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V Praze byla otevřena
soukromá expozice cukru
Na konci května t. r. bylo za přítomnosti starosty Prahy 12
veřejnosti otevřeno soukromé muzeum cukru s poetickým názvem „Cukříky v domečku“, které v obdivuhodně krátkém čase
za pomoci kolegů sběratelů vytvořila u svého rodinného domu
v pražské čtvrti Kamýk Ing. Miloslava Žďárská. Tento „domeček“
je mezi sběrateli cukru známý pojem, jejich setkání i výstavy
se zde konají již dlouhou řadu let. Ing. Žďárská patří k našim
předním sběratelům cukru, je dobře známá širokému okruhu
českých i zahraničních kolegů. Má mj. zkušenosti z práce v Národním technickém muzeu, je členkou kuratoria Dobrovických
muzeí. Za téměř padesát let shromáždila rozsáhlou sbírku cukru
i předmětů souvisejících s výrobou nebo spotřebou cukru. Její
sbírka zahrnuje přes 150 tisíc položek.
Ve veřejně přístupné expozici ing. Žďárské mohou návštěvníci uvidět především výběr nejrůznějších spotřebitelských balení
cukru z různých dob a zemí – především drobného hygienického
balení cukru všech tvarů a provedení, obalů kostkového cukru,
cukru bridž, homolí apod., také i třtinový, palmový či javorový
cukr, ukázky dalších sladidel a různé unikáty. Vystavené cukry
a sladidla doplňuje zajímavá sbírka cukřenek, historické fotografie cukrovarů i další zajímavé dokumenty.
Prostory soukromého muzea tvoří samostatná část domu,
dříve sloužící jako prodejna. Základem je velká místnost expozice, na kterou navazuje další místnost zařízená pro přátelská
posezení a diskuse sběratelů či dalších zájemců o problematiku.
Každý, kdo paní Žďárskou zná, potvrdí, že je vzornou hostitelkou. Vážnému zájemci jistě ukáže i další nevystavené poklady
ze své sbírky, která je v těchto prostorách umístěna.
Sbírka ing. Žďárské bývá veřejnosti otevřena ve středu
a sobotu, příp. jindy po předchozí dohodě. Bližší informace o expozici lze získat na e-mailové adrese milazdarska@seznam.cz
či telefonicky na čísle 244 472 947.
Blahoslav Marek

Obr. 1. Malá ukázka z velkého množství vystavených předmětů
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Obr. 2. Vstup do soukromého muzea cukru v pražském Kamýku

Obr. 3. Sběratelka cukru paní Ing. Miloslava Žďárská

Obr. 4. Na návštěvníky čekají stovky nejrůznějších exponátů
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