	Muzeum Českého krasu v Berouně - Tabulka přírůstkové č., předmět a popis
	Přírůstkové 	Předmět	Popis
	1/2010	Časopis Hlásná Třebaň 	Časopis Hlásná Třebaň (Zpravodaj třebaňských 
	občanů a chatařů) - rok 2010
	2/2010	Časopis Radniční list	Časopis Radniční list (měsíčník královského města 
	Berouna) - rok 2010
	3/2010	Časopis Loděnický zpravodaj	Časopis Loděnický zpravodaj (Zpravodaj OÚ 
	Loděnice) - rok 2010
	4/2010	Časopis Hostomické listy	Časopis Časopis Hostomické listy - rok 2010
	5/2010	Časopis Sedmička Beroun	Časopis Sedmička Beroun - rok 2010
	6/2010	Noviny Berounský region	Noviny Berounský region - noviny pro Beroun a okolí
	 - rok 2010
	7/2010	Noviny Echo	Noviny Echo - rok 2010
	8/2010	Naše noviny	Naše noviny - nezávislý poberounský občasník - rok 
	2010
	9/2010	Podbrdské noviny	Podbrdské noviny - rok 2010
	10/2010	Mladá Fronta Dnes - část 	Mladá Fronta Dnes - část Střední Čechy - rok 2010
	Střední Čechy
	11/2010	Berounský deník	Berounský deník - rok 2010
	12/2010	Králodvorský zpravodaj	Králodvorský zpravodaj- rok 2010
	13/2010	Berounský katolický zpravodaj	Berounský katolický zpravodaj - rok 2010
	14/2010	Bakalářská práce na téma 	Bakalářská práce na téma Osobnosti Berounska, 
	Osobnosti Berounska, jejich 	jejich vztak k regionu a přínos pro lidstvo. Vyvořeno 
	vztak k regionu a přínos pro 	pro Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu 
	lidstvo	filozofickou, v roce 2006, sl. Petrou Šimkovou.
	58 listů v kroužkové vazbě
	15/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na křest knihy - Václav 
	křest - Václav Talich 	Talich 1883-1961, Šťastný i hořký úděl dirigenta od 
	Dr. Milana Kuny
	Konání: 18.2.2010
	16/2010	Pozvánka Galerie 	Pozvánka Galerie Holandského domu na výstavu 
	Holandského domu na výstavu	výtvarníka Jana Ryndy _ Zlákán barevností. 
	 Zlákán barevností	Konání 26.1. - 14.2.2010 
	Formát A6 na šířku.
	17/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu obrazů 	obrazů Zdeňka Pátka - Krajina Českého krasu. 
	Krajina Českého krasu	Konání 3.2. - 26.2.2010
	Formát LETTER na šířku.ČB provedení
	18/2010	Plakát MČK a města Beroun, 	Plakát MČK a města Beroun, na besedu Cestami a 
	na besedu Cestami a 	cyklostezkami Berounskem, s Otomarem 
	cyklostezkami Berounskem	Dvořákem a Ing. Tomášem Havlem. 
	Konání 27.1.2010
	Formát A4 na výšku.ČB provedení
	19/2010	Plakát MČK na divadelní 	Plakát MČK na divadelní představení Jak kašpárek 
	představení Jak kašpárek 	zachránil Vánoce (divadlo Échelle-Žebřík). 
	zachránil Vánoce	Konání 19.12.2009. 
	Formát A4 na výšku, ČB provedení
	
	20/2010	Plakát MČK na  besedu s 	Plakát MČK na  besedu s názvem Večer s 
	názvem Večer s režisérem 	režisérem Bedřichem Ludvíkem - z cyklu, setkáni s 
	Bedřichem Ludvíkem	autory, které máte rádi. 
	Konání 9.12.2009. 
	Formát A4 na výšku, ČB provedení
	
	
	1

	Přírůstkové 	Předmět	Popis
	21/2010	Plakát na vánoční koncert v 	Plakát na vánoční koncert v MČK - kapela 
	MČK - kapela CLUARAN	CLUARAN - lidová hudba Irska, Skotska a Bretaně. 
	
	Konání 23.12.2009 v Konírně. 
	Formát A4 na šířku, ČB provedení
	
	
	22/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na výstavu Průkopníci 
	výstavu Průkopníci podnikání 	podnikání na Berounsku. 
	na Berounsku. 	Konání 20.1. - 6.6.2010 
	Formát B3 a A6 na šířku. Barevné provedení. 
	Autorem grafického návrhu je Bc. Patrik Pařízek, 
	pracovník propagačního odd. MČK.
	
	
	
	
	23/2010	Plakát MČK na přednášku 	Plakát MČK na přednášku První zemědělci na 
	První zemědělci na Berounsku	Berounsku a Hořovicku - z nového cyklu 
	 a Hořovicku	Archeologické dědictví na Berounsku. Přednáší Mgr.
	 Daniel Stolz, Ph.D. z ÚAPPSČ. 
	Konání 26.1.2010. 
	Formát A3 na výšku. ČB provedení
	
	
	
	
	24/2010	Plakát MČK na besedu Pohled	Plakát MČK na besedu Pohled ze dvou stran - 
	 ze dvou stran	turistické a pracovní zkušenosti mladých lidí na 
	Kypru. Patrik Pařízek a Jarmila Vacková
	Konání 10.12.2009 
	Formát A3 na výšku. Barevné provedení
	
	
	
	
	25/2010	Novoročenka MČK na rok 	Novoročenka MČK na rok 2010 - práce Patrika 
	Pařízka - pracovníka MČK. Na druhé straně 
	vlastnoruční podpis ředitelky MČK
	Formát LETTER na šířku. Barevné provedení
	
	
	
	
	26/2010	Panna krejčovská - historická	Panna krejčovská - historická, na dřevěném 
	podstavci
	
	
	27/2010	Tovaryšský a výuční list	Tovaryšský a výuční list Bedřicha Kothery z 
	Berouna - řemeslná živnost obuvnická. z 23.7.1929.
	 
	Formát A5 na výšku, tvrdé desky s plátěnou úpravou
	 - cihlově červená barva, zlatým písmem - výučný 
	list. Uvnitř složené vlastní listy, opatřené kolkem.
	
	
	
	
	
	
	
	28/2010	Noviny Naše snahy	Noviny Naše snahy z roku 1920 č. 9 ze dne 
	27.2.1920. List československé strany socialistické 
	pro okresy Beroun, Jesenice, Kralovice, Křivoklát a 
	Rakovník, ročník II., 8 stran
	Formát B4 na výšku
	
	29/2010	Noviny Zvěsti Podbrdska	Noviny Zvěsti Podbrdska z roku 1919 č. 1-6 + 8 
	(čísla jsou dvojmo) kromě 5 a 6. Vydavatel a 
	redaktor - Dušan Preis, učitel v Mrtníku. Ročník I. 4 
	strany
	Rozměr 39x28 cm
	
	30/2010	Nouzová poukázka	Nouzová poukázka na 20 krejcarů, z roku 1849 - 
	1850 
	
	31/2010	Zápis vyprávění Josefa 	Zápis vyprávění Josefa Richtera ze Svaté: Jak jsem 
	Richtera	se seznámil s básníkem Františkem Branislavem, 
	který pořídila Jiřina Leitnerová
	1 list strojopisu, pořízeného 19.8.1981
	
	Přírůstkové 	Předmět	Popis
	32/2010	Výňatky z kroniky Františka 	Výňatky z kroniky Františka Čápa z Tetína 
	Čápa z Tetína 	Kopie rukopisných textů a strojopisu - neúplné (dle 
	přiloženého seznamu - obr 32-2010)
	
	33/2010	Absolventská práce Jaroslavy 	Absolventská práce: Jaroslava Havlová - Příprava 
	Havlové	výstavy hraček v berounském muzeu
	
	34/2010	Bakalářská diplomová práce 	Bakalářská diplomová práce Petry Váňové - Jiří 
	Petry Váňové	Jeníček, fotograf, filmař, teoretik
	
	35/2010	Kniha Václav Talich 1883 - 	Kniha Václav Talich 1883 - 1961 - Šťastný a hořký 
	1961	úděl dirigenta. Autorem je Dr. Milan Kuna 
	Vydalo nakladatelství Academia, tvrdá vazba, 1188 
	stran.
	
	36/2010	Televizor	Televizor značky Panasonic, typ TX-21S1TCP, 
	barevný, černý plast, funkční
	
	37/2010	Fotoalbum Jarmily Novotné - 	Fotoalbum Jarmily Novotné - Liteň. Snímky ze 
	Liteň	soukromého života umělkyně, na zámku v Litni.
	Listy nažloutlého kartonu, svázané červenou 
	šňůrkou. Všechny snímky ČB, různých rozměrů. 
	Některé fotografie jsou připevněny fotorůžky, jiné 
	přilepeny.
	
	38/2010	Soubor fotografií  Jarmily 	Soubor fotografií Jarmily Novotné - profesní život
	Novotné - profesní život	Fotografie uloženy v očíslovaných (připevněné 
	papírové samolepky s ručně psanými čísly) 
	plastových průhledných deskách (tzv. euroobaly) 
	formátu A4, svázané oranžovým umělým 
	provázkem. Některé jsou podloženy bílým kanc. 
	papírem s popisem, psaným na stroji, jiné jsou 
	nalepeny na zažloutlém kartonu. Všechny snímky 
	ČB, různých rozměrů.
	
	
	
	
	39/2010	Soubor rodinných fotografií  	Soubor rodinných fotografií  Jarmily Novotné
	Jarmily Novotné 	Některé fotografie jsou nalepeny na zažloutlém 
	kartonu. Všechny snímky ČB, různé rozměry.
	
	40/2010	Tiskovina Broumský zpravodaj	Tiskovina Broumský zpravodaj, ročník XXXIV (rok 
	2010).
	Formát A4 na výšku. Bílý kancelářský papír, modrý 
	nadpis, barevný znak obce, černý text.
	
	41/2010	Tiskovina Hýskováček	Tiskovina Hýskováček, zpravodaj obecního úřadu 
	Hýskov, rok 2010.
	Formát A4 na výšku. Bílý  papír, ČB provedení, 
	nesvázané dvojlisty.
	42/2010	Minulostí Berounska	Minulostí Berounska, sborník Státního okresního 
	archivu v Berouně č. 12
	Formát A5 na výšku. Bílý  papír, barevně provedená 
	obálka, 284 stran.
	
	
	43/2010	Publikace - Almanach (1886 - 	Publikace - Almanach (1886 - 1971) - 85. výročí 
	1971)	založení zemědělské školy v Hořovicích. Kolektiv 
	autorů. Vydala Střední zemědělská technická škola 
	v Hořovicích v roce 1971. 159 stran. Plastová vazba
	 zelené barvy.
	
	44/2010	Tiskovina O nás	Tiskovina O nás, vydává občanské sdružení Náš 
	domov Otročiněves. Vydáno 2008.
	45/2010	Pohlednice barevné - soubor	Pohlednice barevné - soubor 4 pohlednic s 
	regionální tématikou (Tetín, Karlštejn, Velká 
	Amerika, Městská hora Beroun). Vydané v rámci 
	sběratelské edice pohlednic - "Český místopis".
	46/2010	Soubor brožur s regionální 	Soubor brožur s regionální tématikou - vydané v 
	tématikou	rámci projektu 57 osobností Středočeského kraje (č.
	 56 - Josef Jungmann, č. 19 Josef Slavík, č.23 Karel
	 IV., č. 25 František Nepil, č. 18 Jarmila Novotná, č. 
	22 Václav Talich) s vloženými pohlednicemi 
	stejného tématu.
	47/2010	Plakát k projektu 57 osobností 	Plakát k projektu 57 osobností Středočeského kraje 
	Středočeského kraje	(našeho regionu se týká např. č. 56 - Josef 
	Jungmann, č. 19 Josef Slavík, č.23 Karel IV., č. 25 
	František Nepil, č. 18 Jarmila Novotná, č. 22 Václav 
	Talich) 
	Formát A1 na výšku, křídový papír bílé barvy, 
	barevné provedení.
	
	48/2010	Soubor 19 ČB fotografií 	Soubor 19 ČB fotografií k osobnosti Jarmily 
	Novotné, který vydala společnost JN u příležitosti 
	100. výročí narození umělkyně.
	Rozměr 10x15 cm
	
	49/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	Obrazy a kresby Milady Mojsejové - Volákové. 
	Konání 3.3. - 26.3.2010. 
	Formát A6 na výšku
	
	50/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku První zemědělci na 
	Berounsku a Hořovicku - 2. část. Cyklus - 
	Archeologické dědictví na Berounsku. 
	Konání: 9.3.2010. Přednáší Mgr. Daniel Stolz.
	Formát A3 na výšku, ČB provedení.
	51/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku Kdo skutečně vynalezl 
	dalekohled? Přednáší Vladislav Slezák z hvězdárny 
	Žebrák. 
	Konání 9.2.2010
	Formát A3 na výšku, ČB provedení.
	
	52/2010	Plakát MČK na besedu 	Plakát MČK na besedu - Krvavý apríl v Berouně - 
	spisovatel PhDr. Josef Dolejší představuje novou 
	knihu Husité - vrchol válečnictví v Čechách - cyklus 
	setkání s autory, které máte rádi. 
	Konání 24.2.2010. 
	Formát A4 na výšku, ČB provedení.
	
	53/2010	Inhalátor el. parní 	Inhalátor el. parní pro domácí použití typ INH 
	25.Československý výrobek firmy Chirana Piešťany 
	z roku 1981. Plastový korpus v smetanovo-hnědé 
	barvě Součástí je původní papírová krabice s 
	návodem k použití a náhradní pryžové součástky.. 
	El. kabel je třížilový, pevně připojený, délka 180 cm.
	
	54/2010	Sborník Český kras	Sborník Český kras, ročník XXXV/2009, 76 stran, 
	brožované. 
	Formát A4 na výšku
	
	
	55/2010	Přístroj "horské slunce" 	Přístroj "horské slunce"  zn. Sirius. Zdroj 
	infračervených a ultrafialových paprsků pro 
	kosmetické a léčebné použití v domácnosti. 
	Výrobce Chirana Piešťany. Vyrobeno 13.11.1987. 
	Kovové tělo v béžovo-oranžovo-stříbrném 
	provedení, odnímatelný el. třížilový plochý kabel na 
	230V bílé barvy, v délce 2 m. Součástí je originální 
	papírová krabice (mírně poškozená), návod k 
	použití, ochranné brýle z červeného plastu na 
	gumičce.
	
	
	56/2010	Krouhač elektrický	Krouhač elektrický (SaladShooter) zn. Presto čínské
	 výroby na 120V. Plastové tělo bílé barvy + 3 
	krouhací nástavce. Pevně připojený el. dvoužilový 
	kabel s koncovkou, kterou není možné bez redukce 
	zapojit do zásuvky v ČR. Včetně originální krabice.
	
	57/2010	Mléčenka z bílého porcelánu	Mléčenka z bílého porcelánu zn. Thun, se zlatým 
	proužkem. Výška 9 cm, průměr 8 cm
	
	58/2010	Džbánek z bílého masivního 	Džbánek z bílého masivního skla s kovovou 
	skla	pokličkou, připevněnou k držadlu (spoj poškozen).  
	Ryskou vyznačena hladina 1/2 litru. Výška 16,5 cm, 
	průměr 9,5 cm Víko v době přijetí předmětu 
	oddělené od nádoby.
	
	59/2010	Termonádoba na jídlo	Termonádoba na jídlo. Obal - plast žluté barvy ve 
	dvou odstínech, vnitřní nádoba skleněná 
	(vakuovaná). Vnitřní víko - průsvitný plast. Výška cca
	 30 cm včetně držadla na víku, průměr 11,5 cm.
	
	60/2010	Termonádoba na jídlo	Termonádoba na jídlo. Vakuovaná skleněná dvojitá 
	nádoba se připevňuje do zvýšeného hliníkového dna
	 zlatavé barvy. Vnitřní uzavírání na korkovou zátku, 
	vnější víko za stejného materiálu jako dno. Výška 
	cca 21 cm v, průměr dna 11 cm.
	
	61/2010	Fotoaparát na kinofilm zn. 	Fotoaparát kompaktní na kinofilm sovětské výroby 
	VILIA	zn. VILIA. Plastové tělo černé barvy s doplňky z 
	kartáčovaného hliníku. Plastové poutko na ruku. 
	Rozměry 13x7,5x3 cm + objektiv
	
	62/2010	Brýle sluneční 	Brýle sluneční dámské plastové. Obroučky růžové 
	barvy.
	
	63/2010	Brýle sluneční 	Brýle sluneční dámské plastové. Obroučky světle 
	tyrkysové barvy.
	
	64/2010	Kabelka společenská, bílá	Kabelka společenská, kožená, bílá barva - podšívka 
	textilní - šedomodrá barva. Dvě úzká držadla, 
	zapínání na patent (jedna část vytržená)
	
	65/2010	Kabelka kožená	Kabelka kožená, typ psaníčko bez držadla, zdobená
	 po obvodu proužkem kůže stejné barvy, obtáčeným
	 kolem okraje. V 90. letech 20. stol. nazývána 
	"indická" Světle hnědá barva v lesklém provedení, 
	dva svislé zdobné pruhy jsou tvořeny vytlačeným 
	květinovým vzorem v barevném provedení tmavě 
	hnědá-zelená-červená barva. Uprostřed předního i 
	zadního dílu je stejnou technikou provedený kruhový 
	motiv v motýlem a lotosovým květem 
	(purpurově-červené provedení. Podšívka z černé 
	textilie, 2 kapsičky. Zapínání na patent. Rozměr 
	14,5x27,5 cm.
	
	66/2010	Kabelka kožená	Kabelka společenská koženková, typ psaníčko s 
	dlouhým držadlem, připínaným na karabinky, černá 
	barva s kovovými lesklými ozdobnými prvky zlatavé 
	barvy (odřená barva) Textilní černá podšívka s 
	malou kapsičkou. Zapínání na patent. Rozměr 
	29x18 cm
	

	67/2010	Kabelka z 90. let 20. stol.	Kabelka z 90. let 20. stol. na denní nošení, 
	kombinace černé umělé kůže a barvených odřezků 
	nekvalitní kůže, spojených viditelně klikatým stehem.
	 Zapínání na zip. Podšívka z černé textilie. Dvě 
	dlouhá držadla ze splétaných pásků černé koženky. 
	Zdobení několika kovovými prvky. Rozměry cca 
	26x28 cm.
	
	68/2010	Kuchyňský strojek el. ruční	Kuchyňský strojek el. ruční ke šlehání a mixování 
	československé výroby, vyrobeno v továrně  
	Elektro-Praga Hlinsko, typ 435. Pevně spojený 
	třížilový el. kabel bílé barvy (na několika místech 
	poškozený). Výrobek obsahuje: kovové tělo 
	šedo-bílé barvy s černým plastovým držadlem, 
	mixovací nádoba skleněná o obsahu 1/3 l, spodní 
	část černý plast + plastový nástavec na mletí kávy +
	69/2010	Kalendář českého lidu	Kalendář českého lidu - Palacký - výtisky z let 1918 
	- 1920
	
	70/2010	Topinkovač elektrický	Topinkovač elektrický americké výroby, zn. SCM 
	Proctor Silex, model P 20612. Kovové tělo leske 
	stříbrné barvy, držáky a ovládací prvky z černého 
	plastu (jeden z držáku prasklý). Přívodní kabel 
	dvoužilový, délka 120 cm, zástrčka do americké 
	zásuvky. Rozměry 19x22x14 cm
	71/2010	Zástěra na domácí práce	Zástěra na domácí práce.  Rozšířená sukně ze 4 
	dílů, vypracovaná do pasového lemu, vpředu "lacl", 
	zdobený vodorovnými sámky, širší šle, vzadu  
	zkřížené, připevněné k pasovce. Zapínání na boku, 
	na patentky. Vpředu 2 nasazené kapsy. Světlé 
	plátno s drobným modro-oranžovým květinovým 
	
	72/2010	Kabelka na letní denní nošení	Kabelka na letní denní nošení, z přírodního materiálu
	 - splétané lýko v přírodní barvě. Bez podšívky, s 
	víkem, zapínaným na lýkový knoflík a poutko. Dvě 
	krátká držadla. Oválný půdorys.

	73/2010	Stojánek na sáčkované mléko	Stojánek na sáčkované mléko s nálevkou a 
	odměrkou z bílého neprůhledného plastu. Půdorys 
	oválný. Výška 18 cm.

	74/2010	Vykrajovátko kovové	Vykrajovátko kovové ve tvaru preclíku. Cínovaný 
	plech. Rozměr cca 12x8x3 cm.

	75/2010	Pekáč dvojdílný smaltovaný	Pekáč dvojdílný smaltovaný, s držadly. Vnější část 
	černá, vnitřní světle šedá. Délka dna 35 cm. Spodní 
	díl má uvnitř připálené skvrny.

	76/2010	Gramorádio z roku 1962	Gramorádio z roku 1962 - československá výrobek 
	závodu TESLA Bratislava, zn. Liberta.  Rozměry: 
	51x34x30 cm. Skříň přístroje ze dřeva, lakovaná 
	dýha ve světlém provedení. plastové ovládací prvky 
	v béžovém provedení. Gramofon má 4 rychlosti pro 
	přehrávání.

	77/2010	Šicí stroj zn. Bobbin	Šicí stroj zn. Bobbin, neponořovací, s litinovým 
	stojanem (bílé barvy) deska a kryt polepeny tapetou.
	 Pohon - šlapání.

	78/2010	Soubor fotografií k osobnosti 	Soubor fotografií k osobnosti operní pěvkyně Jarmily
	Jarmily Novotné	 Novotné - námět - divadelní a filmové role. 
	Fotografie mají různé rozměry, jsou v ČB provedení,
	 některé lehce tónované dohněda.
	79/2010	Plakát na koncert Vzpomínka 	Plakát na slavnostní koncert ve Smetanově síni 
	na Jarmilu Novotnou	Obecního domu v Praze - Vzpomínka na Jarmilu 
	Novotnou.
	Konání: 28.10.2000
	Rozměr: 61x89 cm na výšku, bílý papír vyšší 
	gramáže, barevné provedení.

	80/2010	Plakát na koncert Vzpomínka 	Plakáty a programy - umělecký život Jarmily 
	na Jarmilu Novotnou	Novotné - film a divadlo. 
	
	81/2010	Kopie fotografií a programů	Kopie fotografií a programů - umělecký život Jarmily 
	Novotné - film a divadlo. 
	82/2010	Plakát a agenda ke koncertu 	Plakát a agenda ke koncertu Jarmily Novotné s 
	Jarmily Novotné v Lucerně	Českou filharmonií  v pražské Lucerně - konání 
	1.4.1933

	83/2010	Korespondence Jarmily 	Korespondence Jarmily Novotné - 1937 - 1977. 
	Novotné	Originály i kopie.

	84/2010	Žádost  o vízum a otisky prstů	Žádost p. Jiřího Daubka a o vízum do Brazílie z roku
	 1943 + otisky prstů Jarmily Novotné z roku 1939 - 
	úřední záznam.



	85/2010	Agenda Společnosti JN k 	Agenda Společnosti JN k oslavám 85. narozenin 
	oslavám 85. narozenin Jarmily	Jarmily Novotné (24.8.1992) - program oslav a 
	 Novotné	zápisy z jednání + fotografie z akce (momentky v 
	ČB i barevném provedení)

	86/2010	Korespondence Společnosti 	Korespondence Společnosti Jarmily Novotné, 
	Jarmily Novotné + písemný 	programy, pozvánky + písemný materiál k 
	materiál k pojmenování 	pojmenování planetky po Jarmile Novotné
	planetky po Jarmile Novotné

	87/2010	Výstřižky + pohlednice 	Výstřižky, dokumentující činnost činnost Společnosti
	 Jarmily Novotné + 2 pohlednice, adresované pí 
	Matrtajové od Jarmily Novotné z r. 1992

	88/2010	Portrét Jarmily Novotné	Portrét Jarmily Novotné ze 30. let
	Technika: křída + vodové barvy, v levém dolním rohu
	 signatura "L. Cray.36"
	Rozměr 25x31 cm, v paspartě, zasklený
	89/2010	Soubor fotografií Míly Kočové	Soubor fotografií ze soukromého i uměleckého 
	života operní pěvkyně Míly Kočové (1898 - 1951)
	90/2010	Soubor cedulí Národního 	Soubor cedulí Národního divadla - vystupuje mj. 
	divadla	operní pěvkyně Míla Kočová (1898 - 1951)
	91/2010	Korespondence pí Pavly 	Korespondence pí Pavly Kittlerové (sestry Jarmily 
	Kittlerové a faráře St. Nováčka	Novotné) a faráře St. Nováčka s pí Ludmilou 
	 z Litně s pí Ludmilou 	Matrtajovou (předsedkyní Společnosti JN) z let 1989 
	Matrtajovou	- 1991.
	
	92/2010	Výstřižky k osobnosti pěvkyně 	Výstřižky k osobnosti pěvkyně Míly Kočové
	Míly Kočové

	93/2010	Pohlednice paní Irmě z 	Pohlednice paní Irmě z Daubků od Konst. 
	Feuersteina z r. 1929

	94/2010	Pohlednice Litně z r. 1998	Pohlednice Litně z r. 1998 s razítky "muzeum 
	Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné" a "pamětní síň
	 Jarmily Novotné"
	Barevné.

	95/2010	Plán stavební - ověřená kopie	Plán stavební - ověřená kopie - obytná budova při 
	velkostatku p. Daubka z Litně. Plán pochází z října 
	1899, podepsán stavitel a architekt Viktor Beneš 
	(Praha).

	96/2010	Soubor fotografií Jarmily 	Soubor fotografií Jarmily Novotné - z rodinného 
	Novotné 

	97/2010	Soubor fotografií Jarmily 	Soubor fotografií Jarmily Novotné - z profesního 
	Novotné 	života (z toho 22 fotografií z filmu Nacht der große 
	Liebe).

	98/2010	Růženec s krabičkou	Růženec s krabičkou - z majetku Jarmily Novotné. 
	Růženec tvořen bílými korálky, řetízkem a kovovými 
	vinutými pružinkami z bílého kovu. Na přívěsku 
	krucifix z bílého kovu.
	Krabička je původně určena na 2 prsteny. Zvenčí je 
	potažena hladkou hnědou kůží, uvnitř vyložena 
	tmavě fialovým sametem a saténem.
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	99/2010	Vizitky z majetku Jarmily 	Vizitky z majetku Jarmily Novotné. 14 ks obsahuje 
	Novotné	text "Jarmila Daubková", tištěný ozdobným fontem 
	černou barvou na krémovém podkladu. 
	Na jedné vizitce natištěn text " LE COMTE ET LA 
	COMTESSE ALBRECHT DUBSKY Hotel de Saxe" 
	černý font na krémovém podkladu, na jedné vizitce 
	natištěn text: "ING. KARL OESCHLER Redakteur 
	der Kunstnachrichten information des Arts" + tel. a 
	adresa. Na rubu této vizitky je ručně psaný text (viz 
	obrazová dokumentace).

	100/2010	Soubor 6 barevných pohlednic	Soubor 6 barevných pohlednic k projektu 57 
	osobností Středočeského kraje. (č. 56 - Josef 
	Jungmann, č. 19 Josef Slavík, č.23 Karel IV., č. 25 
	František Nepil, č. 18 Jarmila Novotná, č. 22 Václav 
	Talich)

	101/2010	Plakát a program 	Plakát a program berounského masopustu 2010.
	berounského masopustu 2010	Konání: 20.2.2010
	Bílý kanc. papír, ČB provedení (tisk z webových 
	stránek akce).

	102/2010	Kniha - Proměny a příběhy 	Kniha - Proměny a příběhy Hořovic 2. Další díl již 
	Hořovic 2	dříve vydané publikace. Autorem je Zdeněk Samec
	Vydalo Podbrdské vydavatelství v roce 2008 (první 
	vydání). Formát A4 na výšku, 110 stran, křídový 
	papír, brožované.

	103/2010	Tiskovina Komárovák	Tiskovina Komárovák, časopis městyse Komárov, 
	ročník 2010
	Formát A4 na výšku, barevné provedení
	
	104/2010	Tiskovina Hudlice Dnes	Tiskovina Hudlice Dnes, ročník XVI.
	Formát A4 na výšku, ČB provedení, barevný 
	městský znak a název tiskoviny.
	
	105/2010	Tiskovina Chyňavský 	Tiskovina Chyňavský zpravodaj, ročník 2010
	Formát A5 na výšku, ČB provedení.
	
	106/2010	Tiskovina Obzor - informační 	Tiskovina Obzor - informační časopis obce Tmaň, 
	časopis obce Tmaň	ročník XXII.
	Formát A5 na výšku, ČB provedení.
	
	107/2010	Tiskovina Zprávičky z 	Tiskovina Zprávičky z Chodouně aneb chodouňský 
	Chodouně aneb chodouňský 	čtvrtletník, ročník 2010
	čtvrtletník	Formát A4 na výšku, ČB provedení.
	
	108/2010	Pohlednice (soubor) s 	Pohlednice (soubor) s reprodukcemi obrazů 
	reprodukcemi obrazů Lucie 	berounské výtvarnice Lucie Suché. Berounská 
	Suché	náměstí - Ranní červánky, Berounská náměstí - 
	Promenáda, Berounská náměstí - Andělská noc.
	Formát A5 na šířku, barevné provedení.
	
	109/2010	Pohlednice Tetínský poklad, 	Pohlednice Tetínský poklad, vydaná Středočeským 
	vydaná Středočeským krajem	krajem u příležitosti Dne Středočeského kraje 2007
	
	Formát A6 na šířku, barevné provedení.
	110/2010	Pozvánka MČK a ÚAPPSČ na	Pozvánka MČK a ÚAPPSČ na vernisáž výstavy a 
	 vernisáž výstavy a výstavu 	výstavu Tetínský poklad, pořádanou v MČK.
	Tetínský poklad	Konání: 27.10.(vernisáž) - 25.11.2007(výstava)
	Formát A6 na šířku, barevné provedení - pozv. na 
	vernisáž. Formát A5 na výšku - pozv. na výst.
	
	111/2010	Tiskovina Zdické noviny	Tiskovina Zdické noviny, měsíčník města Zdice, 
	ročník 2010
	Formát A4 na výšku, barevné provedení
	
	112/2010	Tiskovina Nižborský list	Tiskovina Nižborský list, čtvrtletník pro Nižbor, 
	Stradonice a Žloukovice, ročník 2010
	Formát A4 na výšku, barevné provedení
	
	113/2010	Pozvánka na výstavu fotografií	Pozvánka na výstavu fotografií Aleny Šustrové v 
	 Aleny Šustrové	sále České pojišťovny Beroun
	Konání: 26.11.2007 - 18.1.2008
	Formát A6 na  šířku, ČB provedení.
	
	114/2010	Pozvánka Farní charity 	Pozvánka Farní charity Beroun na prodejní výstavu 
	Beroun na výstavu 	tvořivé aktivity uživatelů svých sociálních služeb - 
	Pohledy odjinud
	Konání: 7.-18.11.2007
	Formát A5 na  výšku, barevné provedení.
	
	115/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka berounské galerie Holandský dům na 
	dům na výstavu	výstavu fotografií Martina Majera, Josefa Mottla a 
	Zdeňka Špačka - S fotoaparátem Českým krasem
	Konání: 29.10. - 17.11.2007
	Formát A6 na  výšku, barevné provedení.
	
	116/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka galerie Holandský dům na besedu a 
	dům na besedu a výstavu	výstavu České území v Tichém oceánu (výzkum 
	dna jako zdroje nerostného bohatství - pod 
	dohledem OSN)
	Konání: 7.1.2008 (beseda) - 31.1.2008 (výstava)
	Formát A6 na  výšku, ČB provedení.
	
	117/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu 
	dům na výstavu fotografií 	fotografií Fotoklub Beroun 2007 
	Fotoklub Beroun 2007 	Konání:15.10.- 27.10. 2007
	Formát A6 na  šířku, barevné provedení.
	
	118/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu Salon 
	Beroun na výstavu 	berounských výtvarníků
	Konání: 5.12.2007 - 11.1.2008
	Formát LETTER na  šířku, černý tisk na žlutém 
	papíru.
	
	119/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu 	obrazů a kreseb Marie Kovaříkové - Pořád na 
	začátku
	Konání: 22.8.-14.9.2007
	Formát A6 na  výšku, černý tisk na žlutém papíru.
	120/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu 	obrazů akademického malíře Viktora Žabinského - 
	Ohlédnutí.
	Konání: 26.9. - 26.10.2007
	Formát A6 na  výšku, černý tisk na žlutém papíru.
	121/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu 	Františka Letáka - Obrazy
	Konání: 31.10. - 30.11.2007
	Formát A6 na  výšku, černý tisk na žlutém papíru.
	
	122/2010	Pozvánka města Beroun na 	Pozvánka města Beroun na zahajovací koncert 25. 
	zahajovací koncert 	ročníku hudebního  festivalu Talichův Beroun 2007.
	Konání: 9.10.2007
	Formát A4 na  výšku, ČB provedení, jen v levém 
	horním rohu modré logo festivalu.
	123/2010	Propagační materiál soutěžní 	Propagační materiál přehlídky výtvarných prací 
	přehlídky výtvarných prací 	MALÉ BEROUNÁLE 2006
	MALÉ BEROUNÁLE 2006	Konání: 15.3.-7.4.2006
	Formát A5 na  výšku, barevné provedení.
	
	124/2010	Loutkové divadlo z 	Loutkové divadlo z pozůstalosti berounského rodáka
	pozůstalosti Jiřího Porta. 	 a loutkáře Jiřího Porta. Bez loutek. Dřevěná scéna 
	s množstvím kulis.
	
	125/2010	Knihy z pozůstalosti 	Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího 
	berounského loutkáře Jiřího 	Porta -  literatura s divadelní tématikou  (životopisná 
	Porta -  literatura s divadelní 	díla i encyklopedie) 
	tématikou  	Herec s loutkou (Sergej Obrazcov) 1947
	Jindřich Veselý, tvůrce moderního českého 
	loutkářství (Stanislav Cífka) 1986
	České umění dramatické - svazek první - Činohra 
	(kol. autorů) 1941
	České umění dramatické - svazek první - Zpěvohra 
	(kol. autorů) 1941
	Padesát let Městských divadel pražských 1907 - 
	1957 (kol. autorů) 1958 - ručně vepsané věnování
	
	126/2010	Knihy z pozůstalosti 	Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího 
	berounského loutkáře Jiřího 	Porta -  literatura k Divadlu Spejbla a Hurvínka.
	Porta -  literatura k Divadlu 	Hovory u Spejblů (Pavel Grym) 1990
	Spejbla a Hurvínka	Klauni v dřevácích (Pavel Grym) 1988
	Hurvínek vypravuje (Jaroslav Janovský) 1960
	Šedesát let národního umělce Josefa Skupy(Míla 
	Mellanová) 1952
	Hurvínek a Spejbl - programová knížka 1941
	127/2010	Knihy z pozůstalosti 	Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího 
	berounského loutkáře Jiřího 	Porta - svázané ročníky časopisu Loutkář, 
	Porta -  časopis Loutkář	měsíčníku pro studium a povznesení loutkářství. 
	4 svazky 1930-34, 1946-50, 1951-52, 1953-54. 
	Formát A4 na výšku, tvrdá vazba, jednotné desky v 
	hnědých odstínech, se vzorkem.
	
	128/2010	Knihy z pozůstalosti 	Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího 
	berounského loutkáře Jiřího 	Porta - scénáře divadelních her pro loutkovou scénu
	Porta -  scénáře divadelních 	 - repertoár pro děti i dospělé.
	her pro loutkovou scénu	Komedie (Carlo Goldoni) - svazek 1 - 3 (1953 - 
	1957)
	Loutkářské hry českého obrození (1952)
	8 Brožur z edice Hry pro loutky (Johanes, doktor 
	Faust; Drak; Kratochvíle s Kacafírkem; Slavík; 
	Kaimovo dobrodružství; Popelka; Zlatovláska; Žito 
	kouzelník (z let 1952 - 1958)
	Komedie a hry (Matěj Kopecký) 1943
	Komedie a hry (Matěj Kopecký) 1862
	Třetí soupis českých a slovenských loutkových her 
	(Václav Sojka) 1950
	Scénář hry Golem (František Gottlieb) 1965 
	
	129/2010	Knihy z pozůstalosti 	Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího 
	berounského loutkáře Jiřího 	Porta - odborná literatura o loutkoherecké činnosti.
	Porta -  odborná literatura o 	Osvětlení a zvuk na loutkovém jevišti (František 
	loutkoherecké činnosti	Tvrdek) 1953
	Výroba dekorací pro loutkové divadlo (František 
	Tvrdek) 1955
	Bábky a bábkové divadlo (slovensky) (Langmajerová
	 - Hlavatý) 1952
	Svět loutkového divadla (František Sokol) 1987
	O malém jevišti (Miroslav Kouřil) 1955
	Zakládáme loutkářský soubor (Bořek Hrnčíř) 1957
	Režisérovy poznámky (Sergej Vladimirovič 
	Obrazcov) 1956
	Zahrajte si divadélko (Jan Dvořák) 1956
	Anatomie loutky (A. Fedotov) 1953
	Loutkářství v Československu (Jan Malík) 1948
	
	130/2010	Tiskopis plakátu berounského 	Tiskopis plakátu berounského loutkového divadla 
	loutkového divadla Jiřího Porta	Jiřího Porta
	Formát A3 na výšku, barevné provedení - vyrobeno 
	v tiskárně V. Šimůnek a syn

	131/2010	Mapy - nástěnné plány	Mapy - nástěnné plány Beroun a okolí, oblast 
	Beroun + oblast Králův Dvůr.
	K zavěšení, ČB plán na textilním podkladu je 
	připevněn horním a spodním okrajem k dřevěné 
	kulaté tyčce černé barvy. Délka tyčí cca 150 a 180 
	cm, role převázána textilním tkalounem.
	132/2010	Kronika brigády socialistické 	Kronika brigády socialistické práce zámečnické 
	práce	dílny OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství)
	 Beroun. Založena 5.9.1975, ukončena 12.11.1987. 
	Rukou psané záznamy, kresby, fotografie, koláže, 
	úřední strojopisné zápisy. 
	Vázaná kniha formátu A4 na výšku v tvrdých 
	deskách červené barvy s nápisem KRONIKA, 
	opatřených kovovými rohy.
	
	133/2010	Kronika brigády socialistické 	Kronika brigády socialistické práce lakýrnické dílny 
	práce	OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství) 
	Beroun. Založena 15.4.1973, ukončena 18.1.1988. 
	Rukou psané záznamy, kresby, fotografie, koláže. 
	Vázaná kniha formátu A4 na výšku v tvrdých 
	deskách černé barvy bez nápisu.
	
	134/2010	Kniha - Sbírka zákonů a 	Kniha - Sbírka zákonů a nařízení státu 
	nařízení státu 	československého, ročník 1918. Státní tiskárna v 
	československého	Praze. Na předsádce a posledním listu červené 
	dvojjazyčné razítko městského úřadu v Berouně. 
	Formát A4 na výšku, 85 stran, tvrdé desky černo - 
	zelené barvy.
	
	135/2010	Kniha - Sbírka zákonů a 	Kniha - Sbírka zákonů a nařízení státu 
	nařízení státu 	československého, ročník 1919. Státní tiskárna v 
	československého	Praze. Na předsádce razítko městského úřadu v 
	Berouně, na posledním listu červené razítko 
	stejného úřadu v dvojjazyčném provedení. 
	Formát A4 na výšku, 1089 stran, tvrdé desky černé 
	barvy, na hřbetu nápis zlatou barvou.
	
	136/2010	Kniha - Sbírka zákonů a 	Kniha - Sbírka zákonů a nařízení státu 
	nařízení státu 	československého, ročník 1920. Státní tiskárna v 
	československého	Praze. Na předsádce a posledním listu červené 
	dvojjazyčné razítko městského úřadu v Berouně. 
	Formát A4 na výšku, 1763 stran, tvrdé desky černé 
	barvy, na hřbetu nápis zlatou barvou. 

	137/2010	Kniha - změny zákonů a 	Kniha - změny zákonů a nařízení, jakož i prováděcí 
	nařízení	předpisy, vydané od 28.10.1918 do 31.12.1920. 
	Praha 1921. Sestavil Dr. Alexander Zeyer. 
	Formát A4 na výšku, 71 stran, tvrdé desky černo - 
	zelené barvy. Na předsádce a posledním listu 
	červené dvojjazyčné razítko městského úřadu v 
	Berouně
	
	138/2010	Psací stroj 	Psací stroj mechanický, zn. CONSUL. Robustní 
	kovová konstrukce v béžovém provedení, některé 
	prvky chromované. 



	139/2010	Termohygrograf,	Termohygrograf, typ 852. Přístroj slouží k zápisu 
	časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti.  
	Výrobek československé firmy Metra Blansko. 
	Kovové tělo opatřené kladívkovým povrchem šedé 
	barvy, držadlo a postranní lišty z béžového plastu, 
	průhledný plastový kryt ke sledování zápisu na 
	zapisovacím válci. 
	Barva (speciální konzistence) se kapala do žlábku v 
	pisátku - vydržela asi na týden zápisu (= 1 arch 
	papíru).
	Přiloženy 2 archy papíru (komerčně vyráběný 
	tiskopis), které se do přístroje vkládaly (jeden má 
	dataci 4.10.1999 a označení Knihovna v přízemí - 
	nejsou na něm zaznamenány žádné hodnoty; druhý
	 nese datum 20.3.2000 - ze stejné místnosti a je na 
	něm patrná křivka naměřených hodnot).
	140/2010	Kraslice, ručně malované.  	Kraslice, ručně malované.  
	- soubor A - vytvořené v berounském regionu 
	- soubor B - vytvořené mimo berounský  region 
	
	141/2010	Mapa - Beroun - země Česká 	Mapa - Beroun - země Česká - díl 4052. Měřítko 
	- díl 4052	1:75 000, Zeměměřičský úřad v Praze, 2. vydání, 
	rok vydání neuveden. Rozměr 63x50 cm. 

	142/2010	Kniha Okolí Prahy - západ	Kniha Okolí Prahy - západ, turistický průvodce 
	ČSFR, svazek 38, z r. 1990. Vydalo nakladatelství 
	Olympia. Vydání 1. 
	Součástí je turistická mapa oblasti v měřítku 1:100 
	000.

	143/2010	Nádoba keramická	Nádoba keramická se svisle umístěnými  držadly po
	 obou stranách s otvory ve dně i po obvodu stěn; 
	lesklá hnědá glazura. Jedná se tzv. "vypeckovávač" 
	Dle slov dárkyně pochází ze 40. let 20. stol.

	144/2010	"Žehlička" na roztírání vosku	"Žehlička" na roztírání vosku po skluznicích lyží, 
	mechanická, před použitím se nahřívala. Masivní 
	kovová plocha s vystupující drážkou, opatřená 
	držadlem s otočným dřevěným úchopem. Barva 
	temně hnědá až černá.

	145/2010	Boty lyžařské, celokožené	Boty lyžařské, celokožené, šněrovací, hnědé. 
	Šněrování překryto légou, kterou je protažen pásek, 
	připínající se ke sponě na vnější straně. Špička je 
	hranatá.  Okolo kotníku lem z hnědé plsti (částečně 
	poškozený). Šití na patě levé boty je částečně 
	vypáráno. 
	Boty darovány včetně napínáku (kombinace kovu a 
	dřeva).

	146/2010	Chaloupka - symbol 	Symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické 
	Vlastenecko dobročinné obce 	Beroun - Závodí, který nazývali Chaloupka. Dřevěný 
	baráčnické Beroun - Závodí	model domečku se sedlovou střechou. Z jedné 
	strany dvě zasklená neotvírací okénka s 
	naznačeným středovým dělením (na 1 okénku 
	vylomené). Na protější  straně otevírací dveře a 
	okénko (opět vylomený středový díl). Stěny tmavě 
	hnědé, okna a dveře bíle orámované.Na střeše 
	barvy lakovaného přírodního dřeva s vypálením 
	naznačenou krytinou je odnímatelný komín 
	(ventilace při vnitřním osvětlení svíčkou). Domek je 
	umístěn na zeleně natřené dřevěné desce. Uvnitř 
	zbytky elektrického vnitřního osvětlení.
	147/2010	"Počestné právo rychtářské" - 	"Počestné právo rychtářské" - symbol Vlastenecko 
	symbol Vlastenecko 	dobročinné obce baráčnické Beroun - Závodí. 
	dobročinné obce baráčnické 	Tmavohnědý dřevěný stojan, zdobený 
	Beroun - Závodí 	soustružením, na jehož vrcholu je symbol pravé 
	ruky se symbolickým gestem přísahy (vztyčený 
	ukazovák a prostředník vedle palce) - přírodní 
	nelakované dřevo. K zápěstí jsou připevněné 
	pozdravné stuhy (jedno i vícedílné), tzv. "zdravice" 

	148/2010	Palička - symbol Vlastenecko 	Palička - symbol Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí, používaná při zahájení 
	Beroun - Závodí	schůze obce - symbolické poklepání o stůl. Tmavě 
	hnědé lakované dřevo ve tvaru činky.

	149/2010	Soubor slaměná ošatka a 	Soubor slaměná ošatka a ručně vyšívaná dečka do 
	ručně vyšívaná dečka do 	ošatky na uložení pecnu - symbol Vlastenecko 
	ošatky na uložení pecnu	dobročinné obce baráčnické Beroun - Závodí, 
	používaný  při staročeském vítání hostů chlebem a 
	solí. Horní průměr ošatky 30 cm. Dečka obdélníková
	 s obloučkovým okrajem. Ornamentální motiv ve 
	dvou odstínech modré barvy v kombinaci s černou, 
	na bílém podkladu. Rozměr  50x35 cm. Zhotovila 
	"sestra" Hnízdilová.
	150/2010	Matrika členů Vlastenecko 	Matrika členů Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí. Vázaná kniha s ručně 
	Beroun - Závodí	psanými záznamy o osobních údajích členů ve 
	vztahu k organizaci. První zápis Zdeňka Hájková, 
	poslední Jiří Svoboda. Rozměr 24x29x3 cm. 

	151/2010	Pokladní kniha Vlastenecko 	Pokladní kniha Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí, vedená od ledna  1980 
	Beroun - Závodí	do prosince 1996. Obsahuje ručně psané zápisy 
	účetních položek a vložené účtenky. Vázaná kniha 
	formátu A4 v tmavých deskách. Ohmataná

	152/2010	Zápisy z konšelských sezení 	Zápisy z konšelských sezení Vlastenecko 
	Vlastenecko dobročinné obce 	dobročinné obce baráčnické Beroun - Závodí, 
	baráčnické Beroun - Závodí	vedené od 28.9.1990 do 3.9.2003. Vázaný sešit 
	formátu A5 v plastových deskách zelené barvy, 
	vyspravený lepicí páskou.

	153/2010	Členská knížka Vlastenecko 	Členská knížka Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí, na  jméno Vimrová 
	Beroun - Závodí	Marie. Obsahuje regule (stanovy) sdružení a údaje o
	 zaplacených členských příspěvcích z let 1947 - 
	1975. Sešitek formátu A6, vytištěný v berounské 
	tiskárně Josefa Šefla. 

	154/2010	Tiskopisy plakátů Vlastenecko 	Tiskopisy plakátů Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí. V levé části vyobrazení 
	Beroun - Závodí	dívky a chlapce v kroji.Používaly se k oznámení 
	konání akcí. Dvojí rozměr - 53x41 cm a 61x44 cm. 
	Zažloutlý papír vyšší gramáže, barevné provedení. 
	Pomačkané

	155/2010	Tiskopis členského průkazu 	Tiskopis členského průkazu Vlastenecko 
	Vlastenecko dobročinné obce 	dobročinné obce baráčnické Beroun - Závodí. 
	baráčnické Beroun - Závodí.	Kartónový dvojlist šedavé barvy s červeným textem.
	 Formát A6 na výšku (složený dvojlist)





	156/2010	Kronika členstva  Vlastenecko 	Kronika členstva  Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí, vedená od 12.6.1966 
	Beroun - Závodí	do 11.12.1977.  Vázaný linkovaný sešit formátu A4. 
	Uvolněná vazba. 
	Vložen rukopis textu "Vlastenecké promluvy" 
	přednášeného při slavnostních akcích Vlastenecko 
	dobročinné obce baráčnické Beroun - Závodí. 
	Polovina listu linkovaného papíru formátu A4.

	157/2010	Kronika Vlastenecko 	Kronika Vlastenecko dobročinné obce baráčnické 
	dobročinné obce baráčnické 	Beroun - Závodí, vedená od 9.6.1985 do roku 1989.  
	Beroun - Závodí	Vázaná nelinkovaná kniha formátu A4 v červené 
	plátěné vazbě s nápisem Kronika zlatou barvou. 
	Vložen rukopis veršovaného textu "vinš" 
	přednášeného dítětem k životnímu výročí členů 
	Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun - 
	Závodí. Sestavila nejstarší "tetička" pí Anežka 
	Kimlová. List linkovaného papíru formátu A4.

	158/2010	Album s fotografiemi  z akcí 	Album s fotografiemi  z akcí Vlastenecko dobročinné
	Vlastenecko dobročinné obce 	 obce baráčnické Beroun - Závodí. Fotografie nejsou
	baráčnické Beroun - Závodí. 	 opatřeny popiskami, převažují ČB. Komerčně 
	vyráběné album s černými kartónovými listy a 
	krycím průsvitným papírem vyobrazením Hradčan 
	na titulní straně. Rozměr 41x31 cm.

	159/2010	Fotografie z akcí Vlastenecko 	Fotografie z akcí Vlastenecko dobročinné obce 
	dobročinné obce baráčnické 	baráčnické Beroun - Závodí. ČB pocházejí z doby 
	Beroun - Závodí.	před r. 2000, barevné po r. 2000.
	160/2010	Publikace Přemyslovské 	Publikace Přemyslovské Křivoklátsko (900 let hradu 
	Křivoklátsko (900 let hradu 	Křivoklátu) - vydal Národní památkový ústav, editor 
	Křivoklátu)	PhDr. Vladislav Razím. Vydáno jako katalog 
	stejnojmenné výstavy. Rozměr 22x20 cm, 
	brožovaná, křídový papír, 228 stran. 

	161/2010	Kniha Bzová 	Kniha Bzová - Dějinný vývoj obce od nejstarších dob
	 po současnost ve vztahu k dějinám Hořovicka a 
	Berounska, od Antonína Blackého. 
	Vydala obec Bzová 2009. 343 stran, měkká vazba. 
	Rozměr 18x26 cm

	162/2010	Prapor - zástava - symbol 	Prapor - zástava - symbol Vlastenecko dobročinné 
	Vlastenecko dobročinné obce 	obce baráčnické Beroun - Závodí.
	baráčnické Beroun - Závodí	Na lícové straně je na červeném pozadí vyobrazena 
	legendární kněžna Libuše , věštící založení Prahy; 
	po okraji praporu lidové ornamenty, na rubové je 
	symbol vlastenecko - dobročinné obce baráčnické - 
	chaloupka na bílém pozadí, lemovaný lidovými 
	ornamenty. Nití zlaté barvy je vyšit nápis 
	"Vlastenecko dobročinná samostatná obec 
	baráčníků Beroun - Závodí. Vedle symbolu vpravo i 
	vlevo (po dvojčíslí) je uveden rok 1937. 
	Na vrcholu žerdi, která je ukončena kovovým 
	plochým zpodobněním ruky s gestem přísahy, jsou 
	připevněny 3 stuhy v národních barvách na lícové 
	straně.
	- modrá na lícové straně obsahuje nápis Marie 
	Pánková - kmotra; rubová strana bílá - nápis "v 
	celku jest síla"
	- červená na lícové straně obsahuje nápis H. Vujtová
	 - matka praporu; rubová strana bílá - nápis 
	"Chraňte odkaz otců!"
	- bílá na lícové straně obsahuje nápis Cecílie 
	Štádlerová - kmotra; rubová strana bílá - nápis 
	"Baráčnictvu zdar!"

	163/2010	DVD - Joachim Barrande	DVD s nahrávkou části pořadu České televize 72 
	jmen české historie. Díl o Joachimu Barrande 
	V plastové krabičce 13x15 cm.

	164/2010	Penál školní 	Penál školní - pro mladší děti - typ s chlopněmi, 
	uvnitř několik plochých kapsiček na drobnosti. 
	Červená umělá kůže, obdélníkový tvar 21x10 cm, 
	zapínání na patenty, na přední straně vyobrazeny 
	2stylizované dopravní značky. Uvnitř 6 dřevěných 
	pastelek různě opotřebovaných. 
	Používaný od r. 1976 

	165/2010	Pozvánka na výstavu Karla a 	Pozvánka Městské galerie Beroun - Duslova vila - 
	Jana Patákových - Obrazy a 	na výstavu Karla a Jana Patákových - Obrazy a 
	com-mixy	com-mixy. 
	Konání: 28.4.-21.5.2010. 

	Formát LETTER na šířku, ČB provedení.
	166/2010	Plakát na výstavu Velíz, hora 	Plakát berounské galerie Holandský dům na výstavu
	starých legend	 obrazů a básní Velíz, hora starých legend. Marie 
	Hošková, Ladislava Kučerová a Eva Zajícová. 
	Konání: 7.4.-30.4.2010
	Formát A4 na výšku, barevné provedení.

	167/2010	Plakat MČK na besedu	Plakat MČK na besedu Berounské pověsti, historky 
	a klípky v kresbách Kameela Macharta. 
	Konání: 21.4.2010. 
	Formát A4 na výšku, barevné provedení
	168/2010	Plakát galerie Holandský dům 	Plakát berounské galerie Holandský dům na výstavu
	na výstavu 	 Un spoken, Stanislav Smrž/ Lucie Kalátová. 
	Konání: 13.3.-26.3.2010. 
	Formát A4 na šířku, barevné provedení..

	169/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka berounské galerie Holandský dům na 
	dům na výstavu	výstavu fotografií berounského sdružení Fotoklub, s 
	názvem Okno dokořán. 
	Konání: 25.5. - 5.6.2010. 
	Formát 9x13 cm na šířku, barevné provedení.

	170/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka berounské galerie Holandský dům na 
	dům na výstavu	výstavu fotografií - Fotojezinky, žádná stejná, každá 
	jiná. Alena Šustrová, Irena Bucharová, Jana 
	Skořepová, Michaela Dandová. 
	Konání: 3.-15.5.2010. 
	Formát 9x13 cm na šířku, barevné provedení.

	171/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka berounské galerie Holandský dům na 
	dům na výstavu	výstavu fotografií Berounští fotorici 2010. 
	Konání: 19.2. - 12.3.2010. 
	Formát 9x13 cm na šířku, ČB provedení
	172/2010	Plakát a pozvánka na výstavu	Plakát a pozvánka na výstavu obřího leporela 
	výtvarnice Lucie Seifertové - Dějiny udatného 
	českého národa ve výst. síni MČK Konírna. 
	Konání: 7.4.-30.5.2010. 
	Formát B3 a A6 na šířku.

	173/2010	Plakát MČK + hvězdárny 	Plakát MČK + hvězdárny Žebrák na přednášku Jak 
	Žebrák na přednášku	daleko dohlédneme? Přednáší ředitel hvězdárny v 
	Rokycanech Karel Halíř. 
	Konání: 6.4.2010. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení.


	174/2010	Novoročenka 2010	Novoročenka 2010 berounského výtvarníka 
	Šmejkala. Číslovaný tisk (38/80).
	Formát A6 na šířku

	175/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu Sochy
	Beroun na výstavu	 a grafika Jiřího Altmanna a Milana Váchy. 
	Konání: 31.3. - 23.4.2010. 
	Formát LETTER na výšku, ČB provedení.

	176/2010	Plakát MČK na výstavu	Plakát MČK na výstavu Jak se zdobí kraslice - 
	výstavka prací dětí s námětem Velikonoc. 
	Konání 10.3 - 5.4.2010 ve výst. síni Konírna. 
	Formát A4 na šířku, barevné provedení.

	177/2010	Plakát MČK na besedu 	Plakát MČK na besedu s autorem fotografií v 
	publikaci Tajemný svět rostlin Mgr. Viktorem 
	Sýkorou. 
	Konání 17.3.2010. 

	178/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	obrazů a fotografií Juraje Šajmoviče - Od kamery k 
	paletě. 
	Konání: 6.1.2010 - 29.1.2010
	Formát LETTER na šířku.

	179/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na výstavu Dětství na 
	výstavu	čtyřech kolečkách, která je instalována v pobočce v 
	Žebráku. 
	Konání: 1.5.-28.10.2010. 
	Formát B3 a A6 na šířku, barevné provedení (autor 
	návrhu Patrik Pařízek).

	180/2010	Pozvánka Města Berouna na 	Pozvánka Města Berouna na slavnostní vyhlášení 
	slavnostní vyhlášení cen 	cen Trilobit 2009. 
	Trilobit 2009	Konání: 23.1.2010 v berounském kině Mír.
	Formát A6 na šířku
	181/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku První zemědělci na 
	Berounsku a Hořovicku -3. část. 
	Konání: 11.5.2010. Přednáší Mgr. Daniel Stolz. 
	Formát A3 na výšku, černý text na pozadí světle 
	okrové barvy

	182/2010	Plakát MČK na besedu	Plakát MČK na besedu Templáři v Berouně - se 
	křtem a autogramiádou nové publikace Templáři v 
	zemích českých králů. 
	Konání: 12.5.2010 
	Formát A4 na výšku, ČB provedení.

	183/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	dětských výtvarných prací Talent 2010. 
	Konání: 26.5.-11.6.2010. 
	Formát LETTER na šířku, ČB provedení

	184/2010	Skříňka dřevěná	Skříňka dřevěná - kancelářská registratura s 
	roletovými dvířky. Uvnitř řada horizontálně 
	orientovaných přihrádek na spisy. Provedení - 
	přírodní lakované dřevo.

	185/2010	"Pádlo" na praní prádla	"Pádlo" na praní prádla. Přírodní dřevo bez 
	povrchové úpravy - nese známky používání. V horní 
	části nápis L.P. 1866 a stylizované vyobrazení 
	křížku. 

	186/2010	Brožura - návod k použití	Brožura - návod k použití šicího stroje ASTRA J-24 
	a S-36. 
	Formát A6 na výšku, 20 stran, ČB provedení, měkké
	 desky šedavé barvy

	187/2010	Punčochy dámské	Punčochy dámské polyamidové, zn. ELITE (s vůní) 
	v originálním obalu - celofán, uvnitř papír s 
	barevným potiskem a karton, na kterém jsou 
	punčochy umístěny. Velikost 85-4 (prodloužená 
	délka). Cena uvedená na obalu je 8,50 Kčs. 
	Rozměr obalu 24x17,5 cm

	188/2010	Učebnice ruského jazyka	Učebnice ruského jazyka pro 4. postupný ročník 
	všeobecně vzdělávacích škol. Vydalo Státní 
	pedagogické nakladatelství Praha v r. 1956, tvrdá 
	vazba s plátěným hřbetem,  formát A5 na výšku, 
	130 stran.

	189/2010	Publikace Čechy krásné, 	Publikace Čechy krásné, Čechy mé - proměny 
	Čechy mé	krajiny Čech v době industriální. od Václava 
	Matouška. Rozměr 25x18x3 cm, vazba v tvrdých 
	deskách  modré barvy (s ČB reprodukcí  
	Chemického a kovozpracujícího závodu v Ústí nad 
	Labem z r. 1858)  -s omyvatelnou úpravou. 1. 
	vydání, 380 str. vydalo nakladatelství Agentura Krigl.

	190/2010	Kniha - Jeden jazyk naše 	Kniha - Jeden jazyk naše heslo buď II - sborník 
	heslo buď II	příspěvků z vědecké literární konference konané u 
	příležitosti 230. výročí narození Vojtěchy Nejedlého, 
	vydal spolek divadelních ochotníků v Radnicích v r. 
	2003, I. vydání. 
	Formát A5 na výšku, 286 stran, měkká vazba v 
	přebalu, barevné provedení.

	191/2010	Kniha Velký příběh	Kniha Velký příběh - 120 let Králodvorské 
	cementárny 1889 - 2009 od Jaroslava Láníka. 
	Rozměr 19x26x2 cm, tvrdá vazba s přebalem, 233 
	stran, vydal Českomoravský cement, a.s. 

	192/2010	Brožura Historie Tlustice	Brožura Historie Tlustice aneb jak šel čas… 
	Sestavila kronikářka obce pí Jarmila Holomelová z 
	čp. 188, vydala obec Tlustice v r. 2007, II. vydání. 
	Formát A4 na výšku, 66 stran, měkká vazba, 
	barevné provedení.
	193/2010	Publikace Nový Jáchymov v 	Publikace Nový Jáchymov v kronikách 1810 - 2010. 
	kronikách	Kolektiv autorů (mj. Mgr. Barbora Kailová, historička 
	MČK). Vydala obec Nový Jáchymov v roce 2010. 
	Formát A5 na výšku, 156 str., tvrdé desky v 
	omyvatelném provedení.

	194/2010	Vzorky  látek, vyráběných 	Vzorky  látek, vyráběných podnikem Tiba. Bílý 
	podnikem Tiba	vzorek bez apretury je, dle slov dárkyně, původní, 
	vyráběný v místním závodu 02, z doby před jeho 
	uzavřením (2003). Ostatní jsou novodobější, 
	zpracované jiným  závodem Tiba, avšak vzory i 
	zpracováním velmi podobné těm, které byly z 
	polotovaru, vyráběného v Berouně, nabízeny 
	zákazníkům v minulosti. Různé tvary a velikosti.
	195/2010	Drobné nástroje	Drobné nástroje, které v berounském závodu  Tiba 
	používaly přadleny při obsluze bezvřetenových 
	dopřádacích strojů. 

	196/2010	Kronika brigády socialistické 	Kronika brigády socialistické práce (BSP) přádelny 
	práce 1966 - 1973	závodu 02 v Berouně národního podniku Tiba. 
	Obsahuje rukou psané zápisy z let 1966 - 1973, 
	fotografie, vlepené dobové dokumenty ze života 
	závodu a novinové výstřižky. 
	Formát A4 na výšku, vázaná kniha v plátěných 
	deskách přírodní barvy s červeným nápisem 
	KRONIKA.

	197/2010	Kronika brigády socialistické 	Kronika brigády socialistické práce (BSP) přádelny 
	práce 1976 - 1981	závodu 02 v Berouně národního podniku Tiba. 
	Obsahuje rukou psané zápisy z let 1976 - 1981, 
	fotografie, vlepené dobové dokumenty ze života 
	závodu a novinové výstřižky. 
	Formát A4 na výšku, vázaná kniha v  deskách 
	červené barvy s  nápisem Tiba 02 Beroun.Brigáda 
	socialistické práce 

	198/2010	Kronika brigády socialistické 	Kronika brigády socialistické práce (BSP) přádelny 
	práce 1981 - 1984	závodu 02 v Berouně národního podniku Tiba. 
	Obsahuje rukou psané zápisy z let 1981 - 1984, 
	fotografie, vlepené dobové dokumenty ze života 
	závodu a novinové výstřižky. 
	Formát A4 na výšku, vázaná kniha v  deskách 
	červené barvy s  nápisem Kronika BSP 

	199/2010	Kočárek pro dítě hluboký	Kočárek pro dítě hluboký, z roku 1967; plastový 
	potah na chromované konstrukci s blatníky nad 
	kolečky; zvenčí modrý, uvnitř bílý; s odnímatelným 
	krytem proti nepříznivým povětrnostním podmínkám,
	 orig. slamníčkem a peřinkou bez povlečení. 
	Chromované části místy poškozené.

	200/2010	Květina z barevného hutního 	Květina z barevného hutního skla. Stylizovaný květ 
	skla	lilie. Tmavě zelený stonek, růžové okvětní plátky a 
	žlutý střed. Výrobek rodinné sklářské firmy Glasstar 
	Nenačovice manželů Romany a Julia Starove 
	(založena 1996). Výrobek, vytvořený tzv. "z ruky", je 
	určen především pro trh v Německu.  
	Délka předmětu je 42 cm, průměr květu 8 cm.

	201/2010	Záclony - ručně háčkované	Záclony - ručně háčkované, bílé a krémové barvy. 
	Pruhy o délce 140 - 320 cm a výšce 40 - 60 cm (v 
	nevypnutém stavu). 4 ks filetová technika, 1 ks 
	(krémové barvy) v kombinaci s vějířky. Různá síla 
	příze, 4 ks jsou v horní části zpevněny látkou či 
	tkalounem. Zhotoveny ve 30.-40. letech 20. století v 
	rodině dárce.
	202/2010	Časopis Květen,	Časopis Květen, ročník IV., č. 33 z 11.9.1948, s 
	tématikou úmrtí prezidenta Dr. Edvarda Beneše.

	203/2010	Plakát a pozvánka Lucie 	Plakát a pozvánka Lucie Suché na výstavu Od jara 
	Suché na výstavu Od jara do 	do jara, konanou v  MČK, výstavní síň Konírna od 
	jara	4.9. do 29.10.2010. Vernisáž výstavy byla spojena s 
	křtem nástěnného kalendáře pro rok 2011. Rozměr 
	46x33 cm na výšku (plakát), 12x17 cm na výšku 
	(pozvánka) bílý papír vyšší gramáže, barevné 
	provedení.

	204/2010	Plakát Města Beroun na Dny 	Plakát Města Beroun na Dny evropského dědictví 
	evropského dědictví (DED)	(DED), konané 10.-12.9.2010 v Berouně. 
	Rozměr 61x87 cm na šířku, křídový papír, barevné 
	provedení v převažující modro-žluté barvě s bílým 
	textem.
	205/2010	Plakát Města Beroun na 	Plakát Města Beroun na výstavu 745 let města 
	výstavu	Berouna, konanou 2.-15.9.2010 ve výstavní síni  
	Holandského domu, v rámci mezinárodní akce Dny 
	evropského děfictví. 
	Rozměr 62x44 cm na šířku, barevné provedení.

	206/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku Nad Berounkou pod 
	Tetínem trochu jinak (objevy tetínských jeskyňářů).  
	Činnost tetínských jeskyňářů za posledních 100 let 
	veřejnosti  přednášel Ladislav Pecka, člen České 
	speleologické společnosti. 
	Konání: 7.10.2010 ve výstavní a přednáškové síni 
	Lékárna v Jenštejnském domě. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení bez obrázků. 
	Vytvořil Mgr. David Palivec propagační pracovník 
	MČK.

	207/2010	Plakát MČK a hvězdárny 	Plakát MČK a hvězdárny Žebrák na přednášku 
	Žebrák na přednášku	Oheň na Měsíci. O planetě, kosmonautice i 
	výpravách na Měsíc přednáší Lumír Honzík z 
	Hvězdárny a planetária Plzeň. Konání: 14.9.2010 ve 
	výstavní a přednáškové síni Lékárna v Jenštejnském
	 domě
	Formát A3 na výšku, ČB provedení bez obrázků. 
	Vytvořil Mgr. David Palivec propagační pracovník 

	208/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku Litinová funerální plastika 
	na Berounsku. Přednáší: Mgr. Jana Bělová z Muzea 
	hlavního města Prahy
	Konání: 25.5.2010 ve výstavní a přednáškové síni 
	Lékárna v Jenštejnském domě
	Formát A3 na výšku, ČB provedení na průsvitném 
	papíru. Vytvořil Mgr. David Palivec propagační 
	pracovník MČK.

	209/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku Proměny krajiny Čech 
	(zvláště Berounska a Hořovicka) v době industriální.
	
	Konání: 8.6.2010 ve výstavní a přednáškové síni 
	Lékárna v Jenštejnském domě
	Formát A3 na výšku, ČB provedení na průsvitném 
	papíru. Vytvořil Mgr. David Palivec propagační 

	210/2010	Plakát MČK na přednášku	Plakát MČK na přednášku Nigérie - země mnoha 
	barev a tváří. O své cestě přednáší Mgr. Jana 
	Skořepová. 
	Konání: 30.6.2010 ve výstavní a přednáškové síni 
	Lékárna v Jenštejnském domě
	Formát A3 na výšku, ČB provedení na průsvitném 
	papíru. Vytvořil Mgr. David Palivec propagační 
	pracovník MČK.
	211/2010	Plakát a pozvánka na výstavu 	Plakát a pozvánka na výstavu Uzel na životě aneb 
	malá výstava o tom, jak všechno zamotat. Ukázky 
	ozdobných i pracovních uzlů, doplněné historií 
	používání uzlů v různých společenských kulturách. 
	Exponáty vyrobili a výstavu připravili Ing. Martin 
	Fuchs ze Štefánikovy hvězdárny v Praze a Mgr. 
	Klára Pilíková, etnografka MČK. Konání: 
	1.6.-27.7.2010 v krytých prostorách Geoparku 
	Barrandien. 
	Formát A4 na výšku, (plakát) A6 (pozvánka) bílý 
	papír, barevné provedení. Autorem grafického 
	návrhu plakátu je Ing. Martin Fuchs. 

	212/2010	Plakát na XIV. ročník akce 	Plakát na XIV. ročník akce Berounské hrnčířské trhy 
	Berounské hrnčířské trhy 2010	2010. 
	Konání: 11.-12.9.2010 na berounském náměstí a 
	přilehlých prostorách. 
	Téma tradiční soutěže keramiků je zahradní 
	keramika. 
	Formát A2 na výšku, bílý křídový papír, barevné 
	provedení (modrobílý vzhled). Autorem grafického 
	návrhu je p. Vladimír Izbický.

	213/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	obrazů - Zdeněk Adamec - Údolí Berounky. 
	Konání: 11.8. - 3.9.2010. 
	Formát A6 na výšku, volný list - polokarton v 
	deskách z křídového papíru s barevným obrázkem 
	na titulní straně.
	
	
	214/2010	Plakát města Beroun na 	Plakát města Beroun na muzikál Postřižiny (podle 
	muzikál	knihy Bohumila Hrabala), který byl uveden v letním 
	kině Beroun 27.8.2010 Herecký soubor byl sestaven
	 z profesionálních i amatérských herců, žijících v 
	okolí Berounky. Mj. vystoupili i senátor Jiří Oberfalzer
	 a poslanec Petr Bendl (bývalý hejtman 
	Středočeského kraje).
	Formát A3 na výšku, křídový papír, barevné 
	provedení.
	
	215/2010	Plakát sdružení Naše noviny	Plakát sdružení Naše noviny ze Zadní Třebaně na 
	akci pro širokou veřejnost s názvem Podbrdský 
	motorák. 
	Historický motorový vůz M 131 "Hurvínek", z Muzea 
	železniční a silniční techniky ve Zdicích, vozil 
	výletníky od 6. 6.2010 každou neděli do 26.9. 2010 
	na trase Zdice-Lochovice_Zadní Třebaň a Karlštejn, 
	některé jízdy byly obohaceny o  hudební vystoupení 
	skupiny Třehusk ze Zadní Třebaně. 
	Formát A3 na výšku, bílý křídový papír vyšší 
	gramáže, barevné provedení
	216/2010	Plakát sdružení Naše noviny	Plakát sdružení Naše noviny ze Zadní Třebaně a 
	berounského senátora Jiřího Oberfalzera na akci 
	pro veřejnost s názvem Senátorský parní vlak. 
	Historická vlaková  souprava, tažená parní 
	lokomotivou, vezla výletníky 4.9.2010 na trase 
	Karlštejn-Zdice-Lochovice-Zadní Třebaň-Karlštejn, k
	 dobré náladě hrála skupina Třehusk ze Zadní 
	Třebaně. 
	Formát A3 na výšku, bílý křídový papír vyšší 
	217/2010	Plakát MČK na didaktické 	Plakát MČK na didaktické programy pro veřejnost 
	programy	(skupina rodiče s dětmi) - výtvarné dílny, literární a 
	dramatické aktivity. Za MČK programy připravoval 
	Bc. Patrik Pařízek, pracovník odd. propagace. 
	Konání  16.-20.8.2010. Každý den jiný program. 
	Formát A4 na výšku, bílý kancelářský papír, ČB 
	provedení.

	218/2010	Taška střešní	Taška střešní - výrobek cihelny J.Š. Daubek v Litni - 
	z 1. pol. 20. stol. 
	Červená, pálená, profilovaná, s reliéfním označením
	 firmy na rubu
	Rozměr 25x44x4,5 cm



	219/2010	Cihla červená	Cihla červená pálená - výrobek berounské firmy 
	Zatloukal. Na lícové straně vtlačeny iniciály ZB. 
	Rozměr 29x13,5x7 cm

	220/2010	Plakát MČK na besedu 	Plakát MČK na besedu Jak dál v cyklostezkách na 
	Berounsku + křest knihy Po stopách českých králů 
	pěšky i na kole. 
	Konání: 23.6.2010 ve výstavní a přednáškové síni 
	Lékarna v Jenštejnském domě.
	Formát A4 na výšku, barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže.

	221/2010	Plakát a pozvánka 	Plakát  a pozvánka občanského sdružení (O.S.) 
	občanského sdružení Lugh	Lugh (předseda Josef Ryzec) na výstavu  
	Lughnasadh 2010 . Téma: Co dělat, aby nám nebe 
	nespadlo na hlavu? 
	Konání: 1.8.-29.8.2010 ve výstavní síni MČK 
	Konírna.
	Formát A3 na výšku, barevné provedení na 
	křídovém papíru (plakát); formát LETTER na šířku a 
	222/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na výstavu Mezi zábavou a 
	výstavu	poučením aneb vzdělávací funkce muzea (výstava 
	prací z doprovodných programů + tvorba ak. malíře 
	Jana Ryndy a Patrika Pařízka). 
	Konání: 2.6.-25.7.2010
	Formát A3 na šířku (plakát), Formát A na šířku 
	(pozvánka) - barevné provedení. Autorem graf. 
	návrhu je Patrik Pařízek. 

	223/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na výstavu Nevšední 
	výstavu	geologie všedního dne aneb lži, vepsané v kameni 
	(geologická falsa). 
	Konání: 16.6. - 21.11.2010 v Jenštejnském domě 
	Formát A3 na šířku (plakát), A6 na šířku (pozvánka) 
	barevné provedení. 

	224/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na muzejní noc 2010 (15. 
	muzejní noc 2010	století). 
	Konání: 4.6.2010. 
	Formát A3 na šířku (plakát, A6 na šířku (pozvánka) 
	barevné provedení. Autorem graf. návrhu je Patrik 
	Pařízek

	225/2010	Plakát MČK na kolokvium Muzejní a galerijní 
	pedagogiky. Konání: 17.6.2010 v Jenštejnském 
	domě
	Formát A4 na šířku, barevné provedení na bílém 
	papíru vyšší gramáže. Autorem graf. návrhu je 
	Patrik Pařízek.
	226/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	Tatjany Tiché - Obrazy. 
	Konání: 14.7.-6.8.2010. 
	Bílý polokarton formátu LETTER na výšku, barevné 
	provedení.

	227/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu	obrazů Jiřího Brodiny Krajina s pásovci. Přiloženo 
	foto autorova obrazu.
	Konání: 16.6. - 9.7. 2010 
	Formát LETTER na šířku, ČB provedení 
	(pozvánka); foto barevné, lesklé formát A6 na výšku.
	

	228/2010	Pohlednice Nový Jáchymov (výročí 1810 - 2010). 
	Zobrazena budova vstupu do historické šachty - 
	přestavěno na restaurační zařízení; v pravém 
	horním rohu znak obce, v popředí vyobrazen 
	mohutný strom.

	229/2010	Plakát galerie Holandský dům 	Plakát galerie Holandský dům na výstavu obrazů 
	na výstavu 	Nové cesty, autorky Hana Viki Adamíková. 
	Konání: 22.6.-10.7.2010. 
	Formát A4 na šířku, hladký bílý papír vyšší gramáže,
	 barevné provedení. Graf. návrh plakátu Alena 
	Šustrová.

	230/2010	Plakát galerie Holandský dům 	Plakát galerie Holandský dům na výstavu výtvarných
	na výstavu 	 prací žáků ZŠ Beroun - Závodí s názvem: Je to náš 
	svět. 
	Konání: 7.6-18.6.2010. 
	Formát A4 na výšku, hladký bílý papír vyšší 
	gramáže, barevné provedení. Graf. návrh plakátu 
	děti 4. ZŠ pod vedením Mgr. Jiřího Beneše.

	231/2010	Plakát na akci festival Stranou 	Plakát na akci festival Stranou - Evropští básníci 
	- Evropští básníci naživo	naživo, který byl zahájen v MČK. Třetí ročník 
	mezinárodního literárního festivalu. Vystupují přední 
	básníci z České republiky, Polska, Slovenska, Itálie 
	a Slovinska.
	Konání: 24.-26.6.2010. 
	Formát A4 na výšku, barevné provedení.

	232/2010	Stuha - část  slavnostní pásky	Stuha - část  slavnostní pásky k otevření nově 
	vybudovaného berounského parkoviště - pod 
	dálničním mostem u vlakového nádraží. 
	Otevření 5.8.2010. 
	Rozměr 116x11 cm, bílá stuha z umělého vlákna  s 
	barevným potiskem.

	233/2010	Truhla na uložení krmiva pro 	Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata - 
	hospodářská zvířata	dřevěná, tvar kvádru na nožkách, hrany kryté 
	oplechováním, natřeným zelenou barvou, rovné víko
	 na petlici.
	Ve spodní části poškození červotočem.
	
	234/2010	Truhla na uložení krmiva pro 	Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata - 
	hospodářská zvířata	dřevěná, tvar kvádru na nožkách, vnitřní prostor 
	rozdělen na menší oddíly, rovné víko.
	Poškození zvl. v přední části víka, stopy po 
	červotoči. 
	235/2010	Čerpadlo ruční, křídlové, typ 	Čerpadlo ruční, křídlové, typ K1 - slouží k čerpání 
	kapalin bez mechanických příměsí do teploty 80°C 
	Výrobek firmy Sigma. 
	Technické parametry: sací hloubka 7m - do výše 24 
	m, průtok 16,5 l/min. Včetně přírub s částmi 
	kovového potrubí. 
	Tělo čerpadla je v modré barvě, úchop páky kovový, 
	bez nátěru.
	
	236/2010	Čerpadlo ruční, křídlové, typ 	Čerpadlo ruční, křídlové, typ K2 - slouží k čerpání 
	kapalin bez mechanických příměsí do teploty 80°C 
	Výrobek firmy Sigma. 
	Technické parametry: sací hloubka 7m - do výše 25 
	m, průtok 16,5 l/min. 
	Tělo čerpadla je v zelené barvě, páka opatřena 
	dřevěným držadlem.
	237/2010	Nádoba - cedník ve tvaru mísy	Nádoba - cedník ve tvaru mísy s držadly, dno 
	 s držadly	perforované (7 pravidelných  kruhových shluků 
	otvorů).  Povrch nádoby tvoří světle šedý smalt s 
	černou linkou na horním okraji. Rozměry: průměr 
	horního okraje 28 cm, dna 21 cm, výška 14 cm.

	238/2010	Diaprojektor zn. MEDIREX	Diaprojektor zn. MEDIREX, typ 76119. Výrobek 
	tuzemské firmy MEOPTA Přerov - vyrobeno v  
	Bratislavě. Určen k ručnímu promítání diapozitivů v 
	rámečku o velikosti 5x5 cm - přiložen adaptér.  
	Chybí adaptér na svitkový film (zůstal z něj pouze 
	přítlačný rámeček se sklíčkem). Nefunkční žárovka. 
	(přiložen cizojazyčný návod na její výměnu). V 
	transportním kufru potaženém černou koženkou, 
	uvnitř vyloženým šedou lesklou látkou.
	Rozměry kufru 46x32x12 cm
	239/2010	Kalendář nástěnný na rok 	Kalendář nástěnný na rok 2011 - s reprodukcemi 
	obrazů berounské výtvarnice Lucie Suché. Název: 
	Lucie Suchá 2011.
	Rozměry 35x49 cm na výšku, barevné provedení na
	 křídovém papíru, kroužkový hřbet bílé barvy s 
	drátkem pro připevnění na stěnu.Na zadní straně 
	obrazový seznam všech použitých reprodukcí.

	240/2010	Plakát a pozvánka MČK na 	Plakát a pozvánka MČK na vánoční výstavu n v 
	vánoční výstavu	Jenštejnském domě (výstavní místnost v přízemí, 
	chodba a výst. místnost v poschodí) s využitím 
	kašírovaných pohádkových postaviček výtvarnice a 
	spisovatelky Vítězslavy Klimtové.
	Konání: 1.12.-9.1.2011
	Autorem grafického návrhu je Bc. Patrik Pařízek - 
	pracovník MČK. Rozměr 47x33 cm na šířku  (plakát)
	 a A6 na šířku (pozvánka), barevné provedení na 
	bílém papíru vyšší gramáže.

	241/2010	Sada talířů	Sada talířů z bílého porcelánu s modrým logem 
	berounského hotelu Český dvůr - používáno kolem 
	r. 2010. Obsahuje talíř hluboký, mělký a dezertní.

	242/2010	Sbírka anekdot	Sbírka anekdot p. Bohuslava Munzara, 
	"Vzdělavatele" Baráčnické obce Nižbor. Školní sešit 
	formátu A5 na výšku, v měkkých deskách béžové 
	barvy + vložené volné listy různých rozměrů.

	243/2010	Fotografie ČB	Fotografie ČB (momentky) ze života Baráčnické 
	obce Nižbor - na zadní str. popisky s datací a 
	informacemi o snímku. 
	Rozměr 9x13 cm - lesklý polokarton a karton
	244/2010	Rozepsané scénáře her pro 	Rozepsané scénáře her pro dospělé publikum - 
	dospělé publikum	jednotlivé role div. postav (pracovní materiál pro 
	herce) - strojopisy s rukopisnými režijními 
	poznámkami, listy spojeny kovovými drátky z 
	kancelářské sešívačky, v deskách z - z fondu 
	nižborského ochotnického spolku Pavouk. Tituly: 
	Kníže Oldřich, Pytláci, Ženichové.
	Různé rozměry.

	245/2010	Tiskoviny z metodické 	Tiskoviny z metodické knihovny nižborského 
	knihovny nižborského 	ochotnického spolku Pavouk. 
	ochotnického spolku 	Tituly: Sborník na paměť Matějě Kopeckého (vydal 
	výbor pro jubilejní oslavy MK 1947), Loutkářský 
	slabikář I a II (příloha časopisu ČS. Loutkář (ročník 
	IV a  ročník II).
	Formát A4 na výšku
	246/2010	Soubor - výtisk scénáře a 	Soubor - výtisk scénáře a rozepsaná role pro 
	rozepsaná role 	určitou divadelní postavu (prac. mat. herce)  - 
	strojopis v papírových deskách. Hry pro dětské 
	publikum - provedení pro loutky. 
	Tituly: Děťátka a Kašpárek, Kašpárek a hvězdář, 
	Bludný Holanďan, Kníže Oldřich, Doktor Faust, 
	Kalupínka v tureckém zajetí, Kašpárek a 
	čarodějnice,  Kašpárek továrníkem, Kašpárek 
	detektivem, Šeherezáda, Jak Kašpárek a Matěj 
	trampovali světem, Srdce za zlato, Kouzelná čapka,
	 Stříbrné kuličky, Hluchý král, Černý rytíř, Silný 
	Ctibor, Černý pes,Ukradený vepřík, Král, král,  na 
	dudy hrál, Ostrov splněných přání, Kašpárkova 
	cesta světem samoletem,Hrabě Alexandr z Pavie, 
	Brok a Flok, Šuki a Muki, Svatba páně Pafnucova,  
	Honza doktorem, Svízel a Štěstěna., Ďáblovy pilulky
	 (dva různé tisky).
	Různé rozměry

	247/2010	Rozepsané scénáře her pro 	Rozepsané scénáře her pro dětské publikum, s 
	dětské publikum	ústřední postavou Kašpárka - jednotlivé role div. 
	postav (pracovní materiál pro herce). Pocházejí z 
	fondu nižborského ochotnického spolku Pavouk.
	Strojopisy s rukopisnými režijními poznámkami, listy
	 spojeny kovovými drátky z kancelářské sešívačky, v
	 papírových deskách, většinou formát A4 na výšku.

	248/2010	Rozepsané scénáře her pro 	Rozepsané scénáře her pro dětské publikum - 
	dětské publikum	jednotlivé role div. postav (pracovní materiál pro 
	herce) - strojopisy s rukopisnými režijními 
	poznámkami, listy spojeny kovovými drátky z 
	kancelářské sešívačky, v papírových deskách. Z 
	fondu nižborského ochotnického spolku Pavouk. 
	Formát A4 a A5 na výšku.

	249/2010	Tisky divadelních her pro 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - 
	dospělé publikum - nejstarší 	nejstarší svazky z darovaného souboru 
	svazky	(1866-1897). 
	Tituly: Staří mládenci - tisk a náklad Jarosl. Pospíšila
	 (Praha) - tvrdá vazba, 37 stran 
	Bludička od Jaroslava Kvapila - tvrdá vazba - 
	nakladatel F. Topič (Praha) - na předsádce ručně 
	vepsané policejní povolení k produkci  z 30. 4. 1896 
	s razítkem + ručně vpisované režijní poznámky  
	Opuštěný od Jana Červenky knihtiskárna F. 
	Šimáček v Praze (dosud nerozřezané listy na 
	stránky). 
	Pocházejí z fondu nižborského ochotnického spolku

	250/2010	Tisky divadelních her pro 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - z fondu
	dospělé publikum - brožury 	 nižborského ochotnického spolku Pavouk. 
	různých nakladatelství	Brožury různých nakladatelství (Václav Petr Praha,  
	V. Šimáček Praha, Marie Kühnlová Praha, A. 
	Wiesner Praha aj.) 
	Tituly: Lešetínský kovář,Čtveráctví krajánka Švejka, 
	Martin Luba, Podívaná pro bohy, Mluvící nemluvňata,
	 Dobrodruzi,Černé duše, Věno, Opory 
	společnosti,Když služebnictvo stávkuje, Bankrotář, 
	Neversův bod, Matěj poctivý, O lásku, Nelíbat!, 
	Venkovská neviňátka,  Mnaželská výchova, Hodina v
	 šatně, Karel Hynek Mácha, Hříchy čistých srdcí, 
	Jessika - fragment (III. jednání).


	251/2010	Tisky divadelních scénářů - 	Tisky divadelních scénářů - hry pro dětské publikum.
	hry pro dětské publikum	 (např. nakladatelství Vaněk a Votava na Smíchově, 
	Československé divadelní a literární jednatelství, 
	Dilia aj.) Tituly: Zvířátka a loupežníci, Princezna 
	Čárypíše, Krakonošova píseň, Čáp, Sedm havranů, 
	Nám, nám narodil sa, Zajíčkova chaloupka, Slavík. 
	Brožury různých formátů. Z fondu nižborského 
	ochotnického spolku Pavouk

	252/2010	Tisky divadelních scénářů - 	Tisky divadelních scénářů - hry pro loutky. 
	hry pro loutky	Nakladatelství Orbis, Jos. R. Vilímek v Praze, 
	Osvěta Plzeň, Rudolf Storch v Karlíně, Jaromír 
	Mareš Plzeň aj.) 
	Brožury různých formátů, zpravidla 13,5x21 cm. 
	Tituly: M.O.M., Sršán táhne do boje, Král jelenem,
	Pivoda, Ďáblův most, Zakletý kačer, Míček Flíček, 
	Pohádkový zákon, Drak, O chaloupce z  marcipánu,
	 Voják Papoušek, Tři sněhuláci, Honza pánem,Král 
	Dobroslav, O rytíři, princezně a drakovi, V nebi v 
	pekle i na zemi, Švanda Dudák, Rytíř Svata,, Jak 
	Honza čerta chytil, Král Brkoslav, Čarovný zvon, 
	Žádost kmotra Jahelky, Zakletý zámek, Konec světa
	 mistra Dratvičky, Pytláci, Není vepřík jako vepřík, 
	Bavlnka a Rorejs, Čert a káča, O lhavé princezně, 
	Královna zimy, Černý rytíř, Divotvorný nápoj pravdy, 
	Lípa pod Skuhrovem, Zkáza loupežného rytíře 
	Kulicha, Kašpárkova komedie s drakem, Přijde sv. 
	Mikuláš, Jirka, kocour Felix a Kašpárek, O čem král 
	doma nevěděl, Jak se stal Honza králem, Sedlákův 
	sen, O pyšné koze, Pohádka o princezně Zubejdě 
	Solimánské. Z fondu nižborského ochotnického 
	spolku Pavouk
	253/2010	Tisk divadelní hry Smrt 	Smrt Garibaldiho (8. obraz z historického dramatu 
	Garibaldiho	Bohatýr svobody italské) od Karla Kováře - výtisk 
	divadelní hry pro dospělé publikum z roku 1936 - 
	pochází z fondu nižborského ochotnického spolku 
	Pavouk. 
	Brožura  byla vydána v nákladu 100 číslovaných ks 
	(č. 7 s vlastnoručním podpisem Karla Kováře - 
	datum  1.7.1936)
	Rozměry 12x17,5 cm na výšku

	254/2010	Tisky divadelních her 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - Z fondu
	nakladatelství  Fr. Švejda -  	 nižborského ochotnického spolku Pavouk. Brožury 
	Praha	nakladatelství  Fr. Švejda -  Praha, 
	Tituly:  Když mládenec, tak veselej, Žil kdysi chudý 
	houslista, Obnažené duše, Pan Rapl ví všechno, 
	Honba za lupičem,  Vy neznáte Čuprmyšku, 
	Básníkova láska, Zkrocení zlé tchýně.
	255/2010	Tisky divadelních her 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - Z fondu
	nakladatelství  M. Knapp 	 nižborského ochotnického spolku Pavouk. Brožury 
	Praha - Karlín	nakladatelství  M. Knapp Praha - Karlín 
	Tituly:  Čestné slovo, Viktorka, Zmatek nad zmatek, 
	Papínkovy zálety.

	256/2010	Tisky divadelních her 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - Z fondu
	nakladatelství  Evžen K. 	 nižborského ochotnického spolku Pavouk. Brožury 
	Rosendorf Praha	nakladatelství  Evžen K. Rosendorf Praha. 
	Tituly:  Naše Ančí ráda tančí, Děvče z cirku, 
	Ztřeštěné dědictví, Arcikněz.




	257/2010	Tisky divadelních her 	Tisky divadelních her pro dospělé publikum - Z fondu
	nakladatelství  A. Neubert 	 nižborského ochotnického spolku Pavouk. 
	Praha, edice Naše scéna	Brožury nakladatelství  A. Neubert Praha, edice 
	Naše scéna. 
	Tituly: Stázi, tobě něco schází, Obecní hromada III. 
	a IV., Trpký návrat, Každý má své trápení, Veselá 
	vojna, Starý hřích, Komu Bůh dá úřad,Idyla z letního 
	bytu, Svatba pod pokličkou, Tulák Mirko, Jako v 
	románě, Láska je jak rozjetý vlak,Bohatý chudák, 
	Veselé obžinky, Stará vojna v kalupu, Bláznivý 
	nápad, Šejdíř, Prsten.

	258/2010	Soubor panáček a panenka v 	Soubor panáček a panenka v krojovém svérázu 
	krojovém svérázu	(svatební dar manželům Pickovým od Obce 
	baráčnické Beroun - Závodí; p. Picek se později stal 
	rychtářem Obce).

	Výška postaviček cca 33 cm.
	259/2010	Vlaječka textilní 	Vlaječka textilní se šňůrkou k zavěšení  (bez 
	stojánku). Jedná se o doklad obhajoby čestného 
	titulu Brigáda socialistické práce (BSP) Svazu 
	Československo sovětského přátelství (SČSP)  z r. 
	1980 - dílna přádelny berounského závodu TIBA 
	Beroun. 
	Bílá textilie, na okrajích strojově začištěná klikatým 
	stehem. Lemování zlatou barvou, z lícové strany 
	nápis "brigáda socialistické práce československo 
	sovětského přátelství", uprostřed plochy je zobrazen
	 kruhový znak s československou a sovětskou státní
	 vlajkou, vlevo od nich je umístěna rudá pěticípá 
	hvězda, lemovaný silnějším okrajem zlatou barvou s
	 červeným nápisem "čestný název obhájen 1980". 
	Na rubu vlaječky je znak SČSP.
	Rozměry cca 21 cm (v nejdelším místě) x 14,5 cm, 
	orientace na výšku.
	260/2010	Propagační materiál národního	Propagační materiál národního podniku TIBA, 
	 podniku TIBA	bavlnářské závody ve Dvoře Králové nad Labem, 
	závod 02 v Berouně. 
	Obsahuje ČB fotografie na lesklém fotopapíru 
	rozměru 24x19 cm na šířku (pohledy na 
	technologická zařízení s pracovníky i bez, popsány 
	jsou na poslední straně. svázáno do brožury o 
	rozměrech 32x19,5 cm s tvrdými deskami se 2 
	kovovými nýty (povrch tmavě rudé plátno a plastová 
	čirá průhledná vrchní strana). 

	261/2010	Rukopis textu "Textilácká 	Rukopis textu "Textilácká hymna" -  kolektivní dílo 
	hymna"	pracovnic přádelny závodu Tiby Beroun.- zpívána 
	byla např.na setkáních a soutěžních večerech s 
	ostatními závody v Králově Dvoře. Notový záznam 
	se nedochoval.
	Psáno černým inkoustem na kladívkové čtvrtce 
	formátu A3 na výšku.
	262/2010	Fotografie z provozu závodu 	Fotografie z provozu závodu TIBA Beroun,  na jedné
	TIBA Beroun	 např. zachycena návštěva první kosmonautky 
	Valentiny Těreškovové v Berouně 16.8.1963, dále 
	záběry ze života členů brigády socialistické práce 
	dílny přádelna. 
	Převážně ČB fotografie  různých rozměrů s 
	připojenými  informačními popiskami.




	263/2010	Halenka vyšívaná	Halenka vyšívaná - zakoupená ve druhé polovině 70.
	 let - v prodejně UVA (prodejna lidových řemesel)za 
	290 Kčs. 
	Bílá látka s výšivkou květinového ornamentu středně
	 modré a bílé  barvy na předním dílu. Rukávy 
	tříčtvrteční, ve spodní části zdobené "žabičkami", na
	 okrajích modré kroužkování. Stejný motiv v pase a 
	u průkrčníku, který je zakončen rozparkem s 
	vázačkou modré barvy. 
	Určena pro denní nošení.

	264/2010	Halenka vyšívaná	Halenka vyšívaná na jemné látce zažloutlé barvy. 
	Bohatě zdobená ruční výšivkou světle modré a bílé 
	barvy (květinový motiv - různé techniky výšivky.  

	265/2010	Halenka vyšívaná	Halenka vyšívaná červenou přízí  na hrubší lněné 
	látce bílé barvy. 
	Krátký balónkový rukáv,  zapínání vpředu na 
	šněrování.  Technika šité krajky a žabičkování  na 
	rukávech i v pase (zpevněno zespodu páskem 
	prádlové gumy).

	266/2010	Fotografie ČB z fondu Obce 	Fotografie ČB z fondu Obce baráčnické Nižbor, 
	baráčnické Nižbor	zachycuje oslavu 30-letého výročí trvání obce v r. 
	1964 - snímek pořízen před tamějším hotelem 
	Praha. V popředí zachycuje dvě postavy mužů, ta u 
	pravého okraje je v kroji s cylindrem ("švandymistr").
	 Rozměr 14x9 cm na výšku (nepravidelný bílý 
	rámeček). 
	
	267/2010	Halenka bílá, vyšívaná, k 	Halenka bílá, vyšívaná červenou a modrou barvou 
	baráčnickému kroji nižborské 	(strojová výšivka), k ženskému  baráčnickému kroji 
	Obce baráčnické	nižborské Obce baráčnické.  Krátké vsazené rukávy
	 s vyšívanou manžetou, límeček s rozhalenkou, v 
	dírkách krčního rozparku protažena modrá stuha 
	(vázání na mašli).

	268/2010	Halenka bílá, vyšívaná, k 	Halenka bílá, vyšívaná, k ženskému  baráčnickému 
	baráčnickému kroji nižborské 	kroji nižborské Obce baráčnické. Patrně ruční 
	Obce baráčnické	výšivka  v pestrých barvách na límci, předním dílu 
	(květinové ornamenty  -  na rukávech navíc symbol 
	Obce baráčnické - chaloupka). Krátké nasazené 
	rukávy bez manžety, límeček s rozhalenkou, v 
	dírkách krčního rozparku protažena modrá stuha 
	(vázání na mašli).

	269/2010	Košile bílá, vyšívaná, k 	Košile (výrobce - firma Zornica, Bánovce nad 
	baráčnickému kroji nižborské 	Bebravou) bílá, vyšívaná, k mužskému 
	Obce baráčnické	baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické. 
	Strojová výšivka v pestrých barvách (motivem 
	podobná halence s č. 268/2010). Dlouhý rukáv, 
	manžeta upravená pro použití manžetových 
	knoflíčků, zapínání na plastové knoflíčky bílé barvy. 
	Pod límcem je volně uvázána modrá stuha (stejná 
	jako u dámských halenek 267/2010 a 268/2010).
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	270/2010	Čapka k baráčnickému kroji 	Čapka k baráčnickému kroji nižborské Obce 
	baráčnické.  
	Tvar lodičky, lem z černé umělé kožešiny s krátkým 
	vlasem, v přední části na jedné straně je umístěna 
	kokarda v národních barvách, střední část čapky z 
	modrého sametu s potahovaným knoflíčkem ve 
	středu. Uvnitř světle šedá lesklá podšívka.

	271/2010	Čapka k baráčnickému kroji 	Čapka k baráčnickému kroji nižborské Obce 
	baráčnické.  Tvar lodičky, lem z hnědé umělé 
	kožešiny, v přední části na jedné straně je umístěna 
	kokarda v národních barvách s knoflíčkem, 
	potaženým modrou látkou uprostřed. střední část 
	čapky z hnědého sametu s potahovaným 
	knoflíčkem ve středu. 

	272/2010	Kroj ženský Obce baráčnické 	Kroj ženský Obce baráčnické Nižbor. 
	Nižbor.	Sukně modrá z lesklé látky, se dvěma červenými 
	pruhy - v pase do gumy; 
	2 bílé halenky s odlišnou barevnou výšivkou (první 
	propínací - knoflíky, druhá "přes hlavu")
	vestička z dyftýnu cihlové barvy s barevnou výšivkou
	 (květinový motiv), vpředu šněrování (kovové 
	kroužky)
	zástěra z bílého plátna s barevnou 
	(modro-červenou) výšivkou - na krátkou vázačku
	zástěra z pestré látky (drobné plody) s továrně 
	vyrobenou krajkou na spodním okraji a modro-bílou 
	vázačkou v pase 
	čepec z bílého plátna, na tkaničku, okraj lemován 
	továrně vyrobenou krajkou - tzv. štykováním
	jednoduchá holubička. 

	273/2010	Přehrávač magnetofonových kazet s možností 
	nahrávání audiozáznamu přes mikrofon (nebylo 
	možné kopírovat z z jedné kazety na druhou). Zn. 
	Panasonic, model RQ 2735 Slim Line. Možnost 
	napájení z baterií či přes napájecí kabel.
	Černé plastové tělo, doplněné lesklými prvky. 
	Chybí napájecí kabel a kryt na baterie (lepicí páskou 
	připevněn obdélník zeleného plastu)
	Rozměry 15x27x5 cm

	274/2010	Toaletní papír nekrepovaný skládaný. Vyroben v 
	Jihočeských papírnách, a.s. Větřní, závod 
	Přibyslavice. Balení obsahuje 200 listů o rozměru 
	12x17 cm (každý přeložen na polovinu.. Na přebalu 
	informační nápis v zelené barvě. 
	Tento typ se v Československu prodával asi do 
	poloviny  70. let 20. stol.

	275/2010	Kniha  Zdice - staré fotografie 	Kniha  Zdice - staré fotografie vyprávějí - sestavila 
	vyprávějí 	Mgr. Jana Smíšková, pro město Zdice vydala a 
	vytiskla Tiskárna Petra Dvořáka, Dobříš. 214 stran v
	 tvrdé vazbě.
	 V knize publikovány některé  fotografie ze sbírk. 
	fondu MČK.

	276/2010	Tiskovina Můj Beroun - Městská revue o životě, 
	společnosti a kultuře Berouna, kterou vydává město 
	Beroun u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví 
	(DED) 11.- 12.9.2010. 
	Formát A3 na výšku, 4 listy, barevné provedení.
	277/2010	Kniha Minulostí Berounska 13	Kniha Minulostí Berounska 13 - sborník Státního 
	okresního archivu v Berouně. 302 stran v brožované
	 vazbě. 
	Formát A5 na výšku
	278/2010	Kniha Malované opony divadel 	Kniha Malované opony divadel českých zemí. 
	českých zemí	Kolektiv autorů. 411 stran na křídovém papíru v tvrdé
	 vazbě s omyvatelnou úpravou - formát A4 na šířku. 
	Kniha umístěná v tvrdé schránce ze stejného 
	materiálu jako desky knihy - formát A4 na výšku. 
	Kniha vsazena do vazby obráceně. Součástí vazby 
	jsou 3 textilní záložky v národních barvách.

	279/2010	Brožura Obrazárna 	Brožura Obrazárna - vydaly státní hrady 
	Křivoklátska . v r. 1996. Text PhDr. Květa Křížová, 
	foto Jan Kříž. 

	280/2010	Brožura Radnice v Hořovicích 	Brožura Radnice v Hořovicích 100 let. 31 stran 
	100 let	formátu A5 na výšku na křídovém papíru, pro MěÚ 
	Hořovice vydavatelství Baron Hostivice v r. 2005
	281/2010	Brožura Hořovice.	Brožura Hořovice. 22 stran 23,5x16,5 cm na výšku 
	na křídovém papíru. Vydal Městský úřad Hořovice v 
	r. 2006.

	282/2010	Originál obrazu Silurské moře	Originál obrazu Silurské moře od malíře Karla 
	Patáka (z r. 1970), který byl vytvořen pro 
	paleontologickou expozici, jejíž součástí byl do 90. 
	let 20. stol. 

	283/2010	Novoročenka MČK pro rok 	Novoročenka MČK pro rok 2011.  Autorem 
	2011.	grafického návrhu je Patrik Pařízek, propagační 
	pracovník. Použita fotografie, které vznikla těsně 
	před zahájením muzejní noci, v roce 2010. 
	284/2010	Plakát MČK na přednášku Nad	Plakát MČK na přednášku pro širokou veřejnost - 
	 Berounkou pod Tetínem 	Nad Berounkou pod Tetínem trochu jinak (objevy 
	trochu jinak	tetínských jeskyňářů). 
	Konání: 7.9.2010 v Jenštejnském domě. Přednáší p.
	 Ladislav Pecka z České speleologické společnosti. 
	
	285/2010	Plakát MČK a Domu dětí a 	Plakát MČK a Domu dětí a mládeže (DDM) na akci 
	mládeže (DDM) - Mikuláš v 	pro veřejnost - Mikuláš v muzeu. 
	muzeu.	Konání: 5. 12.2010 v MČK. 
	Formát A3 na výšku, bílý kanc. papír, ČB provedení.

	286/2010	Plakát MČK na přednášku 	Plakát MČK na přednášku Osvětim - Březinka 
	Osvětim - Březinka 	/továrna na smrt. Přednáší Mgr. David Palivec, 
	pracovník MČK, který se problematikou aktivně 
	zabývá. 
	Konání: 26.10.2010 v přednáškové síni MČK 
	Lékárna v Jenštejnském domě. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení
	287/2010	Plakát MČK na veřejné 	Plakát MČK na veřejné promítání krátkometrážních 
	promítání krátkometrážních 	filmů - Retrospektiva litevského animovaného filmu. 
	filmů - Retrospektiva 	
	litevského animovaného filmu	Konání: 12.10.2010 v Jenštejnském domě. 
	Komentuje Mgr. Dagmar Váňová, překladatelka z 
	litevštiny. 

	288/2010	Plakát MČK na přednášku k 	Plakát MČK na přednášku pro veřejnost ke 
	výstavám Lži vepsané v 	geologickým výstavám Lži vepsané v kameni a 
	kameni a Nevšední geologie 	Nevšední geologie všedního dne. 
	všedního 	Konání: 9.11.2010 v Jenštejnském domě, provází 
	Mgr. Štěpán Rak, geolog a paleontolog MČK. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení
	289/2010	Plakát DDM a MČK - 	Plakát Domu dětí a mládeže Příbram (DDM), 
	Halloween v muzeu.	pracoviště Beroun a MČK na zábavnou akci pro děti
	 Halloween v muzeu. 
	Konání: 29.10.2010 v dopoledních a večerních 
	hodinách. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení

	290/2010	Plakát MČK na komentovanou	Plakát MČK na komentovanou prohlídku pro 
	 prohlídku	veřejnost ke geologickým výstavám Lži vepsané v 
	kameni a Nevšední geologie všedního dne. 
	Konání: 11.11.2010 v Jenštejnském domě, provází 
	Mgr. Štěpán Rak, geolog a paleontolog MČK. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení

	291/2010	Plakát MČK na přednášku 	Plakát MČK na přednášku Krásou Saturnových 
	Krásou Saturnových prstenců	prstenců, konanou u příležitosti 400. výročí jejich 
	objevení. 
	Konání: 9.11.2010, následuje pozorování z Horní 
	brány. Přednáší pracovník hvězdárny Žebrák 
	Vladislav Slezák. 
	Formát A3 na výšku, ČB provedení.

	292/2010	Plakát Jiřího Semráda na 	Plakát Jiřího Semráda na výstavu fotografií s 
	výstavu Kaplička	názvem Kaplička. 
	Konání: 11.-12.9.2010 v Kapli Marie Bolestné u 
	Studánky, pokračování v MČK ve výst. a 
	přednáškové síni Lékárna do 30.9.2010
	Formát A4 na šířku, barevné provedení

	293/2010	Plakát galerie Holandský dům 	Plakát galerie Holandský dům na výstavu obrazů Ivy 
	na výstavu Fantastické světy.	Vyhnánkové - Fantastické světy. 
	Konání: 1.-1.12.2010. 
	Formát A4 na výšku, barevné provedení na bílém 
	papíru vyšší gramáže. 

	294/2010	Plakát Fotoklubu Beroun na 	Plakát Fotoklubu Beroun na výstavu fotografií v 
	výstavu Fotofórum	Galerii Holandský dům, s názvem Fotofórum. 
	Konání: 26.10.-6.11.2010. 
	Formát A4 na šířku, barevné provedení na bílém 
	papíru vyšší gramáže.

	295/2010	Plakát a pozvánka galerie 	Plakát a pozvánka galerie Holandského domu na 
	Holandského domu na výstavu	výstavu obrazů, malby a malby na hedvábí autorek 
	 Renaty Liškové a Dany 	Renaty Liškové a Dany Vilhelmové. 
	Vilhelmové	Konání: 4.-23.10.2010. 
	Formát A4 (pozvánka), A3 na výšku (plakát), 
	barevné provedení na bílém papíru vyšší gramáže.

	296/2010	Pamětní list	Pamětní list, který město Beroun u příležitosti 
	udělení titulu Historické město roku 2009. Na zadní 
	straně kulaté pamětní razítko. 
	Formát A5 na šířku, barevné provedení na lesklém 
	hladkém kartonu.
	297/2010	2 různé plakáty a pozvánka 	2 různé plakáty a pozvánka MČK na doprovodný 
	MČK na doprovodný program	program s názvem Umění loupeže, loupeže umění, 
	pořádaný  pro školy (pro rodiče s dětmi). 
	Konání: 1. a 12.11.2010, 28. a 29.10.2010. Přednáší
	 Mgr. Anna Luxová, Mgr. Barbora Kailová - historička
	 MČK a Bc. Patrik Pařízek - propagační pracovník 
	MČK. Přednáška byla součástí programu Dne kraje 
	2010.
	Formát A4 na výšku (plakáty) a A6 na šířku 
	(pozvánka), barevné provedení na bílém papíru. 
	 
	pracovník MČK.
	298/2010	Pozvánka MGB (Městské 	Pozvánka MGB (Městské galerie Beroun) na 
	galerie Beroun) na výstavu 	výstavu obrazů a kreseb Karla Součka s názvem 
	Karla Součka 	Krajina Berounska. 
	Konání: 6.-29.10.2010. 
	Formát LETTER na šířku - dvojlist, černý tisk na 
	bílém polokartonu. V pravém dolním rohu 
	vlastnoručně psané pozvání a podpis autora. 
	Přílohou je barevný leták se základními údaji o 
	výtvarníkovi.  Formát A5 na výšku, barevné 
	provedení na bílém papíru vyšší gramáže.

	299/2010	Plakát galerie Holandský dům 	Plakát galerie Holandský dům na výstavu fotografií 
	na výstavu Berounka 	Marie Holečkové - Berounka neznámá. 
	Konání: 8.-26.11.2010. 
	Formát A4 na šířku, barevné provedení na bílém 
	papíru vyšší gramáže. Autorkou grafického návrhu je
	 Alena Šustrová.

	300/2010	Pozvánka Městské galerie 	Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu Jiřího 	obrazů Jiřího Kreissla - Retrospektiva. 
	Kreissla	Konání: 3.-26.11.2010. 
	Formát LETTER na šířku, ČB provedení na papíru 
	vyšší gramáže.

	301/2010	Plakát, vstupenky, abonentní 	Plakát, vstupenky, abonentní průkaz a program 28. 
	průkaz a program na Talichův 	ročníku hudebního festivalu  Talichův Beroun.+ 
	Beroun 2010.	pozvánka na zahajovací pietní akt 
	Konání: 12.10.-16.11.2010. 
	Rozměr 103x73 cm na výšku (plakát), A4 na výšku 
	(pozvánka), 17x7,5 cm na výšku (vstupenka), 11x8 
	cm na výšku - dvojlist (abonent. pr.),  22x13 cm na 
	výšku - brožura (program), A4 na výšku (pozv. na 
	pietní akt)

	302/2010	Plakát, pozvánka a program 	Plakát, pozvánka a program na doprovodnou akci k 
	na akci Václav Talich ve 	hudebnímu festivalu Talichův Beroun 2010  s 
	vzpomínkách houslisty Jiřího 	názvem Václav Talich ve vzpomínkách houslisty 
	Bezděkovského.	Jiřího Bezděkovského. Rozhovor s JB a jeho 
	hudební produkce za doprovodu Berounského 
	komorního orchestru.
	Konání: 7.10.2010 v MČK, v přednáškové síni 
	Lékárna. 
	Formát A3 na šířku, (plakát), LETTER na šířku 
	(pozvánka), A4 na výšku (program) vše barevné 
	provedení na bílém papíru.

	303/2010	Pozvánka ZUŠ Václava 	Pozvánka ZUŠ (Základní umělecké školy) Václava 
	Talicha na koncert Pocta 	Talicha Beroun na doprovodnou akci k hudebnímu 
	Václavu Talichovi. 	festivalu Talichův Beroun 2010 - koncert s názvem 
	Pocta Václavu Talichovi. 
	Konání: 5.10.2010 v sále ZUŠ. 
	Formát A5 na výšku, modrý papír, černý text, 
	oboustranný tisk
	304/2010	Pozvánka městské galerie 	Pozvánka městské galerie Beroun na výstavu 
	Beroun na výstavu Beroun v 	fotografií členů Fotoklubu Beroun s názvem Beroun 
	zrcadle času 	v zrcadle času - ke 115. výročí narození Jiřího 
	Jeníčka. 
	Konání: 11.9.-1.10.2010. 
	Formát LETTER na výšku, ČB provedení.




	305/2010	Pozvánka MGB na výstavu 	Pozvánka MGB na členskou výstavu Středočeského
	Středočeského sdružení 	 sdružení výtvarníků. 
	výtvarníků	Konání: 1.-31.12.2010. 
	Formát A6 na výšku ČB provedení na papíru vyšší 
	gramáže.

	306/2010	Pozvánka galerie Holandský 	Pozvánka galerie Holandský dům na na vernisáž 
	dům na na vernisáž výstavy 	výstavy fotografií Tomáše Havla - Tváře pěti 
	Tváře pěti kontinentů. 	kontinentů. 
	Konání: 16.9.2010 (výstava do 30.9.2010). 
	Fotopapír formátu A6 na šířku, barevné provedení.

	307/2010	Propagační skládačka města 	Propagační skládačka města Beroun, vydaná u 
	Beroun	příležitosti udělení titulu Historické město roku 2009. 
	
	Formát LETTER na výšku, barevné provedení na 
	308/2010	Propagační skládačka k 	Propagační skládačka k hrnčířským trhům 2010. 
	hrnčířským trhům 2010.	Konání: 11.-12.9.2010 na berounském náměstí a 
	přilehlých prostorách. 
	Formát LETTER na výšku, barevné provedení na 
	křídovém papíru. Autorem grafického návrhu je 
	Vladimír Izbický.

	309/2010	Sáček na balení občerstvení.	Sáček na balení občerstvení (např. párek v rohlíku - 
	k hygienickému uchopení ve spodní části) regionální
	 firmy Václav Šmejkal - řeznictví a uzenářství 
	Beroun (ve výklenku své prodejny provozuje i 
	drobné občerstvení). 
	Rozměr 13,5x9 cm na výšku, bílý lesklý papír s 
	červeným potiskem.

	310/2010	Plakát a skládačka na 	Plakát a skládačka na hrnčířské trhy v Berouně v 
	hrnčířské trhy 2001	roce 2001. 
	Konání: 8.-9.9.2001. 
	Formát A2 na výšku (plakát), LETTER na výšku 
	(složená skládačka), barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže. Autorem grafického návrhu je 
	výtvarník a keramik Vladimír Izbický, žijící a tvořící v 
	Hýskově.

	311/2010	Plakát a skládačka na 	Plakát a skládačky na hrnčířské trhy v Berouně v 
	hrnčířské trhy 2002	roce 2002. 
	Konání:14.-15.9.2002. 
	Formát A2 na výšku (plakát), LETTER na výšku 
	(složená skládačka), barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže. Autorem grafického návrhu je 
	výtvarník a keramik Vladimír Izbický, žijící a tvořící v 
	Hýskově.

	312/2010	Plakát na hrnčířské trhy v 	Plakát na hrnčířské trhy v Berouně v roce 2003. 
	Berouně v roce 2003	Konání:18.-19.9.2003. 
	Formát A2 na výšku barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže. Autorem grafického návrhu je 
	výtvarník a keramik Vladimír Izbický, žijící a tvořící v 
	Hýskově.
	313/2010	Plakát a skládačka na 	Plakát a skládačka na hrnčířské trhy v Berouně v 
	hrnčířské trhy 2005	roce 2005. 
	Konání:10.-11.9.2005. 
	Formát A2 na výšku (plakát), LETTER na výšku 
	(složená skládačka), barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže. Autorem grafického návrhu je 
	výtvarník a keramik Vladimír Izbický, žijící a tvořící v 
	Hýskově.
	314/2010	Skládačka na jarní trhy 2006	Skládačka na jarní řemeslné trhy v Berouně v roce 
	2006. 
	Konání: 6.-7.5.2006. 
	Formát LETTER na výšku (složená), barevné 
	provedení na papíru vyšší gramáže. Autorem 
	grafického návrhu je výtvarník a keramik Vladimír 
	Izbický, žijící a tvořící v Hýskově.

	315/2010	Skládačka na jarní trhy 2006	Skládačky na hrnčířské trhy v Berouně v roce 2006. 
	Konání: 10.-11.9.2006. 
	Formát LETTER na výšku (složená), barevné 
	provedení na papíru vyšší gramáže. 

	316/2010	Skládačka na jarní trhy 1998	Skládačka na jarní řemeslné trhy v Berouně v roce 
	1998. 
	Konání:12.-13.9.1998. 
	Formát LETTER na výšku (složená), barevné 
	provedení na papíru vyšší gramáže. Vložen text 
	dobového popisu práce keramika na papíru béžové 
	barvy. Autorem grafického návrhu je výtvarník a 
	keramik Vladimír Izbický, žijící a tvořící v Hýskově.

	317/2010	Plakát na jarní řemeslné trhy v	Plakát na jarní řemeslné trhy v Berouně v roce 2010.
	 Berouně v roce 2010	 
	Konání: 8.-9.5.2010. 
	Formát A2 na výšku, barevné provedení na papíru 
	vyšší gramáže. Autorem grafického návrhu je 
	výtvarník a keramik Vladimír Izbický. 

