Zpráva o činnosti Muzea města Mnichovo Hradiště v roce 2017
Personální obsazení
Muzeum mělo deset měsíců v roce 2017 dva stálé zaměstnance. K 31. březnu
ukončil svůj pracovní poměr Bc. Václav Holas, který nastoupil na místo
etnografa v Muzeu Mladoboleslavska. Na uvolněnou pracovní pozici bylo
vypsáno výběrové řízení, v němž nebyl vybrán nikdo z uchazečů. Od prvního
června nastoupil na místo správce depozitáře a kurátora sbírkových předmětů
Karel Hubač. Odbornou činnost vykonávala pro muzeum na základě dohody o
provedení práce také Bc. Michaela Havelková. Na základě dohody o provedení
práce byl také zajištěn úklid muzejních prostor, programy pro školy, část
víkendových služeb, letní brigády i fotodokumentace z dění v Mnichově
Hradišti.
Materiální vybavení
Po výrazné investici do nových vitrín v roce 2016 nebyly na materiální vybavení
vynaloženy vyšší finanční prostředky. Nejvýznamnější položku tedy
představovalo pořízení nového notebooku se softwarem a nové verze programu
Bach pro muzeum. Kromě toho byl zakoupen nový pracovní stůl s kontejnery.
Stálé expozice
Ve stálých expozicích došlo v roce 2017 k drobným úpravám. Byla rozšířena
část věnovaná včelařství a na chodbě byly zveřejněny ukázky ze sbírky starých
fotografií města a místních spolků.
Práce se sbírkami
Přírůstky: Muzejní knihovna byla rozšířena o 372 inventárních čísel. Z velké
části se jedná o knihy a vázaná periodika, jako je např. Český časopis historický,
Archeologické rozhledy, Časopis Společnosti přátel starožitností českých, která
byla doposud v muzeu uložena bez náležité evidence. Kromě toho byly
zakoupeny knihy s regionální tematikou.
Obecné sbírky byly rozšířeny o 129 inventárních čísel. Jedná se především o
součásti oděvů a předměty z vybavení domácností, které muzeu věnovali místní
občané. Zakoupeny byly tři obrazy malíře Jaroslava Korčáka a obraz Pavla
Vašíčka.
Fotoarchiv byl rozšířen o 21 položek. (Nejde o počet kusů, pod jedním
inventárním číslem bývá zahrnut soubor fotografií.) Jedná se z větší části o

fotografie z druhé poloviny 20. století zachycující dění ve městě. Již dříve
evidované fotografie jsou postupně digitalizovány a popisovány v programu File
Maker Pro 14, který usnadní jejich evidenci a vyhledávání.
Restaurování a opravy. V roce 2017 byla provedena oprava čalounění a nově
potažena sedací souprava (pohovka, křesla a 4 židle). Na SUPŠ a VOŠ
v Turnově byly restaurovány kovové předměty – kalamáře, nože, vidličky,
ostruhy a třmeny. Restaurátorka textilu Zuzana Červenková opravila 7 ks textilií
a oděvů v celkové částce více než 62 000 Kč. Dále byla provedena oprava dvou
historických jízdních kol, tříkolky, intarzovaného stolku, reliéfu krajiny
Mnichovohradišťska a několika dalších předmětů.
Zapůjčení sbírkových předmětů. Pracovníky muzea připravená výstava LIAZ
byla zapůjčena Okresnímu archivu v Mladé Boleslavi. Materiály byly
poskytnuty také spolku Žijeme pro Hradiště, který prezentoval kopie muzejních
panelů na Sousedské slavnosti. Několik panelů fotografií z výstavy Hradiště a
Hradišťáci v 70. a 80. letech bylo zapůjčeno na výstavu do Domova Modrý
kámen. Knihovně Kněžmost byly zapůjčeny betlémy na adventní výstavu
v místním kostele.
Akce pro veřejnost
Výstavy: Vzhledem k personální situaci (odchod jednoho pracovníka) byla
plánovaná jarní výstava přesunuta na podzim. První výstava v roce 2017 byla
otevřena 1. června, jednalo se o výstavu hraček nazvanou Sto let hračky
v českých zemích. Byly vystaveny exponáty ze soukromé sbírky paní
Miroslavy Pecháčkové z Rychnova nad Kněžnou, výstava byla doplněna i
malou hernou pro děti. Ve spolupráci s klubem Jednoty bratrské byly 3x
uspořádány dílničky pro děti, kde si děti vyráběly jednoduché dřevěné hračky.
Výstava byla úspěšná, během tří měsíců ji navštívilo více než 2200 lidí.
V září a říjnu proběhla výstava s názvem Hradiště a Hradišťáci v 70. a 80.
letech. Na více než třiceti tematicky uspořádaných panelech bylo vystaveno
kolem 1000 fotografií ze života ve městě v uvedeném období. Fotografie
doplňovaly předměty denní potřeby – oblečení, obuv, potřeby pro domácnost.
Fotografie pocházely z muzejních sbírek, některé předměty též, řada z nich ale
byla zapůjčena obyvateli města. Většinu z nich poté majitelé věnovali do
muzejních sbírek. V současné době se pracuje na jejich evidenci. Výstava byla
doplněna tzv. retro podvečerem, jehož hlavní náplní byly módní přehlídky
dobového oblečení uspořádané ve spolupráci s paní Hanou Vignerovou a

Cukrárnou Za rohem. V říjnu se uskutečnily také dva filmové víkendy, kdy byly
návštěvníkům promítány dokumentární filmy z akcí v Mnichově Hradišti
uvedené doby. Výstavu navštívilo během necelých dvou měsíců kolem 700 lidí.
Již tradičně proběhla v prosinci adventní výstava. Tentokrát měla dvě části –
Advent v kuchyni, kde byla v typické staročeské světnici prezentována jídla a
pokrmy našich předků typické pro adventní období. Druhou část tvořila soutěží
výstava betlémů vyrobených dětmi. Vystaveny byly výrobky dětí ze škol
v Mnichově Hradišti i v okolních obcích, celkem 44betlémů. V průběhu výstavy
probíhaly také adventní dílny pro školy, kde si děti vyráběly jednoduché
vánoční ozdoby. Zúčastnilo se 26 školních tříd. Celkově výstavu navštívilo cca
1000 lidí.
program pro školy: Na červen byl připraven vzdělávací program pro školy
s názvem Po stopách významných Hradišťáků. Děti se seznámily
s významnými osobnostmi města, ať už z oblasti kultury, politiky nebo
sportu. Program absolvovalo 420 žáků.
Další akce pro veřejnost
•
•
•
•
•
•
•

21.2. Čtení z pamětí Františka Mendíka
14.3. Poklady z muzejního filmového archivu
26.5. Muzejní noc – Mnichovohradišťské osobnosti ožívají
16. 9. Prezentace muzea na Sousedské slavnosti
24.10. Beseda historiků o J. Dürichovi
4.11. Významní zesnulí III – procházka po hřbitově
23.11. Přednáška H. Kábové o J. V. Šimákovi

Další činnost
V roce 2017 jsme řešili více než 42 badatelských dotazů či požadavků. Týkaly
se materiálů v našich sbírkách - archivních dokumentů a historických fotografií.
Pracovníci muzea se podíleli na přípravě a prezentaci pamětních tabulek
umístěných na domech významných obyvatel města, na přípravě historických
nápisů, jež budou umístěny u starého vchodu do radnice, na přípravě nápisů pod
sgrafity. Spolupracovali jsme na Dni architektury i na přípravě nové verze
publikace o Mnichově Hradišti.

Poskytly jsme informace a materiály pro závěrečné práce na Akademii třetího
věku, informace a údaje pro seminární, bakalářské i diplomové práce studentům
vysokých škol.
Pracovníci muzea se podíleli na přípravě publikace Mileny Roudné Za
památnými stromy Mnichovohradišťska, pomáhali se zjišťováním informací,
úpravou textů i některých fotografií. V závěru roku připravili také katalog
obrazů Jaroslava Korčáka.
Vedoucí muzea je v městě Mnichovo Hradiště členkou kulturní komise, komise
muzejní a letopisecké, redakční rady Kamelotu, účastnila se také práce v MAP
rozvoje vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Je zástupkyní šéfredaktora sborníku
Od Ještěda k Troskám, členkou redakční rady sborníku Boleslavica a členkou
Pekařovy společnosti Českého ráje. Karel Hubač se stal členem komise
cestovního ruchu. Staral se o prezentaci muzea a jeho akcí na webových
stránkách města a na síti facebook, graficky připravoval plakáty a letáky na
muzeem pořádané akce.

Návštěvnost
V roce 2017 navštívilo muzeum a akce jím pořádané více než a 5300
návštěvníků, což je nejvyšší počet od roku 1990.
Problémy
Nadále přetrvávají problémy, o nichž jsem informovala v minulých letech.
Vyplývají z naprosto nevhodného umístění muzea v druhém patře státního
zámku. Požadavky a bezpečnostní pravidla NPÚ a správy zámku se neustále
zpřísňují, pořádání jakýchkoliv akcí i samotný provoz muzea je stále
komplikovanější. Setrvání muzea v současných prostorách je zcela
bezperspektivní. Pokud má vedení města zájem na tom, aby i v budoucnu
fungovalo vlastní městské muzeum, je třeba vyřešit jeho umístění.

