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MUZEUM A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ  
 
 
Vedle kontaktu s vědeckými sdruženími, která představují odbornou sféru, se muzeím nabízí také spolupráce 
s občanskými sdruženími zájmového či veřejně-prospěšného typu. Na jiných místech této publikace je popsáno, 
jak náš ústav spolupracoval s hudebními a dramatickými spolky, např. Divadlem PaT, Divadelním studiem 
Áčko, Sukovým komorním sborem ad. 

 
Přesto, že nabídka muzeí umění je určena spíše širokým vrstvám konzumentů, než samotným výtvarníkům, je 
naše muzeum autorské sféře vstřícné, a proto mj. očekávalo založení odpovídajícího sdružení, s nímž by mohlo 
komunikovat. Nakonec dlouhá léta potvrdila všeobecně známou skutečnost, že sami výtvarníci se sdružují jen 
výjimečně a neradi. Na přelomu století přitom byla aktuální možnost využití atraktivního pavilonu na 
frekventované turistické trase u zámku Konopiště pro účely výstav i prodeje výtvarných děl. Ani tato lákavá 
nabídka benešovské radnice nepodnítila výtvarné umělce regionu ke spolupráci. Na krátkou dobu bylo v 1. 
polovině 90. let založeno umělecké sdružení KOŽKYN, které se věnovalo konceptuální tvorbě. 
 
Aktuální je také spolupráce se sdruženími vzdělávacího zaměření orientovanými na životní styl a duchovní 
kulturu. Počátkem 90. let s muzeem intenzivně spolupracovalo benešovské sdružení OAZA-PANACEA, které 
připravovalo přednášky z oblasti přírodního životního stylu a alternativní medicíny. Později se s rozvojem činnosti 
muzejní čajovny vedené manželi Semannovými přihlásilo sdružení buddhistů, kteří nejprve organizovali 

přednášky a následně meditační kursy osobnostního rozvoje. Koncem 90. let přišel tehdejší starosta města Ing. 
Mojmír Chromý s návrhem založit v Benešově pobočku vzdělávací České křesťanské akademie, která se 

věnuje přírodovědnému a společenskovědního vzdělávání i přípravě kulturních programů. Této myšlence se však 
záhy přestal věnovat, takže k její realizaci došlo až po jeho smrti. Nyní spolupráce muzea s křesťanskou akademií 
vhodně vyvažuje působení buddhistů.  
 
Na občanská sdružení věnující se veřejnému dění a ekologii je Benešov na rozdíl od Vlašimi nebo Votic chudý. 
V návaznosti na pražský Evropský kulturní klub zde vznikl pouze Evropský klub Benešov, který se nakonec 

věnoval spíše kultuře. K veřejnému dění byly vázány pouze jeho akce zaměřené na etické kodexy. Připravil také 
malou konferenci na téma „Přínos osobností rozvoji Benešovska“ s následně vydaným sborníkem. Protože 
členové klubu představovali do jisté míry intelektuální elitu města, byli často hlavními diskutéry na besedách 
připraveným muzeem, např. na téma urbanismus, architektura, ekologie či duchovní život. 
 
Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími byla velmi krátkodobá nebo jednorázová, proto je v tomto výčtu 
neuvádíme. Situace se začala měnit v roce 2011, kdy vzniklo sdružení ProBenešov do jisté míry navazující na 

dnes již málo aktivní EKB. ProBenešov začalo připravovat projekce filmů s tématikou lidských práv, o čem více 
píšeme v rubrice o filmu v muzeu. 
 
 
 

   
 

Z pravidelných setkání EKB v benešovské kavárně U piaristů. Grafická značka nového sdružení ProBenešov. 
 
 


