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KRUH PŘÁTEL MUZEA 
 
Kruh přátel začal postupně fungovat v první polovině 90. let. Nejde přirozeně o výtvarníky, ale především o přáte-
le umění. V Benešově jeho adresář čítá asi 250 členů rozdělených do specifických skupin, mimo Benešov jde o 
dalších cca 100 členů. Základ kruhu vytvořili lidé z Benešova i dalších míst republiky, kteří se v roce 1990 anga-
žovali v obhajobě další existence nově založeného muzea. V nejširším okruhu jsou kruhu přátel posílány pozván-
ky na vernisáže ad. akce. V užších výběrech pak jde o specializované informace o určitém typu akcí. Jádro kruhu 
dobrovolní spolupracovníci muzea. Za zvláštní součást kruhu přátel lze považovat zájmová a další sdružení, 
jejichž činnost je s muzeem dlouhodobě spjata. Šlo např. o nadaci Historia monumenta, Soubor PaT, Sukův ko-
morní sbor, sdružení buddhistů, sdružení Posázavský pacifik, Evropský klub Benešov, benešovskou pobočku 
Křesťanské akademie, sbor zpravodajů památkové péče ad. 
 
V 90. letech byla jedna ze specifických skupin Kruhu přátel muzea zaměřena na vzdělávání pro náročné. Jednalo 
se o lidi se zájmem o filosofii tvorby a vztah vědy s uměním. Muzeum jim posílalo informace o akcích tohoto typu 
připravených nejen v Benešově, ale i na dalších místech republiky, odkazy na novou literaturu, články v tisku 
apod. Informace byly rozesílány pod značkou INTELEKTUALSERVIS. Jiná skupina Kruhu přátel muzea byla 
zaměřena na vztah tvorby, zdravého životního stylu a ekologie. Její příslušníci se scházeli v muzeu na pravidel-
ných besedách, zúčastňovali se také různých typů kursů osobnostního rozvoje. 
 
Kruh přátel muzea umění v Benešově se liší od některých jiných v České republice tím, že se nezabývá otázkami 
finanční podpory. Vyplynulo to z postoje zřizovatele muzea hned v počátku 90. let 20. století. Město Benešov 
vnímá investici do vzdělání a turistické propagace prostřednictvím aktivity muzea umění jako dlouhodobě ekono-
micky přínosnou, proto funguje shoda na potřebě bezplatného vstupu na výstavy, expozice ad. akce. Jde o jeden 
ze smysluplných trendů známých také ze zahraničí, který však v ČR není příliš rozšířený. Další souvislost vyplývá 
z delší diskuse a ověřování v praxi. Vedení muzea i zřizovatel si v 90. letech ověřili, že při maximální snaze je 
výše finančních prostředků získatelná od sponzorů na takové úrovni, která nepředstavuje pro městský rozpočet 
zásadní přínos. Proto starosta Ing. Chromý diskusi na toto téma tehdy zakončil slovy, že není třeba s komerčními 
subjekty ztrácet zbytečně mnoho času, neboť požadované částky si může město dovolit muzea snadno samo 
poskytnout. Každý, kdo zná velikost městského rozpočtu a rozpočtu muzea, tuto skutečnost snadno pochopí. 
Proto Kruh přátel nesdružuje ve zvláštní skupině sponzory a nenabízí jim za podporu zvláštní výhody. S VIP 
profesními skupinami pracujeme jinými způsoby. Připravili jsme např. tematické večery pro pracovníky soudu, 
lékaře apod., podnikatelům umožňujeme pro reprezentační akce pronájem Šímovy síně. 
 
Na benešovském kruhu přátel je nejdůležitější morální podpora, kterou průběžně projevuje pracovníkům muzea. 
Mnozí lidé se často zastaví na několik slov, přinesou květiny ze své zahrádky a někdy se i podělí o chutné vý-
sledky svého kuchařského umění. Snaží se také přinášet dary do sbírky umění. 
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Členové Kruhu přátel muzea tvoří spolehlivý základ návštěvnosti většiny akcí.  
Ostatní skupiny se proměňují podle času a zaměření. 

 


