula  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 13 , Autor: HANA JOSEFOVÁ , Vytištěno: 1 150 , 
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.181 . KULTURN Í PŘEHLED DUBEN 201 9  

KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 15 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.182 . Vypr ávějí o Slovan ech z  Čech i  Bavor ska  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.183 . Vypr ávějí o Slovan ech z  Čech i  Bavor ska  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.184 . Vypr ávějí o Slovan ech z  Čech i  Bavor ska  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 
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Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.185 . Vypr ávějí o Slovan ech z  Čech i  Bavor ska  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA 
LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.186 . Vypr ávějí o Slovan ech z  Čech i  Bavor ska  

Vyprávějí o Slovanech z Čech i Bavorska  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 30 , Autor: (haj) , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.187 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Domažlicko  +4 , Strana: 26 , Vytištěno: 2 110 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.188 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Klatovska  +4 , Strana: 26 , Vytištěno: 2 900 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.189 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Plzeňsko  +4 , Strana: 26 , Vytištěno: 6 340 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Rokycansko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.190 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Rokycansko +4 , Strana: 26 , Vytištěno: 1 510 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Tachovská jiskra  
2.191 . Kultu rní s ervis na Ro kycansk u  

Kulturní servis na Rokycansku  
TISK , Datum: 27.03.2019 , Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra  +4 , Strana: 26 , Vytištěno: 1 150 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Příloha - KULTURNÍ PŘEHLED DUBEN 2019 

Obsahové duplicity: 27.03.2019 - Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Plzeňsko, Týdeník Rokycansko  
2.192 . Op rava  vozov ky si žá dá i arch eolo gy  

Oprava vozovky si žádá i archeology  
TISK , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: Domažlický deník  , Strana: 1 , Autor: PETRA KŮTOVÁ , Vytištěno: 3 680 , Vydavatel: 
VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 

2.193 . Výstav a v m uzeu  skon čila  

Výstava v muzeu skončila  
TISK , Datum: 01.04.2019 , Zdroj: Plzeňský deník  , Strana: 1 , Autor: (maš)  , Vytištěno: 8 770 , Vydavatel: VLTAVA LABE 
MEDIA, a.s. , Země: Česko  , Rubrika: Titulní strana 
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Další viz. odd. starších Oddělení 
záchranných archeologických 
výzkumů
•	 31. 05. „Noc muzeí a galerií“, lektorská účast 

v  oddělení Národopisu Západočeského muzea 
v Plzni (P. Schneiderwinklová, M. Sochorová)

•	 10. 04. – 11. 04. „Velikonoční dílny“, lektorská účast 
v  oddělení Národopisu Západočeského muzea 
v Plzni (P. Schneiderwinklová)

•	 19. 10. „Mezinárodní den archeologie“, lektorská 
účast (P. Schneiderwinklová, M. Sochorová)

•	 10. 12. – 12. 12. „Adventní dílny“, lektorská účast 
v  oddělení Národopisu Západočeského muzea 
v Plzni (P. Schneiderwinklová, M. Sochorová)

•	 12., 16. 8. „Letní příměstský tábor“, lektorská účast 
(M. Sochorová).

Rozhlas: 
•	 Výsledky archeologického výzkumu v  Milevsku, 

Český rozhlas, JČ regionální vysílání. Natáčeno 
23. 8. 2019 (P. Břicháček).

•	 Archeologický výzkum v Kostelci u Stříbra, Český 
rozhlas, ZČ regionální vysílání. Natáčeno 3. 10. 
2019 (P. Břicháček).

Televize: 
•	 Výsledky archeologického výzkumu v  Milevsku, 

JTV, 12. 10. 2019 (P. Břicháček).

Tisk: 
•	 Rýžovnické provozy v povodí říčky Černá. 

Seifenbetriebe im Flussgebiet des Flüsschen 
Černá. In: Krušnohorský luft – Herzgebirge. 
Měsíčník Krušné hory – Západ, roč. květen/2019, 
6-7 (P. Schneiderwinklová).

Oddělení starších dějin
•	 Popularizace a rozhovory pro média 
•	 M. Hus (celkem 5)
•	 Plzeňský deník, 3. 7. 2019, rozhovor k 105. výročí 

vypuknutí 1. světové války
•	 Český rozhlas Plzeň, 8. 10. 2019, rozhovor 

o  nálezech míšeňských a hesenských grošů 
na hradě Volfštejn

•	 Televize ZAK, 8. 11. 2019, rozhovor o významu 
čsl. legií pro spojenecké válečné úsilí během 
1. světové války

•	 Televize ZAK a Český rozhlas Plzeň, 11. 11. 2019, 
dva samostatné rozhovory o Dni válečných 
veteránů a o jeho významu 

•	 J. Orna - mediální výstupy související s  výstavou 
Škodovka do toho!

•	 MF Dnes – nález ve zdi na dvoře Muzea loutek

Oddělení novějších dějin
Televize
•	 Redaktor Miroslav Sedláček (rozhovor s J. Jirákem 

a L. Krčmářem), Pivo a církev patří po staletí 
k  sobě. Plzeň TV, Zprávy, 3. 6. 2019,

•	 Redaktor J. Vávra (rozhovor s  J. Jirákem 
a  L.  Krčmářem), Křesťanský magazín. Reportáž 
o výstavě Církev a pivo. ČT 2 30. 6. 2019.

•	 Redaktor Miroslav Sedláček (rozhovor 
s  I.  Tománkovou a L. Kuníkovou), reportáž 
z  vernisáže výstavy Listopad 1989 v  Plzni aneb 
Na  podzim padá listí a komunisti, Plzeň TV, 
Zprávy, 21. 10. 2019.

•	 Redaktorka Marcela Durasová (rozhovor 
s L. Kuníkovou), Reportáž o happeningu s názvem 
A máte to polepený, Česká televize, Zprávy 
z regionů 16. 10. 2019.

Rozhlas
•	 Redaktor Jiří Blažek (rozhovor s  L. Krčmářem), 

Historik Západočeského muzea v Plzni Luděk 
Krčmář představí tři významné benediktiny, kteří 
se zapsali do dějin našeho kraje. Český rozhlas 
Plzeň, 25. 4. 2019

•	 Redaktor Jiří Blažek (rozhovor s  L. Krčmářem), 
V  Muzeu církevního umění v Plzni můžete vidět 
výstavu nazvanou Církev a pivo, Český rozhlas 
Plzeň, 30. 5. 2019 

•	 Redaktor Jan Markup (rozhovor s  L. Kuníkovou), 
A máte to polepený, ČRO Plzeň, Reportáž o akci, 
16. 10. 2019.

Tisk
•	 Redaktorka Eva Kočková, Dvě výstavy v Muzeu 

Chodska byla zahájeny. Domažlický deník 29. 5. 
2019, s. 3.

•	 Redaktorka Hana Josefová (rozhovor s J. Jirákem 
a L. Krčmářem), Faráři, děkani a mniši si vařili pivo. 
Plzeňský deník, Region, Zpravodajství, 31. 5. 2019, 
s. 3.

•	 Redaktor Ivan Blažek (rozhovor s  J. Jirákem 
a L. Krčmářem), Božské nebo ďábelské? 
Na tradici českého piva se podílela církev. Právo, 
Jihozápadní Čechy, 31. 5. 2019, s. 9.

•	 Redaktorka Klára Mrázová (rozhovor aj Jirákem 
a L. Krčmářem), Pivo vařili mniši už ve středověku. 
Mladá Fronta Dnes, Kraj Plzeňský, 1. 6. 2019, s. 17.

•	 Luděk Krčmář, Úprava hradu buben Klubem 
československých turistů na historické fotografii 
1929-1930. Hláska, roč. 30, č. 2, rubrika Z hradů, 
zámků, tvrzí, s. 29.

•	 Redaktor Ladislav Vaindl (rozhovor s  Ivou 
Tománkovou) Život za normalizace v  muzeu, 
5plus2 – Plzeňský kraj, 25. 10. 2019, s 53

•	 Redaktorka Klára Mrázová (rozhovor s  Ivou 
Tománkovou) Výstava: Na podzim padá listí 
a  komunisti, Mladá Fronta DNES – Plzeňský kraj, 
18. 10. 2019, s. 14
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Internet
•	 Redaktorka Hana Kašpárková (rozhovor 

s  L. Krčmářem), Vztah církve a pivovarnictví 
představuje v Plzni nová výstava, Rádio Proglas 
30. 5. 2019

•	 https://zpravy.proglas.cz/udalosti/vztah-cirkve-a-
pivovarnictvi-predstavuje-v-plzni-nova-vystava/

•	 Benediktini, johanité, křížovníci s červenou 
hvězdou i jezuité jako mistři pivovarnictví 
(rozhovor s  L. Krčmářem). CZ Test Svět potravin, 
31. 5. 2019

•	 https://www.svet-potravin.cz/clanek/benediktini-
johanite-krizovnici-s-cervenou-hvezdou-i-
jezuite-jako-mistri-pivovarnictvi

•	
•	 Redaktor René Zeithaml (rozhovor s  Ivou 

Tománkovou), Výstava Listopad 1989 v Plzni aneb 
Na podzim padá listí a komunisti, web Plzeňského 
kraje, 21. 10. 2019

•	 https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/vystava-
listopad-1989-v-plzni-aneb-na-podzim-pada-
listi-a-komunisti

•	 jv,plzenskenovinky.cz (rozhovor s I. Tománkovou), 
Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí 
a komunisti, první zprávy.cz, 18. 10. 2019

•	 www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/listopad-
1989-v-plzni-aneb-na-podzim-pada-listi-a-
komunisti/

•	 ČTK (rozhovor s  I. Tománkovou) Rok 1989 
připomene na Plzeňsku koncert, výstavy i jízda 
vlakem, Plzeňská drbna, 18. 10. 2019

•	 h t t p s : / / p l z e n s k a . d r b n a . c z / z p r a v y /
spolecnost/872-rok-1989-pr ipomene -na-
plzensku-koncert-vystavy-i-jizda-vlakem.html

•	 Redaktor Jan Markup (rozhovor s  L. Kuníkovou) 
Mladí plzeňští umělci polepili budovu 
bývalého sídla KSČ ručně malovanými plakáty, 
17. 10. 2019

•	 https://plzen.rozhlas.cz/mladi-plzensti-umelci-
polepili-budovu-byvaleho-sidla-ksc-rucne-
malovanymi-8092152

•	 Výročí Listopadu připomenou výstavy, koncert 
nebo cesta vlakem (rozhovor s  I. Tománkovou), 
Region Plzeň.cz 16. 10. 2019

•	 www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/vyroci-
listopadu-pripomenou-vystavy-koncert-nebo-
cesta-vlakem-148817/

Oddělení národopisné 
Obdobně jako v  předcházejících letech, také 
v  roce 2019 se pracovníci národopisného odd. 
ve vztahu k  publicitě muzea věnovali především 
prezentaci a propagaci vlastní odborné práce, stálé 
expozice a výstav Národopisného muzea Plzeňska 
a realizovaných doprovodných programů. To jak 
součinností s  odd. PR Západočeského muzea 
v  Plzni, tak prostřednictvím přímé komunikace 

s  jednotlivými mediálními subjekty, popř. správou 
webových prezentací a prezentací na sociálních 
sítích. 

Nejvýznamnější formou mediální spolupráce se 
v  roce 2019 stala společná příprava rozhlasového 
pořadu „Špalíček lidových písní“ Českého rozhlasu 
Plzeň, vysílaného vždy první pondělí v  měsíci 
a  inspirovaného předměty z etnografické podsbírky 
Západočeského muzea v  Plzni a pomocné 
dokumentace k této podsbírce.

Počátkem října 2019 byla na pracovní pozici 
muzejní edukátorky přijata Bc. Adéla Šmausová, 
která převzala část agendy, spojené se správou 
a  administrací webových prezentací na portálech 
www.plzenprodeti.cz, www.google.com, www.
tripadwisor.cz či www.muzeoedu.cz, a dále zřízených 
webových prezentací Národopisného muzea 
Plzeňska na portálech / webových platformách:
www.facebook.com;
www.twitter.com;
www.instagram.com;
www.do-muzea.cz;
www.turistika.cz;
www.akce.cz;
www.cz-akce.cz;
www.atlasceska.cz.

Zejména platformy Národopisného muzea Plzeňska, 
zřízené na sociálních sítích však v roce 2019 postupně 
doplňovali také odborní pracovníci a vedoucí odd., 
kteří zde uveřejňovali zejména reporty z  vlastní 
odborné práce. 

Úzká spolupráce s dalšími muzejními subjekty byla 
navázána v rámci projektu „Síť zemědělských muzeí“, 
jehož garantem je Národní zemědělské muzeum, 
s. p. o. a koordinátorem Jihočeské zemědělské 
muzeum, o. p. s. Spolupráce bude probíhat zejména 
v doplňování informací na webový portál https://
zemedelskamuzea.nzm.cz/sit-zemedelskych-
muzei a formou aktivní účastí pracovníků odd. 
na pravidelných setkáních členských institucí. 

Rozhlas
•	 Marie Mušková. „Je libo klobouk nebo vějíř? 

Módní maličkosti našich předků“ (ČRo Plzeň, 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 
Vondráčková, 6. leden 2020).

•	 Tomáš Bernhardt. „Nechte chvíli předvánoční 
shon, ať se shání sám“ (ČRo Plzeň, fejeton, 
29. listopad 2019).

•	 Michal Chmelenský. „Ručák, stryšák i košatiny 
– naši předci bývali zruční v domácí košíkářské 
výrobě“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redak-
torka Michaela Vondráčková, 2. prosinec 2019).

•	 Eva Figurová. „Lidové šperky a poklady našich 
předků z „přítruhlíčku“ (ČRo Plzeň, Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 
4. listopad 2019).
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•	 Tomáš Bernhardt. „Jsme schopni udělat něco 
jen pro peníze, nebo i zadarmo z přesvědčení?“ 
(ČRo Plzeň, fejeton, 18. říjen 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Modlitební knihy – ručně 
psané poklady našich předků (ČRo Plzeň, Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 
7. říjen 2019).

•	 Marie Mušková. „Herdule, paličky, podvinek 
– znáte staré tajemství paličkovaných krajek? 
(ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 2. září 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Škoda i Baťové pocházeli 
různých období i prostředí, přesto měli něco 
společného. Nespokojili se jen s vyděláváním 
peněz“ (ČRo Plzeň, fejeton, 30. srpen. 2019). 

•	 Ludmila Kotorová. „Vějíř - oblíbený módní 
doplněk i nevinná zbraň flirtu“ (ČRo Plzeň, 
Špalíček lidových písní, redaktorka Michaela 
Vondráčková, 29. červenec 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Zdají se vám zdroje surovin 
nevyčerpatelné? Podívejte se do historie těžby 
v regionu!“ (ČRo Plzeň, 26. červenec. 2019). 

•	 Michal Chmelenský. „Červencové zvyky a pověry“ 
(ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 1. červenec 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Plzeňané nadávají na galerii 
a kostel a ignorují skutečně problémové stavby“ 
(ČRo Plzeň, fejeton, 15. červen. 2019).

•	 Michal Chmelenský / Michaela Vondráčková. 
Kosíme pro radost (ČRo Plzeň, Špalíček lidových 
písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 
10. červen 2019). 

•	 Michal Chmelenský. „Nově nalezené archivní 
nahrávky“ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, 
redaktorka Michaela Vondráčková, 3. červen 
2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Své tradice si Plzeň stále hledá“ 
(ČRo Vltava, Vizitka, 24. květen 2019).

•	 Michal Chmelenský.‘ „Cukráři jedou, perníky 
vezou“ – perníkářství a cukrářství na Plzeňsku 
připomíná výstava‘ (ČRo Plzeň, Špalíček lidových 
písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 
6. květen 2019). 

•	 Tomáš Bernhardt. „Zábava před sto lety? Obstaraly 
ji spolky! A v některých případech je to tak i dnes“ 
(ČRo Plzeň, fejeton, 3. květen. 2019). 

•	 Eva Podzemná / Ludmila Kotorová / Michal 
Chmelenský. „Draisina“, velocipéd, vysoké kolo. 
Znáte historii bicyklu? (ČRo Plzeň, Špalíček 
lidových písní, redaktorka Michaela Vondráčková, 
1. duben 2019).

•	 Michal Chmelenský. „Jak je to s tradicemi? 
Národopisci občas hledí s úžasem na jejich dnešní 
podobu“ (ČRo Plzeň, fejeton, 23. březen. 2019). 

•	 Marie Mušková. „Podpatky, krinolíny, frak - diktát 
dětské módy býval v minulosti neúprosný“ 
(ČRo Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 4. březen 2019).

•	 Tomáš Bernhardt. „Osudové osmičky a devítky 
provázejí Čechy už od 19. století“ (ČRo Plzeň, 
fejeton, 15. únor 2019). 

•	 Tomáš Bernhardt. „Od Martina do Martina – tak 
naši žili kalendářní rok“ (ČRo Plzeň, fejeton, 
11. leden 2019).

•	 Petr Bílý / Michal Chmelenský. „České „národní“ 
karty v Národopisném muzeu Plzeňska“ (ČRo 
Plzeň, Špalíček lidových písní, redaktorka 
Michaela Vondráčková, 7. leden 2019).

Televize
•	 Tomáš Bernhardt. Události, komentáře – „150 let 

průmyslové historie v Plzni“ (ČT 24, 12. 6. 2019).

Oddělení botanické
•	 Nový web muzea – texty, fotky, úpravy, banner (S. 

Pecháčková, O. Peksa).

Příspěvky na facebook muzea
•	 Je tu jaro – 1. 4., 
•	 Co právě kvete – 23. 4.
•	 Uvnitř shořelého lesa – 1. 5.
•	 Rozkvetlé Černošínsko – 1. 6.
•	 Rudý přistěhovalec – 26. 6.
•	 Otevření naučné stezky Nevřeň – 8. 7.
•	 Floristický kurs Plasy – 18. 7.
•	 Ambrozie – 2. 9. (S. Pecháčková).

Muzeum loutek
•	 Získání Umělecké ceny města Plzně za výstavu 

Vilém Heckel 100.
•	 Český Rozhlas – trvalá spolupráce 
•	 Regionální i národní tisk a rozhlas – průběžná 

spolupráce.
•	 Loutkář – trvalá spolupráce. 
•	 Byly spuštěny nové webové stránky Muzea loutek 

– www.muzeumloutek.cz .
•	 Byla aktualizována a dotisknuta publikace Příběh 

loutek v německém jazyce. 
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Seznam pracovníků muzea 
a dislokace k 31.12.2019

Ředitelství Západočeského muzea:
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2

ředitel muzea: PhDr. František Frýda

ekonom muzea - zástupce ředitele: 
Ing. Linda Trefná Kryštofová

náměstek pro věci odborné: Mgr. Jiří Orna

sekretariát ředitele: Eva Marešová

agenda ISO, OBP, PO: Jana Radová

systémovy inženýr: Ing. Stanislav Novák

vnitřní audit: Ing. Václav Pošta (část.uv.)

fotodokumentace: MgA. Václav Marian

muzejní pedagog.: Mgr. Denisa Brejchová

investor : Helena Kermesová

vedoucí Diecézního muzea – Mgr. Václav Engler

Oddělení vnějších vztahů:
vedoucí: Romana Němečková

pracovníci: Mgr. Jakub Šmíd

Martina Burešová

Ekonomické oddělení:
hlavní účetni: Vojtěch Kristýn

pokladna, komisní prodej,

mzdy, vyplaty: Pavla Lohrová

správa majetku muzea, fakturace: Darja Rácová

účetní : Jana Hanáčková

Investiční technik:
stavební dozor investora při opravě hlavní 
budovy  muzea, správa a technické zajištění 
provozu  hlavní budovy muzea, zajištění EZS a EPS 
pro objekty ZČM: Jan Matějka

Průvodci
Muzeum loutek:
Iva Jasmine (část. uvazek)
Marie Divišová (část. uvazek)
Petr Bauer (část. uvazek)
Bc. Monika Filandrovái (část. uvazek)

Výstavni sál a expozice nám. Republiky 13: 
Jana Pistoriusová
Mgr. Eliška Kutná

Expozice Plzeňská zbrojnice, Kopeckého sady 2: 

Ludmila Němcová

Oddělení prehistorie
Adresa: Plzeň, Zborovská 40

Vedoucí: Mgr. Milan Metlička

Zástupce vedoucího: Mgr. Antonín Zelenka

Pracovníci: 

Mgr. Andrea Junková

Mgr. Alena Trčková 

Jarmila Metličková

Mgr. Renata Rejchová (část. úvazek)

Bc. Lenka Ornová

Petra Peterková (část. úvazek)

Marcela Mašková

Jana Tycová (část. úvazek)

Ing. Ivana Kolmanová - konzervace

Jitka Šimová (část. úvazek) - uklízečka

Oddělení starších dějin
Adresa: Plzeň, Zborovská 40

Vedoucí: Mgr. Jiří Orna

Pracovníci: 

PhDr. Miroslav Hus

Marie Beránková

Magdalena Kuldová

Mgr. Veronika Dudková ( část. úvazek )

Monika Zemánková

Mgr. Jiří Šneberger

Mgr. Veronika Lungová

Ing. Jan Balcar

Oddělení záchranných 
archeologických výzkumů
Adresa: Plzeň, Zborovská 40

Vedoucí: PhDr. Pavel Břichaček

Pracovníci: Mgr.Alena Kordíková

Mgr. Martin Čechura

Bc. Petr Hereit

Mgr. Marketa Sochorová

Mgr. Jiři Smetana

Mgr.Martina Šmejdová

Mgr. Pavlína Schneiderwinklová
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Oddělení novějších dějin
Adresa: Plzeň, Tylova 22

Vedoucí: Mgr. Luděk Krčmář

Pracovnici: Iva Tománková

Lucie Kuníková

Oddělení uměleckoprůmyslové
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17

Vedoucí: Mgr. Jindřich Mleziva

Pracovníci: Mgr. Ludmila Kotorová

Mgr. Lenka Merglová

Oddělení národopisné
Adresa: Plzeň, nám. Republiky 13

Vedoucí: Mgr. Michal Chmelenský

Pracovníci: Bc. Adéla Šmausová

Michaela Oliberiusová 

Mgr. Tomáš Bernhardt

Bc. Eva Figurová

Mgr. Marie Mušková

Alena Potůčková 

Mgr. Alena Leščínská ( část. úvazek)

Vrátnice národopisné oddělení
Jarmila Čechurová ( část. úvazek )

Lenka Růžičková ( část . úvazek )

Oddělení botaniky
Adresa: Plzeň, Tylova 22

Vedoucí: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.

Pracovníci: RNDr. Sylvie Pecháčková, PhD.

Renata Bláhová

Alena Čížková

Mgr. Ivona Matějková

Oddělení zoologie
Adresa: Plzeň, Tylova 22

Vedoucí: RNDr. Roman Vacík

Pracovníci: Mgr. Ivana Hradská

Ivo Ťeťál (část. úvazek)

Bc. Šarka Vančurová

Mgr. Michaela Říšová

Bc. Jan Walter (část. úvazek)

Kateřina Kollárová (část. úvazek)

Oddělení paleontologické
Adresa: Plzeň, Tylova 22

Vedoucí: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.

Pracovnici: Ing. Jana Mlnařiková

Ing. Jan Bureš

Marie Spáčilová,

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.

Lucie Pšeničková

Knihovna Západočeského muzea
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2

Vedoucí: PhDr. Ila Šedo

Pracovníci: Lenka Šimicová

Jitka Martincová

Mgr. Lenka Bendová

Oddělení konzervace
Adresa: Plzeň, Tylova 22

Vedoucí: Bc. Eva Podzemná

Pracovníci: Jiři Špinka, m.u.ř.

BcA. Jitka Kottová

Bc. Martin Nauš, DiS

Václav Vondrovský

Elen Kudrová

Oddělení výstavnictví
Adresa: Plzeň, Kopeckého sady 2

Vedoucí: BcA. Ludmila Kristová

Pracovníci: Bc. Miroslav Tříska

David Lang

Ing. Miroslav Hakr

Oddělení technické a údržby budov
Adresa: Plzeň, Bolevecká náves 17

Vedoucí: Vlastimil Kudra

Pracovníci: Petr Tumpach

Robert Valeš

Vladimír Duchek

Antonín Povondra

Stanislav Smolík

František Mencák

Ondřej Krejbich
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Uklízečky
Muzeum loutek: 

Petra Šimková

oddělení národopisné: 

Alena Potůčková

Kopeckého sady 2: 

Ivana Hammerová

Drahuše Hegnerová

Drahomira Čonková

Tylova 22: 

Alena Hájková

Centrální depozitáře Nepomuk
správce objektu: Eva Minhová

Muzeum loutek
Adresa: nám. Republiky 23 Plzeň

Vedoucí: Mgr. Markéta Formanová

Pracovníci: 

Mgr. Jana Košová

Ivana Švecová (část. úvazek)

Hana Beková (část. úvazek)

Šatnářky :
Kopeckého sady 2: 

Brožová Luďka (část. úv. )

Svejkovská Irena (část. úv. )

Štolbová Jaroslava (část. úv. 

Průvodkyně expozice HB:
Drhovská Ludmila (část. úv.)

Kalná Vilingrová Monika (část.úv.)

Ivanová Anna (část. úv.)

Bláhová Alena (část.úv.)

Václav Froněk (část. úv.)

Květa Jíchová (část. úv.)

Marie Štoková (část. úv.)

Miroslava Kalná (část. úv.)

Pobočka Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech
Vedoucí : Mgr. Hana Wenigová

Pracovníci : Eva Slatkovská

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

Lenka Janoušková

Martin Sýkora

Martina Korandová

Mgr. Veronika Plachá

Mgr. Jan Lehner

Jaroslava Pěnkavová

Mgr. Radka Hentschová, Ph.D.

Jiřina Šístková

Mgr. Martina Merglová Stránská

Mgr. Jaroslav Šoun, Ph.D.

Ing. Pavel Parlásek

Stanislava Volková

Mgr. Václav Zdráhal

Bc. Karel Matějovic

Helena Husová

Miroslav Kozák

Ing. Petr Koldušek

Mgr. Petr Brož

Mgr. David Csukás
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Výběr z výstav zahájených v roce 2019
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Výběr z doprovodných akcí v roce 2019
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Poskytování informací č. 106/1999 Sb.
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Výkaz o muzeu za rok 2019
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Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky 
příspěvkové organizace Západošeské muzeum v Plzni, příspěvková 
organizace sestavené k  31. 12. 2019
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