CEKUS Chotěboř - středisko Muzeum - přírůstky 2019
Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
1/2019
kniha
Výstavní katalog Královského hlavního města Prahy, Všeobecná zemská výstava v Praze 1891, Praha, nákladem
Obecních dŧchodŧ, 1891, vazba lepená, 142 číslovaných stran, bez desek, hřbet zpevněn textilní lepenkou
vlastní
2/2019
kniha
Hlavní katalog, Všeobecná zemská výstava v Praze 1891, Praha, nákladem Výkonného výboru, 1891, vazba
lepená, 192 číslovaných stran, černobílý tisk, pouze na titulu pouţita červená, měkké desky
vlastní
3/2019
kniha
Praktische Anwendung aller vom Antritte der regierung Franz der Ersten, sestaveno Johannem Schwerdlingem,
Krems, 1808, bez desek, 719 číslovaných stran, tištěno švabachem, vazba zpevněna papírovou lepenkou
vlastní
4/2019
kniha
Allgemeines bürgerliches gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, I.
Theil, Wien 1811, pevné kartonové desky, 576 číslovaných stran, tištěno švabachem
vlastní
5/2019
kniha
Obecní zřízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, upravil O. Kypr, Praha, Knihovna veřejné správy a
samosprávy, 1933, pevná vazba, desky tvrdé, titul vyraţen zlatým písmem187 číslovaných stran
vlastní
6/2019
kniha
Obecný zákonník občanský císařství Rakouského, Praha, Mikuláš Knapp Karlín, 1874, pevné kartonové desky 600
číslovaných stran, vazba pevná šitá
vlastní
7/2019
broţura
Program národní strany svobodomyslné, Praha, náklad vlastní, 1912, desky z tvrdšího papíru, hřbet zpevněn
textilní lepenkou, vazba šitá sponami, 110 číslovaných stran
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
8/2019
broţura
Program české strany agrární, Praha, výkonný výbor, 1903, desky měkké, vyspraveny ve hřbetu papírovou lepicí
páskou, z vnitřní strany nalepen štítek muzea s přírŧstkovým číslem a razítkem, 60 číslovaných stran
vlastní
9/2019
kniha
Nový zákon, přeloţil dr Jan Ladislav Sýkora, Frýdek, Exerciční dŧm, 1946, pevné desky potaţené hrubým béţovým
plátnem, vazba šitá pevná, 990 číslovaných stran, biblický papír
dar
10/2019
kniha
Nový zákon pána našeho Jeţíše Krista, podle Vulgaty, Praha: vyšehrad, 1946, desky pevné, vazba pevná, šitá, titul
tištěn červeně, jinak čb tisk, 784 číslovaných stran
dar
11/2019
kniha
Biblé svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, podle posledního vydání kralického z roku 1613,
pevná vazba, desky papírové potaţeny plastem, 831 a 270 číslovaných stran, tisk dvěma sloupci, biblický papír,
bez tiráţe, vpředu poznámky propiskouvzadu poznámka tuţkou - recept na byliny proti nachlazení
dar
12/2019
kniha
Oltář poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou, Hradec Králové: Nákladem biskupské
konsistoře, 1900, vazba šitá, pevná, desky pevné, zpředu vyraţený kříţ, 355 číslovaných stran, některé strany
počmárané tuţkou
dar
13/2019
kniha
modlitební kniha Boţí cesta, chybí titulní list, na počátku barevná ilustrace fra Angelico, desky pevné, vpředu
vyraţen stříbrný kříţ, na hřbetě vyraţený stříbrně název, 848 číslovaných stran
dar
14/2019
kniha
Goethes sämmtliche Schriften, f¨nfter Band, Wien, 1810, 334 číslovaných stran, pevná vazba šitá, desky karton,
hřbet kŧţe
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
15/2019 /1-2
kniha
W. Shakespeare dramatische Werke, 9. díl a 13. díl, Stuttgart, 1842, 220 a 216 číslovaných stran, vazba šitá
pevná, desky karton, hřbet plátno, na hřbetu zlatě vyraţený titul, tištěno švabachem
vlastní
16/2019
strojopis v deskách
Ohnivý mrak, libreto k opeře Miloše Grepla, Karel Kubánek, strojopis o 25 stranách, psáno jednostranně, sepnuto v
papírových deskách A4
inventární nález
20/2019
kniha
Sancho neznámý, drama veršem o čtyřech dějstvích, Kubánek Karel, nová, opravená verse, vydala Dilia, 1958,
117 strojopisných stran, psáno jednostranně, v textu opravy textu vlepením ústřiţkŧ papíru, vazba lepená
inventární nález
21/2019
kniha
Den zázrakŧ, veselohra o třech dějstvích (informační text), Kubánek karel, vydala Dilia, 1959, vazba lepená,
strojopis jednostranný, 88 stran
inventární nález
22/2019
kniha
Theater von Friedrich von Schiller, Friedrich von Schillers sämmtliche Werke in 36 Bänden, eilfter Band, Wien,
1835, pevná šitá vazba, desky karton, hřbet plátno, 221 čísl.stran
vlastní
23/2019
kniha
Geschichte des dreysigjährigen Krieges, Friedrich von Schillers sämmtliche Werke in 36 Bänden, dritter Band,
Wien 1835, vazba lepená v měkkých papírových deskách 250 čísl. stran, švabach
vlastní
24/2019
kniha
Kleinere prosaische Schrifetn, Friedrich von Schillers sämmtliche Werke in 36 Bänden, sechster Band, Wien
1835, vazba lepená v měkkých papírových deskách 256 čísl. stran, švabach
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
25/2019 /1-4
kniha
Namenlos, 4 svazky, Willie Collns, Stuttgart, 1862, pevná šitá vazba v tvrdých kartonových deskách, 256, 234,278
a 214 číslovaných stran, švabach
vlastní
26/2019 /1-2
kniha
Die beiden Dianen von Alexandre Dumas, Stuttgart, 1847, vazba pevná šitá v tvrdých kartonových deskách, 200 a
271 čísl. stran, švabach
vlastní
27/2019 /1-2
kniha
Landgraf Albrecht der Unartige. Weimarvazba pevná šitá v pevných kartonových deskách, 159 a 144 čísl.stran
vlastní
28/2019
kniha
Der Spion, pouze druhý svazek, vazba pevná, šitá, tvrdé kartonové desky, na hřbetu zlatě vyraţen titul,144 čísl.
stran, švabach, Frankfurt am Main, 1826
vlastní
29/2019
kniha
Theater von Schiller, f¨nfter Theil, Wien, 1816, vazba pevná šitá, tvrdé kartonové desky opravené papírovou
obálkou
vlastní
30/2019
kniha
Vybrané básně P. Ovidia Nasona, k potřebě škol českých, Praha a Vídeň, F. Tempský, 1890, 222 čísl. stran, vazba
pevná šitádesky karton potaţený plátnem
vlastní
31/2019
broţura
Stručné dějiny národa československého, Hrnčíř Fr., Nymburk: Svatopluk Hrnčíř, 1920. Z knihovny pana učitele
Františka Janáčka. 64 číslovaných stran, listy volně sloţené, obálka zelený papír, měkká, k bloku přilepená
inventární nález
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
32/2019
kniha
Odpor stavŧv českých proti Ferdinandovi I. l. 1547. Tieftrunk Karel, Praha: V komissí u Františka Řivnáče, 1872.
395 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky pevné, karton
vlastní
33/2019 /1-2
kniha
Rudolf II und seine Zeit, dva svazky, Praha, Karl Bellmanns Verlag, 1863 - 65. 354 a362 čísl. stran, vazba pevná
šitá, desky karton, tištěno švabachem
vlastní
34/2019
kniha
Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609. Praha, F. Tempský, 1868. 213 čísl.stran,
vazba pevná šitá, desky karton, tištěno švabachem
vlastní
35/2019
kniha
Nové československé dějiny, Praha, Komenium, 1947. 615 čísl.stran, vazba pevná šitá, desky karton
vlastní
36/2019
sešit
ruská písanka tištěná, vazba šitá, desky karton, pozŧstatek z Pedagogického musea v Chotěboři, daroval p. učitel
Procházka z Krucemburku, 30 stran
vlastní
37/2019
kniha
Praktischer Lehrgang für den deutschen Sprachunterricht, Erfurt, F.W.Otto, 1859, 198 čísl. stran, tištěno
švabachem, vazba pevná šitá, desky karton, hřbet černá kŧţe, na hřbetě vyraţen titul
vlastní
38/2019
kniha
Ţivot Josefa Jungmanna. Praha, Matice česká, 1873. vazba šitá, pevná, desky karton, na hřbetě zlatě vyraţen titul,
414 čísl. stran
vlastní
39/2019
svázaný časopis
svázaný časopis Naše domácnost, ročník 1899-1900, nakl. J. Doleţal
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
40/2019
kniha
Čítanka pro druhou tříu katol. škol., tuţkou odhad datace na 1865, 152 číslovaných stran, bez titulu, velké mnoţství
rukopisných poznámek, vazba šitá, pevná, desky karton, součástí volně vloţený ručně nití sešitý arch s
rukopisnými poznámkami
vlastní
41/2019
kniha
Děje mocnářství Rakauského, Praha, B. Tempský, 1874,145 čísl. stran, vazba pevná, šitá, desky karton
vlastní
42/2019
kniha
Jan Ţiţka. Praha: J. Otto, 1879. Vazba pevná šitá, desky karton, potaţené ??? modré barvy, na hřbetě zlatý reliéf
s autorem a názvem, 228 čísl. stran
vlastní
43/2019
kniha
Handbuch der österreichischen Geschichte, Praha: 1858, F. Tempský, vazba pevná šitá, desky karton, 550 čísl
stran, tištěno švabachem
vlastní
44/2019 /1-2
kniha
Geschichte der Böhmischen Brüder, 2 svazky, Praha, Karl Bellmanns Verlag, 1861- 1862, vazba pevná šitá, desky
karton, 523 a 515 čísl. stran, tištěno švabachem
vlastní
45/2019
drobný tisk
Husitské války, Telč, nákladem českého knihkupce E. Šolce, z knihovny učitele Františka Janáčka, vazba lepená,
desky měkké papírové, 118 čísl. stran
vlastní
46/2019
kniha
Vácslava Březana Ţivot Petra Voka z Rosenberka. Upravil Fr. Mareš, Museum království českého, Praha 1880,
pevná šitá vazba, desky karton, 297 čísl. stran
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
47/2019
kniha
Die allgemeine Geschichte nach Uscholds Grundrisse für Schulen und zum Privatgebrauche, Augsburg 1847, 162
čísl. stran, vazba pevná, šitá, desky karton, tištěno antikvou
vlastní
48/2019
kniha
Čechy nástin historickýpřeklad J.J. Davida z anglického originálu od Františka hr. z Lutzowŧ, Hradec Králové: B.
Melichar, 1925. Pevná šitá vazba, desky karton, 438 čísl. stran
vlastní
49/2019
strojopis svázaný v deskách
Josef Hoffmann a jeho Chotěboř, trocha vyprávění, pracovní verze, strojopis psaný přes kopírák, modré písmo,
psáno jednostranně,98 stran, spojeno v papírových deskách, květen 1998 - březen 1999
inventární nález
50/2019
strojopis
Z dějin Uhelné Příbrami, strojopis na volných listech vloţených do desek ze starého sešitu, 101 stran, 1959,
jednostranný
inventární nález
51/2019
kniha
Cornelii Nepotis Viatae excellentium Imperatorum, Viennae et Cremisae, 1820. 317 čísl. stran, vazba pevná, šitá,
desky karton
vlastní
52/2019
kniha
Publii Virgilii Maronis Opera, Lipsiae, 1844, vazba pevná, šitá, desky karton, 451 čísl.stran
vlastní
53/2019
kniha
Q. Horatii Flacci Carmina selecta. Vindobonae, 1872, vazba jednoduchá, šitá, desky měkké, hřbet vyspraven
papírovou klepicí páskou, 82 číslovaných stran
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
54/2019
kniha
Velký Čech. Ţivot, pŧsobení a význam Fr. Palackého, otce národa. Praha, J.R. Vilímek, 1897, vazba pevná, šitá,
desky karton, 357 číslovaných stran
vlastní
55/2019
kniha
Sborník Palackého. K 50. výročí úmrtí Fr. Palackáho pro potřebu školní i lidovou uspořádali Ladislav Horák a
Hanuš Sedláček. Praha: Ústřední nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1926, vazba lepená,
nerozřeáno, 110 čísl. stran, hřbet vyspraven textilní lepicí páskou
vlastní
56/2019
drobný tisk
František Palacký. Valašské meziříčí: Bratři Chrastinové, 1898. Vazba šitá jednou sponou, 13 čísl. stran.
vlastní
57/2019
kniha
Vzpomínáme (Alois Jirásek), Palackého odkaz potomstvu a osvobozenímu národu (Jaroslav Werstadt). Praha:
Svaz národního osvobození, 1926.102 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky karton
vlastní
58/2019
kniha
Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého. Praha: Matice česká, 1898. 726 čísl. stran, vazba pevná
šitádesky karton
vlastní
59/2019
kniha
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Poznámky. Praha: B. Kočí, 1922.346 číslovaných stran, vazba
pevná šitá, desky karton, tisk dvěma sloupcio
vlastní
60/2019
kniha
Riegrŧv památník vydaný u příleţitosti slavnosti odhalení pomníku dr. Fr. Lad. Riegrovi v jeho rodném ěmstě
Semilech. Semily: Volné sdruţení přátel Dr. Fr. Lad. Riegra v Semilech, 1928. Vazab pevná, šítá, desky karton,
174 čísl. stran.
vlastní

Strana 8 z 37

Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
61/2019
kniha
Z ladných krajŧv. Cestopisné obrazy z Posázaví. Napsal a ilustrace vytvořil J.V.Neudoerfl. Praha: A. Storch syn.
131 čísl. stran. Vazba pevná šitá, desky karton, na deskách zpředu přilepen kolorovaný obrázek "Zříceniny kláštera
Sázavského".
koupě
62/2019
kniha
Přicházím z periferie. Michal mareš, obálka a ilustrace Zdenek Rykr. Praha: Revolta. Rok neuveden. Vazba
lepená, obálka měkká, voskovaný papír,83 číslovaných stran. Sbírka poezie.
koupě
63/2019 /1-14
kniha
Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. Vydání ve 14 svazcích. Praha: Gutenberg, 1928. Vazba pevná šitá,
desky karton potaţený červeným plátnem, na předních deskách zlatě vyraţený podpis Palalckého, na hřbetu zlatě
vyraţený titul.
koupě
64/2019
kniha
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha: B. Kočí, 1908. jednosvazkové vydání. Tisk dvěma sloupci,
1279 číslovaných stran. vazba pevná šitá, desky karton, hřbet a rohy hnědá kŧţe.
dar
65/2019
kniha
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Poznámky. Praha: B. Kočí, 1903. jednosvazkové vydání. Tisk
dvěma sloupci, 346 číslovaných stran. vazba pevná šitá, desky karton, hřbet a rohy hnědá kŧţe.
dar
66/2019
kniha
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha: B. Kočí, 1921. jednosvazkové vydání. Tisk dvěma sloupci,
1279 číslovaných stran. vazba pevná šitá, desky karton, hřbet a rohy plátno, na hřbetu zlatě vyraţený titul, titulní
stránka v horní třetině odstřiţena
dar
67/2019 /1-2
kniha
Biblí česká, dvousvazkové vydání, díl I. 745 číslovaných stran, starý zákon po ţalmy (včetně), II. díl 494 a348
číslovaných stran, starý zákon od Přísloví a nový zákon. Dědictví Svatojanského1888 a 1889. Součást knihovny
Musejního spolku.vazba pevná šitá, desky karton, na deskách známka Museum v Chotěboři, hřbet plátno, titul na
hřbetu tištěný na papíře a nalepený, na hřbetu rovněţ známka muzea.
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
68/2019 /1-2
kniha
Posvátná místa král.hl.města Prahy, dvousvazková publikace, 479 a 515 čísl. stran. Dědictví Svatojanského,
Praha, 1883 a 1884. Vazba šitá pevná, desky karton s potiskem, hřbet plátno s nalepeným tištěným titulem.
vlastní
69/2019
kniha
Staroţitnosti dob kovŧ v Evropě, Praha: Edv. Grégr, 1898. vazba pevná šitá, desky karton, hřbet plátno319 čísl.
stran.
vlastní
70/2019
kniha
Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín: J.L.Bayer, 1888. 448 čísl. stran, vazba šitá pevná, karton,
hřbet a rohy kŧţe
vlastní
71/2019
kniha
Dějiny diecése praţské. Na památku 900letého jubilea pro Dědictví Svatojanské. Praha 1874. 532 čísl. stran.
Národní dŧm český v Římě. 96 čísl. stran. V jednom svazku. vazba pevná šitá, desky zelený karton, hřbet plátno.
vlastní
72/2019
drobný tisk
O musejích městských a okresních. Čáslav, vlastním nákladem, 1886. vazab lepená, 8 čísl. stran
vlastní
73/2019
drobný tisk
Filip Maximilian Opiz. Nástin ţivotopisný. Čáslav: Včela Čáslavská, 1883. vazba šitá nití
vlastní
74/2019
broţura
XI. zpráva kuratoria Prŧmyslového musea pro Východní Čechy v Chrudimi za rok 1904. Chrudim: Prŧm.museum,
1905.43 čísl. stran, vazba lepená, desky měkké
vlastní

Strana 10 z 37

Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
75/2019
kniha
Pelhřimov. Vlastivědný popis města Pelhřimova. Vazba lepená, desky měkké. Vydal Musejní spolek v Pelhřimově,
1911. 121 číslovaných stran + poznámky + fotografická příloha. Kniha byla pŧvodně součástí sbírky muzea,
zapsaná byla v roce 1912 Čeňkem Houbou pod č. 185. Později se do sbírky jiţ nedostala, Mgr. Jankŧ ji zařadil do
příruční knihovny.
vlastní
76/2019
drobný tisk
XIX zpráva kuratoria Prŧmyslového musea pro Východní Čechy v Chrudimi. Kuratorium Prŧm.musea, Chrudim,
1913. 41 čísl.stran, vazba lepená, desky měkké papírové, vloţen tiskopis nadepsaný "Slavný Musejní spolek v
Chotěboři". Kniha byla pŧvodně součástí sbírky muzea, zapsána v roce 1913 Čeňkem Houbou pod číslem 236
první evidence sbírky. Mgr. Jankŧ zařadil do příruční knihovny.
vlastní
77/2019
broţura
Pravěká hradiska na Moravě. kroměříţ: Jindřich Slovák, 1896. 64 čísl.stran, dousd nerozřezané archy, vazba šitá
dvěma sponami, desky měkký papír. Na deskách pŧvodní známka muzea.
vlastní
78/2019 /1-2
drobný tisk
Archeologické příspěvky z Čáslavska. Čáslav: Kliment Čermák 1885 a 1886. III. a IV. svazek.Vazba šitá nití, desky
měkký papír, vpředu pŧvodní známka muzea.
vlastní
79/2019
kniha
Město Kolín. Vlastivědná práce Otokara Rykra v grafické úpravě jeho syna Zdenka Rykra. Kolín: Odbor Klubu
českých turistŧ v Kolíně, 1927. 56 čísl. stran, v příloze reprodukce 14 Rykrových děl z Kolína. vazba pevná šitá,
desky karton potaţený plátnem.V předu věšnování "Milé Ninočce, Otakar Rykr, 26. července 1949"
vlastní
80/2019
kniha
Z dějin české emigrace osmnáctého století. Chotěboř: Ev. Matice a. v., 1911, tisk M. Brzek. 369 čísl. stran. vazba
pegvná šitá, desky karton, hřbet plátno, na hřbetu zlatě vyraţený titul.
vlastní
81/2019
broţura
Manifest mladočeský o úmluvách vídeňských, připojen List Dra Fr.L.Riegra k předsedovi poslancŧ mladočeských
prof. Tilšerovi. Praha 1890. 43 čísl stran, arch nerozřezaný, šito dvěma sponami, obálka měkký barevný papír.
vlstní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
82/2019
broţura
Jména pp. zakladatelŧ Matice České, Výtah z účtŧ Matice České za rok 1880, Seznam spisŧv a map nákladem
Matice České vydaných, Praha, Matice Česká, 1881. 68 čísl stran, vazbalepená, desky měkký barevný papír
vlastní
83/2019
broţura
Řeč Dra. Frant. Lad. Riegra. Praham 1890. 42 čísl. stran, vazba na dvě spony, obálka měkký barevný papír.
vlastní
84/2019
broţura
František Ladislav Rieger, obraz ţivotopisný, sešit I., praha: F. Šimáček, 1889. 44 čísl. stran, volně loţené listy,
desky měkký papír, pravděpodobně mezi prvními knihami zapsanými do sbírky v roce 1912
vlastní
85/2019
kniha
Mesias. V. bis VIII. Gesang (zweiter Theil). Wien 1794, 225 čísl. stran, vazba šitá pevná, desky karon, na hřbetu
přilepený titul a autor, další díly jiţ pod 19. stol., Klopstock byl oblíbeným autorem F. Palackého.
vlastní
86/2019 /1-3
kniha
Mesias, 3 svazky, oblíbený autor Fr. Palackého. Wien 1817.321, 348 a 310 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky
karton, hřbet červený s nalepeným titulem a autorem.
vlastní
87/2019 /1-3
kniha
Oden. Oblíbený autor Fr.Palackého. Wien 1816, 235, 240 a 213 čísl. stran. Vazba pevná šitá, desky karton, hřbet
červený, přilepený titul a autor
vlastní
88/2019
kniha
Oden und geistliche Lieder. oblíbené dílo Fr. Palackého. Wien, 1817. 202 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky
karton, hřbet červený, přilepený titul a autor.
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
89/2019
kniha
G.F.Klopstocks geistliche Lieder und Epigramme. Wien 1817. Oblíbený autor Fr. Palackého. 232 čísl. stran, vazba
pevná šitá, desky karton, hřbet červený, přilepený titul a autor.
vlastní
90/2019
kniha
Poetische Werke von G.F.Klopstock, I. Bändchen, Wien 1794. Oblíbený autor Fr.Palackého, 278 čísl. stran, vazba
pevná šitá, desky karton, hřbet červený, přilepený titul a autor.
vlastní
91/2019
kniha
David. Wien 1817. Oblíbený autor Fr.Palackého. 183 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky karton, hřbet červený,
přilepený titul a autor.
vlastní
92/2019
kniha
Salomo. Wien 1817. Oblíbený autor F.Palackého. 264 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky karton, hřbet červený,
přilepený titul a autor.
vlastní
93/2019 /1-2
kniha
Hermann. Wien 1817. Oblíbený autor Fr.Palackého. 180 a 200 čísl. stran, vazba pevná šitá, desky karton, hřbet
červený, přilepený titul a autor.
vlastní
94/2019
kniha
Český kancionál. Chrámové druţstvo v Pelhřimově, 1947271 čísl.stran, vazba pevná šitá, desky karton, vpředu
zlatý reliéfní titul.
dar
95/2019 /1-4
broţura
Haasovský Minuční kalendář, 1891, 1892,1894,1897, vvazba šitá na jednu sponu, desky měkký papír, drobné
vpisky
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
96/2019
kniha
Pečírkŧv Národní kalendář 1899. známka J.V.Neudoerfla, 175 čísl.stran, vazba lepená
vlastní
97/2019
kniha
Nový Praţský kalendář pro město i pro venkov, 1901, 186 čísl stran, vazba lepená, chybí přední část obálky
vlastní
98/2019
kniha
Kapesní kalendář milotického hospodáře na rok 1916, po učiteli Františku Janáčkovi320 čísl.stran + příloha se
seznamem trhŧ, vazba šitá pevná, desky karton potaţený plátnem
vlastní
99/2019
kniha
Kalendář Vincentina 1944, po učiteli Fr.Janáčkovi, 127 čísl.stran, vazba na dvě spony
vlastní
100/2019
kniha
Kalendář péče o mládeţ, 1948, po učiteli Fr.Janáčkovi, 224 čísl.stran, vazba na dvě spony,
vlastní
101/2019
kniha
Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště pak českého. Praha: Nákladem spolku pro
vydávání laciných knih českých, 1869. 151 čísl.stran, vazba pevná šitá, desky karton, razítko TJ Sokol Chotěboř
vlastní
102/2019
kniha
Pavel Josef Šafařík v ţivotě i spisích. Praha: Edv.Grégr, 1895. 208 čísl.str. vazba pevná šitá, desky karton, hřbet a
rohy plátno, přes hřbet nalepený papír s rukopisným označením titulu a dvě známky, na vnitřní straně předních
desek známka (asi knihovny) a známka J.V.Neudoerfla, pravděpodobně jde o knihu zapsanou v rámci knih po
J.V.Neudoerflovi v roce 1912 v první evidenci, následně kniha putovala do Veřejné lidové knihovny v Chotěboři a
pak zpět do muzea, kde se za Mgr.Jankŧ stala součástí příruční knihovny. P.J. Šafařík byl přítelem F.Palackého.
vlastní

Strana 14 z 37

Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
103/2019
kniha
Jan Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti. Praha: Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1893. 125
čísl.stran, vazba pevná šitá, desky kartonpřes hřbet celkem tři známky, , na vnitřní straně desek známka (asi
knihovny) a J.V.Neudoerfladále razítko knihovny, kniha pravděpodobně z první evidence sbírky, zapsaná poprvé jiţ
1912, následně putovala do Veřejné lidové knihovny v Chotěboři a zpět do muzea, kde se za Mgr. Jankŧ stala
součástí příruční knihovny.
vlastní
104/2019
kniha
Velký slovanský kalendář 1890, Praha, J. Otto, vazba lepená, desky měkké, 144 čísl.stran, vpředu velká skládací
ilustrace Eiffelovy věţe, vloţená reklama Karla Veselého v Chotěboři, známka J.V.Neudoerfla
vlastní
105/2019
kniha
Slovanský kalendář na přestupný rok 1892, vazba lepená, desky měkké, 60 čísl.stran, vpředu vlepená velká
ilustrace "Monumentální plán zemské jubilejní výstavy v Praze 1891
vlastní
106/2019
kniha
Malý veselý kalendář obrázkový na rok 1895, vazba lepená, desky měkké, 69 čísl.stran, Vimperk: J.Steinbrener
vlastní
107/2019
kniha
Malý veselý kalendář obrázkový na rok 1901, vazba lepená, desky měkké, 70 čísl.stran, Vimperk: J.Steinbrener
vlastní
108/2019
kniha
Politický kalendář, schematismusa adresář zemí Koruny české, Praha: F.B.Batovec, 1899, vazba pevná šitá, desky
tvrdý karton, 420 čísl stran + všité listy na měkčím zeleném papíře a adresář, ukch
vlastní
109/2019
kniha
Politický kalendář, schematismusa adresář zemí Koruny české, Praha: F.B.Batovec, 1908, vazba pevná šitá, desky
tvrdý karton, 382 čísl stran + všité listy na měkčím papíře a adresář, ukch
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
110/2019
kniha
Politický kalendář, schematismusa adresář zemí Koruny české, Praha: F.B.Batovec, 1911, vazba pevná šitá, desky
tvrdý karton, 338 čísl stran + všité listy na měkčím papíře a adresář, ukch
vlastní
111/2019
kniha
Rodinný kalendář Sativy hospodářského a výrobního druţstva pěstitelŧ zemákŧ v Havlíčkově Brodě, 1946, 144
čísl.stran, vazba lepená, desky měkký papír
vlastní
112/2019
kniha
Sborník české zemské hasičské jednoty, kapesní kalendář, Praha 1927,325 čísl. stranvazba šitá, pevná, desky
karton potaţený plátnem, titul bílý reliéf s titulem a erbem jednoty
vlastní
113/2019
kniha
Kalendář českých kamenodělníkŧ, vazba pevná šitá, desky karton, 164 čísl.stran, titul dopsán fixem na přední
desky a na hřbet (zelený fix nalepený na lístečku)vpředu vloţený sešítek s poznámkami
vlastní
114/2019
drobný tisk
Kalendářík Mladého světa na školní rok 1924/1925, šito na dvě spony, desky tvrdší papír, 38 čísl. stran,
podepsána R. Nováková, třída I. od 4., škola v Jilmu
vlastní
115/2019 /1-3
kniha
Včelařský kalendář, vazba šitá pevná, desky s reliéfem titulu
vlastní
116/2019 /1-33
drobný tisk
Poštovní kníţka z let 1866 - 1900, vazba šitá na dvě spony, měkké desky, malý formát
vlastní
117/2019 /1-14
drobný tisk
Poštovní kníţka na roky 1901 - 1918. Sešit šitý 1 - 2 sponami, obálka měkká.
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
118/2019
drobný tisk
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, Marie Červinková-Riegrová, literární pozŧstalost, šito na
dvě spony, desky tvrdší papír25 čísl.stran
vlastní
119/2019 /1-5
drobný tisk
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, zpracované literární pzŧstalosti Pavlem Křivským. šité
dvěma sponami
vlastní
120/2019 /1-4
časopis
Glosy ze Strahova, 4 čísla 1970 - 1973, šito na dvě spony, uvnitř články od Pavla Křivského
vlastní
121/2019
sešit
Vzpomínky na květen 1945-1990, sbírka básní, vlastním nákladem, opatřeno razítkem Junák - Sobíňov, šito
dvěma sponami
inventární nález
122/2019
broţura
Preparátor. Putování světadíly s Vilémem Borŧvkou. Publikace vydaná Slezským zemským muzeem, Opava 2013.
Připomínka významného preparátora Viléma Borŧvky narozeného v Chotěboři.Tištěno na křídovém papíře, 41
plnobarevných čísl. stran, šito na dvě spony.
koupě
123/2019
drobný tisk
Na povzbuzenou našim dívkám. Praha: Spolek opuštěných a zanedbaných dívek. 31 číslovaných stran, vazba šitá
jednou sponou, desky měkké. Na deskách známka "J.V.Neudoerfl číslo 432-85".
vlastní
124/2019
kniha
O vychování mládeţe v našich domácnostech. Praha: Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1884. 144
čísl.stran. Vazba šitá pevná, desky karton, hřbet potaţený plátnem, na vnitřní straně přednáích desek známka
"J.V.Neudoerfl číslo 499-502"
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
125/2019
kniha
Grammatický slovník jazyka německého. Praha: F.Šimáček, 1888. 391 čísl.stran, vazba pevná šitá, desky karton
potaţený plátnem, uvnitř věnování "Knihovně slavných Měšťanských škol v Chotěboři spisovatel. V Praze
15.7.1888". Německé výrazy švabachem.
vlastní
126/2019
kniha
Praktische Italienische Grammatik. Leipzig 1821. Vazba šitá, pevná, desky potaţené kŧţí. Němčina tištěna
švabachem, italština antikvou. 481 čísl.stran. Na vnitřní straně předních desek známka "J.V.Neudoerfl"
vlastní
127/2019
kniha
učebnice Čítanka pro první třídu katolických škol v císařství Rakouském, Praha 1865. Vazba šitá, pevná, desky
karton, 66 čísl.stran + velké mnoţství vpiskŧ a poznámek včetně vloţených, vpřední části všitý rukopis nazvaný
"Dodatek k čítance". Vloţený list pŧvodně většího formátu, na jedné straně podepsán Josef Stibral, řiditel
vlastní
128/2019
kniha
Platonŧv Euthyfron. Poznámky a vydání Dr. Fr.Groh. Praha: Unie, 1909. 70 čísl stran, vazba pevná, šitá, desky
karton. Razítko Josef Chadraba.
vlastní
129/2019
kniha
Pedagogika všeobecná, Praha: A.G.Steinhauser, 1863, vazba šitá pevná, desky karton, hřbet a rohy plátno. 204
čísl.stran.
vlastní
130/2019
kniha
Paměti Jaroměře nad Labem. Jaroměř 1887. Vazba pevná šitá, desky karton, hřbet kŧţe. 267 čísl.stran. Razítko
Josef Chadraba, Učitelská knihovna a vpiska "Od Občanské knihovny Městské museum".
vlastní
131/2019
kniha
Posledních padesát let české práce dějepisné. Soubor zpráv Jaroslava Golla. Praha: Historický klub, 1926. Vazba
pevná šitá, desky karton.61 čísl.stran. Razítko Josef Chadraba.
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
132/2019
kniha
Dějiny literatury české. Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1923. Vazba šitá pevná, desky karton. 204 čísl.stran. Podpis
Jaroslav Tichý.
vlastní
133/2019
sešit
Závěť Dra Fr.Lad.Riegra. Přepis Závěti vydané ke stým narozeninám Riegra v roce 1918, nově po 200 letech.
Vydáno k výstavě Otcové národa v Chotěboři. Přepis Radmila Musílková, medailon Michal Rozhoň, v závěru
stručný katalog sbírek, sestavil Michal Rozhoň. Tisk Plam Chotěboř. 16 stran.
vlastní
134/2019
kniha
svázaný ročník Časopisu muzejního spolku Olomuckého, ročník II., Olomouc 1885. 180 čísl.stran, svázáno pevnou
šitou vazbou, desky karton, uvnitř známka "J.V.Neudoerfl číslo 472-464"
vlastní
135/2019 /1-216
Dopisy psané Vojslavou Pruchovou ak. sochařce Blaţeně Borovičkové do Čáslavi
korespondence Vojslavy Pruchové akademické sochařce Blaţeně Borovičkové - Podpěrové z Čáslavi a Mgr.
Zdeňku Sejčkovi z Ronova nad Doubravou, 50., 60. a 70. léta 20. století.
dar
136/2019 /1-172
Talisman, programy koncertŧ, články a fotografie váţící se ke Komornímu orchestru mladých v Chotěb.
talisman, programy koncertŧ, články a fotografie váţící se ke Komornímu orchestru mladých v Chotěboři při ZUŠ
Chotěboř, pod vedením dárkyně - učitelky a vedoucí KOM Chotěboř - Věry Fialové.
dar
137/2019
publikace broţovaná
Politický okres Chotěbořský, Neudoerfl J. V., Brno, GARN, 2014, reprint vydání z roku 1892, 111 čísl.s., vazba
lepená, obálka tvrdý papír s plnobarevným potiskem (stará fotografie chot.zámku)
koupě
138/2019
publikace broţovaná
František Ladislav Rieger. Obraz ţivotopisný. Jiljí V. Jahn, sešit 5., Praha: Šimáček, 1889, s. 189-236, listy
nerozřezané, vazba lepená, uvolňuje se, obálka tvrdší papír s potiskem, ušpiněno
koupě
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
139/2019
publikace broţovaná
Zvoňte na mraky, František Sláma, Opava: Slezská Kronika, 1890, 124 čísl.s., vazba šitá, obálka papír s potiskem,
přední strana se nedochovala, na titulní stránce známka neudoerfla, vazba částečně uvolněná, některé listy
potrhané, nalezeno v abntikvariátu v Ostravě
koupě
140/2019
publikace broţovaná
Almanach obce Krucemburk, 760. výročí historie Krucemburku, 1241-2001, 24 čísl.s., obrazová příloha na
křídovém papíře uprostřed, šito dvěma sponami, obálka tvrdý papír s plnobarevným potiskem
vlastní
141/2019
publikace vázaná
Časopis českého museum, 19. ročník, Praha 1845, antikva, 700 čísl.s., na titulním listu razítko, na předsádce
rukopisné věnování Jana Novotného z roku 1866 a razítko, vazba šitá, pevná, desky karton, papír - potrhaný,
nároţí a hřbet hnědá kŧţe
vlastní
142/2019
publikace vázaná
Nový zákon, z pŧvodního řeckého znění přeloţil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil Rudolf Col, Praha: Česká
katolická charita, 1970, 693 čísl.s., vazba šitá, pevná, předsádka částečně odtrţená od titulního listu, desky modré
plátno, opatřené slepotiskem a tiskem zlatými písmeny, kapitálek, získáno mezi odloţenými knihami v knihovně
vlastní
143/2019
publikace vázaná
modlitební kníţka s kalendářem na roky 1834 aţ 1860, 358 čísl.s., gotika, vazba šitá, pevná, předsádka
rŧţovádesky karton, plátno, hřbet potrhaný, záloţka novější
koupě
144/2019
publikace vázaná
Písně cestou ţivota, sestal L.B.Kašpar, I. díl, Praha:1925, pro českobratrskou evangelickou církev, 178 čísl.s.,
následuje Lýra sionská, sestavil Josef Baštecký, 176 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky karton, kŧţe, jednoduché
zrcadlo, hřbet tisk, zvýrazněné mezivazí
vlastní
145/2019 /1,2
publikace vázaná
Kniha poutníkova I., Antonín Špale, Praha: 1925, 504 čísl.s., Kniha poutníkova II., Antoní Špale, Praha: 1927, 444
čísl.s., mapky, četné ilustrace a fotografiev zadní části stopy od polití tekutinou, ořízka zvrchuhnědá, vazba šitá,
pevná, desky karton, plátno, slepotisk
koupě
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
146/2019
publikace broţovaná
Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého, úvod F. Bačkovský, Praha 1889, 151 čísl.s., vazba lepená, obálka měkký
papír s potiskem, potrhaný, částečně vybledlý, listy uvolněné, po krajích polámané
vlastní
147/2019
publikace vázaná
Rodinné listy Františka Palackého dceři Marii a zeti F. L. Riegrovi, Praha 1930, 345 čísl.s., frontispis portrét
Palackého, vazba šitá, pevná, vpředu prasklý u předsádky, desky potaţené zeleným plátnem, slepotisk
vlastní
148/2019
publikace vázaná
Z dějin národu českého, Palacký F., Praha 1958, výbor pro mládeţ z pŧvodního vydání, ilustrace Václav Fiala,
chybí titulní list, 256 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno
koupě
149/2019
publikace broţovaná
Poslední pozdravy, Oldřich Tomek, San Francisco 1991, básně z vězení, básník byl profesorem na chotěbořském
gymnáziu, svázáno dvěma sponami, obálka tvrdý papír s potiskem
vlastní
150/2019
publikace broţovaná
V odboji a utrpení, Jaroslav Tichý, Gymnázium Chotěboř 1990, 47 čísl.s. a obr.příloha, vazba lepená, obálka tvrdý
papír s potiskem, vloţená opravenka
vlastní
151/2019
publikace vázaná
Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři, 1843-2018, Zdeňka Málková, Město Chotěboř 2019, 368
čísl.s., barevná příloha na křídovém papíře, vazba šitá, pevná, desky karton a púapír, chotěbořské edice svazek
XXVI.
vlastní
152/2019
publikace vázaná
Chlumecká jedenáctka, Pavel Fiala, Vladan Kárník, Chlumec nad Cidlinou 2019, 157 čísl.s. a obr. příloha
plnobarevná na křídovém papíře, vazba šitá, pevná, desky papír s potiskem, Pavel Fiala je občanem Chotěboře,
pořadatel Fialových podkroví
koupě
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
153/2019
publikace broţovaná
25 let koncertní činnosti Komorního orchestru mladých Chotěboř, Fialová, Věra, Pavlíček, Stanislav, Brno 2016, 46
čísl.s. a obrazová příloha, tištěno celé na křídovém papíře, vazba lepená, obálka tvrdý papír, plnobarevný tisk
dar
154/2019
Mlýny na Doubravě, Karel janáček, 1988, kopie strojopisu15 a 3 čísl.s., spojeno v plastových deskách
(rychlovazač), jednostranný tisk
vlastní
155/2019
publikace broţovaná
Kulíkŧv veselý kalendář na rok 1932, Praha 1932, 95 čísl.s., vázáno dvěma sponami, obálka lepená, tvrdší papír,
odpadlá, přes hřbet papírová páska, potrhaná, pro firmu Karel Kulík dělal reklamní grafiku i Zd. Rykr, v tomto
kalendáři není
koupě
156/2019 /1-2
Síťkované (necované) závěsy
velké necované závěsy na okna; jedna strana ukončena třásněmi, protější strana zapošitá látkou se stahovací
šňŧrkou; vzor čtverečkŧ a hvězdiček.
dar
157/2019 /1-3
Síťkované (necované) a vyšívané záclony a přehoz
velké necované záclony a přehoz na manţelskou postel; u záclon horní strany zapošity látkou se stahovací
šňŧrkou a světlejší barvy; čtverečkovaná vazba (vzor), rŧzné vzory výšivek.
dar
158/2019 /1-7
Síťkované (necované) a vyšívané záclonky, přehozy či ubrusy
necované záclony, přehozy či ubrusy; čtverečkovaná vazba (vzor), rŧzné vzory výšivek, rŧzné okraje.
dar
159/2019 /1-4
Síťkované (necované) a vyšívané dečky na stŧl
necované a vyšívané ozdobné dečky na stŧl (reţnější); čtverečkovaná vazba (vzor), 2x a 2x stejné vzory výšivek,
rŧzné okraje, dvoje rozměry.
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
160/2019 /1-3
Síťkované (necované) a vyšívané kruhové dečky na stŧl
ozdobné necované a vyšívané kruhové ( 1 x oválná) dečky na stŧl; rŧzné vazby (vzory), rŧzné vzory výšivek, rŧzně
hrubý materiál, rŧzná velikost.
dar
161/2019 /1-6
Síťkované (necované) a vyšívané kruhové dečky na stolky
ozdobné necované a vyšívané kruhové dečky na stolky; rŧzné vazby (vzory), rŧzné vzory výšivek - 3x, 2x a 1x
stejné, rŧzná velikost.
dar
162/2019
Povlak na polštář
ozdobný povlak na polštářek, modrá látka, naţehlená florální výzdoba - narcisy, jiřiny, signováno A. L., rozměry:
výška 30 cm, šířka 45 cm
dar
163/2019 /1-4
Prostírání
vyšívané prostírání, po stranách vyšitá ornamentální výzdoba, po obvodu třásně, strojová výroba?, rozměry: výška
38,5 cm, šířka 50 cm
dar
164/2019
Ozdobná dečka na stŧl
oválná dečka na stŧl či skříňku, florální výšivka modrou nití - kříţový steh, vlnkový obvod obšitý modou nití,
rozměry: výška 46 cm, šířka 63 cm
dar
165/2019 /1a,b-2a,b
Drobné váhy decimálky
kovové váhy decimálky, velká plocha (plech) na váţení - závěsná mystička na závaţí, aretační páčka, zavěšeno
kovové olŧvko kvŧli vyváţení, hnědé a stříbřité barvy, rozměry: (hnědá) výška 33 cm, šířka 52 cm, hloubka 31,5
cm; (postříbřená) výška 22 cm, šířka 39 cm, hloubka 30 cm.
dar
166/2019 /1a,c-4
Jazýčkové váhy
jazýčkové váhy s miskami a příslušenstvím (např. na váţení brambor); misky mosazné, hliníkové a kovové; misky
samostatně i na pevno, velká (patří k váze č. 3) a malá lopatka na nabírání zboţí, rozměry rŧzné.
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
167/2019 /1a,b-3a,b
Závěsné konzoly na závěsy
závěsné konzoly na zavěšení závěsŧ; mosazné nebo hliníkové, většinou do tvaru mušle, rozměry: výška 15 cm,
šířka 4 cm, hloubka 10 cm.
dar
168/2019 /1-2
Skleněná závaţíčka na záclony a závěsy
skleněná, tvar ţaludu, v horní části díra pro závěs, uprostřed rýha s pryţovým krouţkem, rozměry: výška 5 cm,
prŧměr s krouţkem 4 cm.
dar
169/2019 /a-b
Elektrická porcelánová kamínka "Epiag"
porcelánové děrované topítko s topným elektrickým tělesem, bíle glazovaný porcelán, florální výzdoba - ve spodní
části modrá linka, karlovarský porcelán je značený Epiag Karlsbad, Česko, 20. léta 20. století, rozměry: výška 28
cm, prŧměr 23,5 cm + el. kabel.
dar
170/2019
Elektrický přístroj "ROTOZON"
teplo či studenovzdušný ventilátor, kov, béţová barva, na přední masce nápis ROTOZON, se šńŧrou k el. zdroji,
výrobce BAMAG - MEGUIN, Německo - Berlín, 20. léta 20. století, rozměry: výška 30,8 cm, šířka 37 cm hloubka
18 cm.
dar
171/2019 /1-12
Ţelezná a litinová závaţí velká
2 x 2kg, 6 x 1kg a 4 x 50dk, 1. polovina 20. století, většina rezavých, rozměry: rŧzné.
dar
172/2019 /1-15
Závaţíčka malá
soubor malých závaţí; 5 x 20dk, 6 x 10dk, 2 x 5dk závěsné, 1 x 5dk a 1 x 2dk, 1. polovina 20. století, rozměry:
rŧzné.
dar
173/2019 /1-7
Dřevěné pouzdro se závaţíčky
neúplná sada závaţíček ve spodní části dřevěného pouzdra, závaţí: 1 x 20dk, 2 x 10dk, 1 x 5dk, 1 x 2dk a 1 x 5g,
1. polovina 20. století, rozměry pouzdra: výška 2,7 cm, šířka 14,7 cm, hloubka 6,8 cm.
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
174/2019 /1-2
Trofeje se srnčím paroţím
dřevěné vyřezávané trofeje se srnčím paroţím - k pověšení na zeď, zdobeno dubovými listy a herald. znakem,
rozměry: rŧzné.
dar
175/2019 /1-5
Kávové sklenice na noţce
zdobeny malbou, pískováním, nálepy; většinou florální výzdoba, 1 x párové sklenice s nápisem "Na památku",
rozměry: výška 14 cm, prŧměr 7,2 cm.
dar
176/2019
Hŧl
dřevěná vyřezávaná vycházková hŧl - drţadlo ve tvaru kozlí hlavy, zdobena 24 ks turistických známek z Krkonoš a
Jizerských hor, pod drţadlem nad turist. známkami kovová hlava jelena, vyřezán nápis KRKONOŠE, dole kovový
bodec, rozměry: výška 99 cm, prŧměr 5 cm, mírně opotřebovaná a zašlá.
dar
177/2019 /1a,b-3
Plynové punčošky Auerlux na plynové lampy
Za války, v roce 1942, byla z Berlína do Prahy převedena výroba osvětlovacích tělísek společnosti
Auergesellschaft A. G., v Holešovicích pŧsobící pod jménem Auerlux, a.s. Při úpravě budovy garáţí na výrobu
plynových punčošek byla dvě podlaţí vybavena pletacími stroji, kde se vyráběly nekonečné punčošky rŧzného
prŧměru. Odtud šly polotovary do patra konfekce, kde se punčošky stříhaly a našívaly na keramické krouţky. Takto
upravené polotovary zavěšené na rámech se ponořovaly do impregnační lázně z roztoku dusičnanu thoričitého s
přídavkem dusičnanu ceričitého. Po usušení se výrobky fixovaly v lázni s obsahem pyridinu. Po opětném usušení
se balily a expedovaly.V roce 1945 byla na závod, jako konfiskát po německé firmě, uvalena národní správa. V
roce 1948 byla provozovna Auerlux začleněna do závodu na výrobu čistých chemikálií Laprepa Praha-Vysočany.
Plynové punčošky baleny v kartonových válcovitých krabičkách s dvěma uzávěry. Jedna krabička komplet, včetně
přelepové pásky. Dvě krabičky bez horních víček. rozměry: výška 8 cm, prŧměr 5,3 cm.
dar
178/2019
publikace vázaná
Lásky a nevěry, J. Holoubek, Praha 2008, vazba šitá, pevná, desky karton a papír, přebal se dvěma klopami a
potiskem, 153 čísl.s.
dar
179/2019
publikace vázaná
Zakázané ovoce, Holoubek J., Hradec Králové 1979, 95 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky modré plátno, přebal se
dvěma klopami a potiskem, podpis autora
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
180/2019
publikace broţovaná
Ponorka v zahradě Čech, Holoubek, J., Praha 1994, vazba lepená, 85 čísl.s., přebal papír se dvěma klopami a
potiskem, ilustrace Tomáš Bím
dar
181/2019
publikace vázaná
Piha na nose, Holoubek, J., Praha 1996, 81 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno, přebal se dvěma klopami a
potiskem, ilustrace Jiří Anderle
dar
181/2019
publikace vázaná
Ryby, Úlovky z řek a moří na našem stole. Ludwig Grieser, Praha 1993, překlad J. Holoubek, vazba šitá, pevná,
desky lesklý papír, potisk, 64 čísl.s.
dar
183/2019
publikace vázaná
Včelí král, Holoubek, J., Praha 1989, 122 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno, přebal se dvěma klopami a
potiskem, podpis autora
dar
184/2019
publikace broţovaná
Úţas, Holoubek, J., Praha 1977, 61 čísl.s., vazba lepená, papírový přebal se dvěma klopami a potiskem, podpis
autora
dar
185/2019
publikace vázaná
Kdybych se nenarodil, Holoubek, J., Praha 1999,149 čísl.s., vazba šitá, pevnádesky papír, přebal se dvěma
klopami a potiskem, ilustrace Vladimír Suchánek
dar
186/2019
publikace broţovaná
Literární měsíčník 6, Časopis svazu českých spisovatelŧ, 1975, vazba lepená, 127 čísl.s., obálka papír se dvěma
klopami a potiskem, příspěvek J. Holoubka
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
187/2019
publikace broţovaná
Literární měsíčník 5, Časopis svazu českých spisovatelŧ, 1979, vazba lepená, 159 čísl.s., obálka papír se dvěma
klopami a potiskem, mírně polámaná, příspěvek J. Holoubka
dar
188/2019
publikace broţovaná
Literární měsíčník 1, Časopis svazu českých spisovatelŧ, 1989, vazba lepená, 160 čísl.s., obálka papír spotiskem,
příspěvek J. Holoubka
dar
189/2019
publikace broţovaná
Literární měsíčník 3, Časopis svazu českých spisovatelŧ, 1989, vazba lepená, 159 čísl.s. + příloha, obálka papír
spotiskem, příspěvek J. Holoubka
dar
190/2019
publikace broţovaná
Literární měsíčník 5, Časopis svazu českých spisovatelŧ, 1989, vazba lepená, 159 čísl.s., obálka papír spotiskem,
příspěvek J. Holoubka
dar
191/2019
publikace broţovaná
Veselý hřbitov, Holoubek, J., Praha 2014, 131 čísl.s., vazba lepená
dar
192/2019
publikace broţovaná
Gurmáni ze Smíchova, Holoubek, J., Praha 2003, 119 čísl.s, vazba lepená, křídový papír, plnobarevný tisk
dar
193/2019
drobný tisk
Hotel Dračí komnata, Holoubek, J., propagační materiál Asociace hotelŧ a restaurací ČR, Praha 2014, 15 čísl.s.,
vázáno dvěma sponami
dar
194/2019
publikace broţovaná
Hotelrevue a Gastronomický magazín, č.6, 2005, šéfredaktor Holoubek, J., 46 čísl.s., vazba dvěma sponami
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
195/2019
publikace broţovaná
Hotelrevue a Gastronomický magazín, č.1, 2065, šéfredaktor Holoubek, J., 62 čísl.s., vazba dvěma sponami
dar
196/2019
publikace broţovaná
Kredit 20/2016, Časopis studentŧ Vysoké školy hotelové, časopis zaloţený studenty a J. Holoubkem, 16 čísl.s.
dar
197/2019
publikace vázaná
200 let gymnázia v Písku, Písek 1978, 208 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno, přebal papír se dvěma klopami
a potiskem, vloţen list novin stejného názvu, na gymnáziu učil prof. Karel Ninger
dar
198/2019
publikace vázaná
Hořká komedie, Holoubek, J., Praha 1990, tzv.kolibřík, 180 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno, bílý slepotisk
dar
199/2019
publikace vázaná
Veselá mysl. Nové historky o T.G.M., Praha 1937, 83 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky papír, titul na nich nalepen,
do muzea přes výstavu Otcové národa v roce 2018
dar
200/2019
publikace vázaná
Masaryk ve fotografii, slovo Karel Čapek, Praha 1931, 96 čísl.s., vazba šitá, pevná, desky plátno, hřbet kŧţe, do
muzea přes výstavu "Otcové národa" v roce 2018
dar
201/2019 /1-4
publikace vázaná
Masarykŧv sborník I-IV, 4 svazky, časopis, ročník I., Praha 1934, 408 čísl.s., přední část desek poškozená od
myší, tl.3 cm, ročník II., 1927, 368 čísl.s, tl. 2,7 cm, ročník III., 1929, 368 čísl.s., tl.2,7 cm, svazek IV.,
T.G.Masarykovi k šedesátým narozenínám, 1930, 436 čísl.s., tl. 3,5, vazba šitá, pevná, desky plátno, slepotisk, do
muzea přes výstavu "Otcové národa" v roce 2018
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
202/2019 /1-2
publikace vázaná
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, dvousvazkové vydání, svazek I., Praha: František Strnad, 1940,
obsahuje díl I. - III., 899 čísl.s, tl.6 cm, svazek II., obsahuje díl IV. a V., čísl.s.907-1685, tl. 5 cm, vazba šitá, pevná,
desky plátno béţové se slepotiskem, do muzea přes výstavu "Otcové národa" v roce 2018, vyhrálo mezi
návštěvníky soutěţ o nejkrásnější vydání Dějin národu
dar
203/2019
fotoalbum
Fotoalbum Chotěboř, 16 fotografií ve vázaném albu v tvrdých plátěných deskách červených s černým a zlatým
slepotiskem, vpředu stará známka, fotograf Jindřich Krink, Havlíčkŧv Brod, 1885, album bylo vyřazeno (pŧvodně
pod číslem 1952/57), blok nyní odpadává od desek
inventární nález
204/2019 /1-26
pohlednice
26 ks pohlednic z celé Evropy z I. světové války od dědečka paní I. Bejčkové (A. Štěpánka, fotografa)
dar
205/2019
pohlednice
pohlednice, čb, Ústřední výbor S.K.Chotěboř, 1943, patrně z dílny fotografa A. Štěpánka, zubatý okraj
dar
206/2019
propagační materiál
propagační materiál Fotografického uměleckého ateliéru Adolf Štěpánek, Chotěboř, dědečka dárkyně, vytiskl M.
Brzek, Chotěboř
dar
207/2019
volná socha
Busta TGM, Sechovec, značeno vpředu T.G. Masaryk, vzadu Sechovec 45., 1945., výška 31 cm, plastika/sádra:
podobizna, státník, busta TGM, na podstavci, bez rukou, stav dobrý, otluky, špinavé
dar
208/2019
volná socha
Busta Edvarda Beneše, značeno vpředu Dr. Beneš, na podstavci vlevo J. Stúby?, nedatováno, výška 31 cm,
plastika/sádra: podobizna, státník, busta Edvarda Beneše, na podstavci, bez rukou, stav dobrý, otluky, špinavé
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
209/2019 /1-17
svaté obrázky
17 exemplářŧ svatých obrázkŧ z rŧzných poutních míst a k rŧzným příleţitostem, některé s datací a věnováním,
vše z 20. stol., pouţívala maminka dárkyně
dar
210/2019 /1-18
drobné modlitby
18 exemplářŧ drobných tiskŧ modliteb, 1-6 stran, do velikosti A6, 20. stol., pouţívala maminka dárkyně
dar
211/2019 /1-7
drobné modlitby
7 exemplářŧ drobných tiskŧ modliteb, 1-6 stran, do velikosti A6,19.- 20. stol., tištěno švabachem, pouţívala
maminka dárkyně
dar
212/2019
kříţek
mosazný kříţek s ukřiţovaným Jeţíšem, šňŧrkou z dřevěných pecek a mosazným srdíčkem na krk, rozpojený,
stopy oxidace, pouţívala maminka dárkyně
dar
213/2019
publikace vázaná
Láska v exilu 1949-1950: Z deníkŧ a dopisŧ Sylvy Šimsové a Karla Janovického, Včelákov 2019, 269 čísl.s., vazba
šitá, pevná, desky papír s potiskem, vzpomínky na odchod ze země v roce 1949 a ţivot v uprchlických táborech,
Sylva Šimsová a její manţel byli členové společenství Kruh, které vedl Pavel Křivský (rodák z Bílku), v knize i
vzpomínky na něj
dar
214/2019
drobný tisk
Libičáček, vánoční číslo školního časopisu, prosinec 2018, ZŠ Libice nad Doubravou, tištěno na kancelářské
tiskárně, plnobarevně, přes hřbet barevná lepicí páska
vlastní
215/2019
drobný tisk
Chotěboř, Mimořádná příloha Mladé fronty Dnes, čtvrtek 21.3.2019, tématická, plnobarevná, 12 stran
vlastní
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
216/2019 /1-5
razítko
5 exemplářŧ jiţ nepouţívaných razítek Městské knihovny v Chotěboři, 2x dřevěné razítko, 3x Colop Printer 30,
barva fialová, zelená a ţlutá, v jednom případě jiţ i IC Chotěboř
vlastní
217/2019 /1-2
publikace vázaná
S noviny, noviny sobíňovských občanŧ, 217/2019/1 ročník 1999 a 2000, 7 zachovaných exemplářŧ, /2
ročník2001,2002,2003,2004,2005,2006, 18 zachovaných exemplářŧ
dar
218/2019 /1-6
broţura
6 exemplářŧ časopisu Karla janáčka, který vytváří pro své přátele, rozmnoţenina na kopírce, svázáno dvěma
sponami, vloţeno do obalu na sešity, čb, tištěno jednostranně, 2019
dar
219/2019
broţura
Dřevěná kazeta, vyráběli truhláři v Sobíňově za II. světové války, nejvíce u Filipa Kafky, malovali občané v
Sobíňově, vyrobilo se jich velké mnoţství, tento exemplář je z roku 1944, v roce 1980 jej restauroval Karel Janáček
dar
220/2019
podmalba na skle v rámu
Sv. Barbora, Vlastimil Koštýř, neznačeno, nedatováno, 70. léta 20. století, 20x15 cm, tempera/sklo, líc:
náboţenství, světci, postava sv. Barbory, v bohatých barevných šatech, s kalichem v pravé ruce, mečem v ruce,
korunou na hlavě a svatozáří, v horní části florální dekor, z pracovny p. Karla Janáčka, v profilovaném dřevěném
zlaceném rámu 22,2x17,2 cm, stav dobrý
dar
221/2019
podmalba na skle
Sv. Václav na koni, Vlastimil Koštýř, neznačeno, nedatováno, 70. léta 20. století, 23,5x18,5 cm, tempera/sklo, líc:
náboţenství, světci, postava sv. Václava na koni, ve zlatých šatech a červeném plášti, s korunou na hlavě, jedoucí
na bílém koni vlevo, na modrém pozadí, rozkvetlá louka, nahoře florální dekor, z pracovny p. Karla Janáčka, v
dřevěném lakovaném rámu 28,4x22,5 cm, stav dobrý, špinavé
dar
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Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
222/2019
podmalba na skle v rámu
Korunovaná Panna Marie, Vlastimil Koštýř, neznačeno, nedatováno, 70. léta 20. století, 28,5x30,5 cm,
tempera/sklo, líc: náboţenství, světci, Panna Marie v zelenočervených šatech, se svatozáří a korunou, v levé ruce
drţí ţezlo, v pravé ruce říšské jablko, na modrém pozadí, červené baldachýny, text vpředu dole O tvojí přímluvu
prosíme. Jánáčkové ze Soběnova. - Jessek Kokot ze Soběnova., nalepen ţlutý štítek s letopočty 1582., 13581367., rub: kresba sobiňovského kostelíku, text Tak zticha hledí kostelík s kopečka na ten náš dol na všechnu
práci v lopotu na všechno štěstí bol., srdíčko s květinami a letopočtem 1951-1976, text Srdíčko z pouti připomene
milé Vám výročí k němuţ přeji proţití ve zdraví dalších pětadvacet let. V Chotěboři, 17. novenbra, L.P.1976, Dr.
Vlastimil Koštýř, z pracovny p. Karla Janáčka, v dřevěném bílém rámu 41,5x32,7 cm, stav dobrý, špinavé
dar
223/2019 /1-2
publikace bez vazby
Naše noviny, měsíčník občanŧ Ţdírce nad Doubravou, volně sloţené archy, číslo 153/2004, 22 stran, vzadu
vystřiţený prouţek, číslo 154/2005, 24 stran
dar
224/2019
strojopis
O komunismu, Jan Masaryk, samizdatový strojopisný přepis, 31 stran, 1. list oboustranný, zbytek jednostranný
dar
225/2019
strojopis
Vývoj dělnického hnutí a budovatelská činnost v obci Sobíňov, S. Kafka, strojopis, 7 stran, jednostranně
dar
226/2019
strojopis
strojopisné a rukopisné záznamy do skautské kroniky ze Sobíňova, zapisoval Karel Janáček, 100 listŧ
dar
227/2019
volná socha
Jeţíš na kříţi, Neznámý, neznačeno, 19. stol., 54x22,5 cm, dřevěná polychromovaná plastika, Jeţíš s bederní
rouškou a trnovou korunou na kříţi, nad ním nápis INRI, kříţ zasazen do podstavce, po pravé ruce Marie, po levé
ruce Josef, Marie se sepjatýma rukama, v červeném šatě a modrém plášti, Josef pravou ruku na srdci, ve hnědém
rouchu a zeleném plášti, stav dobrý, červotoč, , červotočšpinavé
dar
228/2019
publikace vázaná
Grosse Biblische Geschichte, Johann Panholzer, Prag 1916, gotika, neúplný tisk, chybí předsádka, 268 čísl.s.,
poslední list vytrţený, vazba uvolněná, desky karton s potiskem, hřbet opravený textilem, zachráněno z fary Sopoty
dar
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229/2019
publikace broţovaná
Kalendář Rudého práva a Svobody, Praha 1949, 129 čísl.s., vazba šitá dvěma sponami, obálka tvrdší papír s
potiskem, polámané, špinavé
dar
230/2019 /1-5
Dokumenty k pojištění domu a proti poţáru u Moldavia Generali
1x dvojlist pojištění proti poţáru pro pana Františka Krumla z Chotěboře z 24.1.1924, 1x potvrzení od pojišťovny
pro manţele Josefa a Irenu Klepetkovy, ţe dŧm čp. 646 je jejich majetkem a pojištění přechází z p. Krumla na ně;
1x trojlist pojištění proti poţáru pro manţele Klepetkovy z 7.12.1933 (obnovení předešlé pojistky Fr. Krumla); 2x
kvitance na zaplacené pojistné pro Josefa Klepetku - odborného učitele v Chotěboři, rozměry: rŧzné.
dar
231/2019 /1-2
Soudní dokumenty manţelŧ Klepetkových z Chotěboře
soudní dokumenty - smlouva trhová a propustné prohlášení manţelŧm Klepetkovým z Chotěboře, smlouvy k
pozemku u jejich domu, vyřizoval advokát JUDr. Jaroslav Ninger z Chotěboře, smlouvy kolkované, 5. - 6. 1943, 1 x
dvojlist a list formátu A4 - oboustranné.
dar
232/2019 /1-9
Rŧzné dokumenty manţelŧ Klepetkových z doby první republiky
rŧzné platební výměry, bezplatné šekové vplatní listy, účty a faktury, rozměry rŧzné.
dar
233/2019
drobný tisk
Almanach mladé poezie. Halasovské ozvěny 68.Blansko 1968, drobný tisk bez vazby v papírových deskách, 7
čísl.s.
dar
234/2019
Stará fotografie či litografie zpodobňující Františka Hoffmanna otce ředitele kŧru Josefa Hoffmanna
stará fotografie či litografie muţe v uniformě - otce ředitele kŧru, dirigenta pěveckého a hudebního spolku
Doubravan a učitele hudby v Chotěboři Josefa Hoffmanna; otec J. Hoffmanna se narodil 9.8.1835 v obci Losiny čp.
7 u Uhlířských Janovic a zemřel 6.5.1916 v Ratenicích čp. 59, šel k vojenské hudbě, kde se naučil hře na klarinet a
basovou křídlovku, slouţil ve funkci zástupce kapitána (plukovní bubeník) u 22. pluku a také v italských městech
Miláno, Padova či Verona; umístěna v ozdobné paspartě a zaskleném rámu, rozměry výřezu fotografie v paspartě
50,5 x 41,2 cm, rám obrazu hodně oprýskaný, papsparta i fotogrfie špinavé a rez. skvrny.
dar

Strana 33 z 37

Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
235/2019
Ansicht von Chotieborz
Ansicht von Chotieborz, Carl Postl, značeno vlevo dole 7/200, cca 1812, 49x63 cm, tisk/papír, líc: veduta, chotěboř,
pohed na město z východní strany, v popředí postavy na koních, vŧz na poli, text: Pohled na Chotěboř" kolorovaná
kresba cca 1812 od zakladatele novodobé české krajinomalby Carla Postla (1769-1818). Obraz byl objeven poč.
60. let 20. stol. na aukci ve Vídni jako pozústalost vídeňského Čecha. Nabyvatel daroval toto dílo rodině
Dobrzenských. Rozměr originálu činí 54x37 cm. Grafický list vydává r. 1997 nákladem 200 ks nadace podzámčí
Chotěboř ve prospěch nadační činnosti - obnovy historických objektŧ v Chotěbořském podzámčí., stav dobrý
dar
236/2019
Šicí stroj - Minerva 21
pohon pomocí koţeného hnacího řemene a šlapadla, stroj zanořovací a uzamykatelný, v desce stolu dvě malé
zásuvky, deska stolu z leštěného lakovaného dřeva, samotný šicí stroj černé barvy se zlatou linkou a nápisem
Minerva; výrobce Minerva Boskovice, Československá republika, 2. polovina 40. let 20. století; rozměry: výška 79,5
cm, šířka 90,3 cm, hloubka 45,8 cm,
dar
237/2019 /1-4
Vstupenka, číslo na stŧl, nápojový a jídelní lístek (oboustr.), a plakát na Prvorepublikový ples
ples se konal 27.10. 2018 od 20 hodin v budově Sokolovny Chotěboř - v rámci programu oslav 100 let republiky,
ples pořádalo město Chotěboř a CEKUS Chotěboř, rozměry: rŧzné.
vlastní
238/2019
Plakát s programem oslav 100 let republiky
uvedeno 5 programŧ - v rámci programu oslav 100 let republiky, pořádáno městem Chotěboř a CEKUS Chotěboř v
období od 23.10. do 28.10.2018, rozměry formátu A2.
vlastní
239/2019
Plakát na výstavu Otcové národa
plakát na výstavu Otcové národa - Palcký, Rieger, Masaryk, pořádáno Městským muzeem Chotěboř od 15.5.2018,
reprodukce fotografií částí obličejŧ daných osobností, uveden kontakt a otevírací doba muzea, rozměry formátu A3.
vlastní
240/2019
Plakát na výstavu KOLEM DOKOLA
plakát na výstavu Výtvarného oboru ZUŠ Chotěboř - KOLEM DOKOLA, pořádáno Městským muzeem Chotěboř v
období od 15.5. do 24.6.2018, vernisáţí zahájena 14.5. od 17h, reprodukce barevného obrazu, rozměry formátu A3.
vlastní
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241/2019
Plakát na přednášku ČESKÁ ŠLECHTA ZA PRVNÍ REPUBLIKY
přednáška pořádána v rámci oslav Dnŧ města a oslav ke 100 letŧm republiky, pořadatel: CEKUS Chotěboř Městské muzeum Chotěboř, přednášel Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích, přednáška pořádaná 13.6.2018 od 18 hodin v podkroví Knihovny, rozměry formátu A3.
vlastní
242/2019
Plakát na slavnostní otevření MUZEA ODKAZU FRANTIŠKA PALACKÉHO
pořádalo Městské muzeum Chotěboř 14.6.2018 od 17 hodin v muzeu, v rámci Dnŧ města a oslav ke 100 letŧm
republiky, reprodukce fotografie Fr. Palackého, bílý podklad, barevný tisk, rozměry formátu A3 - jednostranný.
vlastní
243/2019
Plakát na výstavu CHUŤ VŠEHO
plakát na výstavu malířky Zlaty Ptáčkové - Chuť všeho, pořádalo Městské muzeum Chotěboř v období od 29.6. 15.8.2018, uvedena otevírací doba muzea a další pokyny, reprodukce obrazu Zlaty Ptáčkové, bílý podklad, barevný
tisk, rozměry formátu A3 - jednostranný.
vlastní
244/2019
Plakát na výstavu PRAŢSKÁ KAVÁRNA
pořádalo Městské muzeum Chotěboř v období od 17.8. - do 30.10.2018, uveden odkaz na webové stránky, bílý
podklad, barevný tisk, po straně bílý rámeček, rozměry formátu A4 - jednostranný.
vlastní
245/2019
Autorský plakát na výstavu DŘEVO V RUKÁCH UMĚLCŦ
pořádalo Městské muzeum Chotěboř v období od 3.5. - do 1.9.2019 (na plakátu do 1.11.), ve spodní části nové
logo Městského muzea Chotěboř, papír vyšší gramáţe, barevný tisk, rozměry výška 39,7 cm, šířka 21,6 cm jednostranný.
vlastní
246/2019
Plakát k projektu NEFOŤ KRESLI CHOTĚBOŘ
projekt Městského muzea Chotěboř pro nejširší veřejnost, reprodukce rŧzných kreseb a kresbiček, bílý podklad,
barevný tisk, rozměry formátu A4 - jednostranný.
vlastní
247/2019
Plakát na celoroční výstavní projekt CHOTĚBOŘ - MĚSTO STROMŦ
plakát na celoroční výstavní projekt Chotěboř - Město stromŧ: Rok s Muzeem krajiny J. V. Neudoerfla, rŧzné
geometrické kresby stromŧ, ve spodním levém rohu nové logo Městského muzea Chotěboř, bílý podklad, barevný
tisk, rozměry formátu A3 - jednostranný.
vlastní

Strana 35 z 37

Přírůstkové číslo
Předmět
Popis
Způsob nabytí
248/2019
Autorský plakát na hlavní sezon. výstavu TAJEMNÝ ŢIVOT STROMU
výstava proběhla v zámeckém parku za spolupráce Městského muzea Chotěboř s majitelem zámku Janem
Dobrzenským, ve spodním pravém rohu nové logo Městského muzea Chotěboř, bílý podklad vyšší gramáţe,
barevný tisk, rozměry formátu A3 - jednostranný.
vlastní
249/2019
Plakát na výstavu VÁNOCE V LESE
výstava proběhla za spolupráce Městského muzea Chotěboř se základními a mateřskými školami, výstava
proběhla v období od 29.11. do 29.12.2019, vernisáţ 28.11.2019 od 17 hod., uvedena otevírací doba přes svátky,
bílý podklad, barevný tisk - motiv stromu, rozměry formátu A3 - jednostranný.
vlastní
250/2019
Autorský návrh plakátu výstavy DŘEVO V RUKÁCH UMĚLCŦ
originální autorský návrh na plakát výstavy DŘEVO V RUKÁCH UMĚLCŦ, výstava proběhla za spolupráce
Městského muzea Chotěboř a rŧzných dřevoumělcŧ z Chotěboře i okolí, návrh na plakát vytvořila kurátorka muzea
MgA. Pavla Benešová, bílý podklad o vyšší gramáţi, práce tuţkou, rozměry: výška 59,3 cm, šířka 32,1 cm jednostranný.
vlastní
251/2019
Autorský návrh plakátu výstavy TAJEMNÝ ŢIVOT STROMŦ
originální autorský návrh na plakát výstavy TAJEMNÝ ŢIVOT STROMŦ, výstava proběhla za spolupráce
Městského muzea Chotěboř a majitele zámku J Dobrzenského v zámeckém parku, návrh na plakát vytvořila
kurátorka muzea MgA. Pavla Benešová, bílý podklad o vyšší gramáţi, práce tuţkou a barvami, rozměry formátu
A2 - jednostranný.
vlastní
252/2019
kvaš
Schloss Chotiebořz, Neznámý, neznačeno, nedatováno, 20x13 cm, kvaš/papír, líc: město, architektura, chotěboř,
pohled na zámek ze severní strany, z cyklu 4 kvaší, předměty byly nalezeny na zámku v Chotěboři v tajné
schránce ve zdi v místnosti býv. knihovny po rozebrání knihovních skříní, jeţ bylo nařízeno Josefem Adamem, řed.
rol. školy, vše předáno ONV v Chotěboři, z čehoţ část předána museu, prostřednictvím SNB stanice v Chotěboři
25.9.1951, tato kvaš vedena pod číslem 215/1951, vyřazena dne 9.10.1998 viz usnesení MR 142 r)/98, Č.j. 126/51,
poté zakoupena v roce 2018, stav dobrý, podlepené
koupě
253/2019
kvaš
Garten von Chotiebořz, Neznámý, neznačeno, nedatováno, 20x13 cm, kvaš/papír, líc: město, architektura,
chotěboř, pohled na zámek ze jiţní strany, z cyklu 4 kvaší, předměty byly nalezeny na zámku v Chotěboři v tajné
schránce ve zdi v místnosti býv. knihovny po rozebrání knihovních skříní, jeţ bylo nařízeno Josefem Adamem, řed.
rol. školy, vše předáno ONV v Chotěboři, z čehoţ část předána museu, prostřednictvím SNB stanice v Chotěboři
25.9.1951, tato kvaš vedena pod číslem 214/1951, vyřazena dne 9.10.1998 viz usnesení MR 142 r)/98, Č.j. 126/51,
poté zakoupena v roce 2018, stav dobrý, podlepené
koupě
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254/2019
kvaš
Stadt Chotiebořz, Neznámý, neznačeno, nedatováno, 20x13 cm, kvaš/papír, líc: město, architektura, chotěboř,
pohled na zámek ze jiţní strany, z cyklu 4 kvaší, předměty byly nalezeny na zámku v Chotěboři v tajné schránce ve
zdi v místnosti býv. knihovny po rozebrání knihovních skříní, jeţ bylo nařízeno Josefem Adamem, řed. rol. školy,
vše předáno ONV v Chotěboři, z čehoţ část předána museu, prostřednictvím SNB stanice v Chotěboři 25.9.1951,
tato kvaš vedena pod číslem 217/1951, vyřazena dne 9.10.1998 viz usnesení MR 142 r)/98, Č.j. 126/51, poté
zakoupena v roce 2018, stav dobrý, podlepené
koupě
255/2019
tisk na papíře
Pytlík Palaba, Zdenek Rykr, značeno líc vlevo dole Rykr, rub vlevo dole R, nedatováno, 16x10 cm, tisk/papír, líc:
propagace, 3 typy baterie Palaba, Zlatá Palaba, Excelsior, černobílý tisk, nápis Palaba, nezapomeňte, rub: svítící
stylizovaná baterka, text stav dobrýPytlík Palaba, Zdenek Rykr, značeno líc vlevo dole Rykr, rub vlevo dole R,
nedatováno, 16x10 cm, tisk/papír, líc: propagace, 3 typy baterie Palaba, Zlatá Palaba, Excelsior, černobílý tisk,
nápis Palaba, nezapomeňte, rub: svítící stylizovaná baterka, Světlo spolehlivé a intensivní ochrání Vás vţdy a
všude, dodá-li Vám je baterie Palaba, stav dobrýSvětlo spolehlivé a intensivní ochrání Vás vţdy a všude, dodá-li
Vám je baterie Palaba, stav dobrý
koupě
256/2019 /1-8
betlém
8 postav Melzerova betlému, řezbářská práce, postavy zobrazují postup zpracování lnu od setí po práci na
tkalcovském stavu (setí, kontrola, sklizeň, obracení, lámání, předení, tkaní)
koupě
257/2019 /1-6
fotografie
6x fotografie z ateliéru pana Štěpánka s tématikou spolku Sokol v Chotěboři, čb, 2x skupinová, 1x cvičení, 1x
prŧvod, 1x s praporem, 1x portrétbr. Kučery, náčelníka Sokola v Chotěboři, na zadní straně poznamenána jména a
lokality
dar
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