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Personální obsazení: 
 

Muzeum má 2 stálé zaměstnance, v době hl. návštěvní sezóny průvodce – brigádníka, další 

pracovníci pracují příležitostně na základě dohod o provedení práce. V roce 2007 se jednalo 

především o soupisy archiválií a převádění záznamů sbírkových předmětů do elektronické 

podoby. 

 

   

Stálé expozice 
 

Od 1. 4. do 31. 10. byly zpřístupněny stálé expozice v dosavadní podobě, tj. lékárna, 

archeologie, modely Drábských světniček, národopis, galerie obrazů. Ve vstupní chodbě 

byly k části věnované Klubu velocipedistů v Mnichově Hradišti nainstalovány figuríny 

oblečené v kopiích dobových kostýmů. V národopise a u vstupního schodiště byla 

naaranžována dekorace ze sušených rostlin. 

 

 

Výstavy a další akce 
 

Muzeum uskutečnilo celkem 4 výstavy. 

5. dubna byla otevřena výstava tří mnichovohradišťských výtvarnic. Paní Svatava Platošová 

předvedla své tapiserie, paní Iveta Dandová s dcerou Adélou výrobky z orobince. Na 

vernisáži promluvil p. Eduard Havránek a vystoupilo houslové trio zdejší ZUŠ. Výstava trvala 

do konce května, zhlédlo ji přes 400 návštěvníků. 

5. června byla zahájena výstava připravená Českým egyptologickým ústavem UK s názvem 

Tajemství pouště a pyramid. Úvodní slovo pronesl senátor PhDr. 

Jaromír Jermář a také legenda české egyptologie Prof. Miroslav Verner. Po vernisáži 

následovala ve společenských prostorách státního zámku přednáška Prof. Vernera o 

výzkumech v Egyptě. O tuto akci byl obrovský zájem, ne všem zájemcům bylo možno 

vyhovět. 

Výstava trvala do konce července, navštívilo ji cca 450 lidí. Doprovodnou akcí k této výstavě 

byla přednáška Mgr. Hany Benešovské, kurátorky výstavy, na zdejším gymnáziu. Uskutečnila 

se 5. 6. v odpoledních hodinách, vyslechlo ji kolem 60 studentů.  

Při akci Obnovení tradice svatojakubské a svatoanenské poutě, konané 22. 7. uspořádalo 

muzeum v kostele sv. Tří králů výstavku modlitebních knih a sošek světců.   



4. srpna byla bez vernisáže otevřena výstava Tradice lidových řemesel na 

Mnichovohradišťsku. Byla naaranžována výtvarníkem Fr. Pešánem z předmětů pocházejících 

z muzejních sbírek nebo zapůjčených místními občany. Výstavu do konce října zhlédlo 1 100 

návštěvníků. Děti ze základních a mateřských škol měly možnost obohatit si prohlídku 

výstavy o loutkové představení Divadla z půdy Řemeslnické pohádky a písničky. 

Od 1. 12. byla už tradičně připravena adventní a vánoční výstava, při této příležitosti bylo 

muzeum otevřeno i o víkendech. I tato výstava byla pro mateřské a základní školy spojena 

s loutkovým představením Divadla z půdy.      

Výstava vyvrcholila 15. 12. v rámci akce Valdštejnské Vánoce, kdy návštěvníky očekávali 

dobově oblečení průvodci a provedli je vánočně připravenou expozicí. Během 14 dnů výstavu 

navštívilo cca 700 dětí a dospělých.  

 

 

Sbírky 
 

Muzejní sbírky byly obohaceny o 30 předmětů získaných koupí nebo darem. 

Odborná knihovna byla rozšířena o 76 titulů, z velké části tvoří toto číslo knihy převezené ze 

zrušené školy v Podolí. 

Restaurovány byly 3 cechovní prapory, 4 kolovraty, 2 obrazy, 1 stojan na noviny, 1 pelerína a 

1 vlněný špencr. 

Pokračovalo třídění a zapisování archiválií, pracovníky FF UK byl ukončen soupis rukopisů. 

Ve spolupráci s Židovským muzeum v Praze byly identifikovány a zapsány knihy pocházející 

z místní synagogy. Muzeum začalo sbírat materiál o významných rodácích našeho města a 

vzpomínky pamětníků.   

Probíhalo převádění evidence sbírek do elektronické podoby, byl dokončen soupis obrazů a 

částečně pořízena jejich fotodokumentace. 

Pokračovalo se v archivování místního tisku i fotografií z akcí pořádaných ve městě. 

Pokračovala také pravidelná konzervace a údržba sbírkových předmětů.   

  

 

Další činnost 
 

Muzeum pokračovalo v prodeji i volném výdeji propagačních materiálů města. 

Byl realizován dotisk vlastních informačních letáků. Muzeum také zareagovalo na nabídku 

nakladatelství Soukup & David a věnovalo 1 volnou vstupenku k jedné zakoupené do 

průvodce Český ráj. 

Vedoucí muzea se účastnila v rámci města výstavy cestovního ruchu v Lysé nad Labem. 

Zapojili jsme se také do prezentace města ve Valdštejnské zahradě, při té příležitosti byl díky 

sponzorům vydán soubor pohlednic našeho muzea. V Praze bylo rozdáno cca 300 sad těchto 

pohlednic.  

V průběhu roku muzeum navštívilo více než 30 studentů a badatelů, na více než 20 dotazů 

jsme odpovídali telefonicky či elektronickou cestou. 

Vedoucí muzea vytvořila texty pro nové webové stránky města týkající se historie, místních 

památek a zajímavostí v okolí. 

24.března se muzeum stalo místem zahájení nové turistické sezóny Klubu českých turistů 

z Mladé Boleslavi.   

 

 

 



Materiální vybavení 
 

Byla pořízena velká vitrína na propagační materiály muzea, která je umístěna v zámeckém 

parku při vstupu Orlí bránou z nového parkoviště, a 4 směrové cedule pro návštěvníky, jež 

budou umístěny na zámecké zdi.    

Vyroben byl také nový stojan do národopisné expozice, imitace historických kostýmů na 

figuríny i pro průvodce a pořízeno téměř 50 nových krabic pro uložení archiválií a sbírkových 

předmětů. 

 

 

Rozhodnutím Rady města bylo v letošním roce zvýšeno vstupné pro dospělé na 30,- Kč, pro 

děti, studenty a důchodce na 15,- Kč.  

Celková návštěvnost se v letošním roce pohybovala zhruba na úrovni roku předchozího - 

muzeum navštívilo 2 700 platících návštěvníků, dalších více než 130 se účastnilo vernisáží. 

Problémem číslo jedna pro muzeum nadále zůstává nedostatek prostoru a zcela nevhodné 

umístění, které výrazně ovlivňuje jak vlastní činnost, tak i návštěvnost muzea.  

 

 

Zpracovala: Jana Dumková, vedoucí muzea  


