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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 2008 se jednalo 

především o soupisy archiválií, převádění záznamů sbírkových předmětů do elektronické 

podoby a průvodcovskou činnost při dětských prohlídkách a adventní výstavě. 

 

 

Stálé expozice 

 
Na začátku roku 2008 byla obměněna národopisná expozice. Byly vyrobeny nové regály a 

na nich nainstalovány modely selských stavení z města a okolí a ukázky vybavení domácností 

i zemědělského náčiní. Vystaveny jsou i dřevěné plastiky pocházejí z tvorby místních řezbářů. 

V malé chodbě byla vytvořena malá obrazárna děl místních malířů. Ve velké vstupní chodbě 

byla nainstalována expozice loutkového divadla. Vystaveny jsou loutky a dekorace 

pocházející z dílny loutkářské a malířské rodiny Pešánů a rodinné loutkové divadélko, které 

muzeu dlouhodobě zapůjčil pan Václav Toman z Mnichova Hradiště.  

Ostatní expozice - tj. archeologie, lékárna, modely Drábských světniček - byly přístupny 

v nezměněné podobě. 

 

 

Výstavy a další akce 

 
V roce 2008 muzeum uspořádalo celkem 5 výstav. 

 

3. dubna byla zahájena výstava s názvem 550 let Jednoty bratrské na 

Mnichovohradišťsku. Jejím základem byla putovní výstava připravená Jednotou bratrskou 

ČR pod záštitou předsedy Senátu PČR  Přemysla Sobotky, ministerstva kultury a hejtmana 

Středočeského kraje Petra Bendla.  

Ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska jsme výstavu doplnili o exponáty z archivu 

biskupa Matouše Konečného nalezené v Ml. Boleslavi na Karmeli.  

Doprovodnými akcemi byly přednášky Mgr. Pavla Sosnovce o těchto unikátních  

listinách. První, určená pro veřejnost, se konala 4. 4. a zúčastnilo se jí cca 25 zájemců, druhá 

byla připravena pro studenty ze septimy místního gymnázia. 



Při zahájení výstavy promluvil senátor PhDr. Jaromír Jermář a biskup Jednoty bratrské 

Jaroslav Pleva, vystoupilo pěvecké Trio Profundo pod vedením Jiřího Bartoše. Vernisáže 

s bohatým občerstvením se zúčastnilo cca 60 lidí. Výstavu za měsíc jejího trvání zhlédlo 

necelých 300 platících návštěvníků. Součástí výstavy byla i korespondenční vědomostní 

soutěž, 5 nejúspěšnějších účastníků bylo po skončení výstavy Jednotou bratrskou odměněno 

věcnými cenami. Vítězem se stal student sexty místního gymnázia David Velát.  

6.června byla otevřena výstava k 50. výročí zdejší ZUŠ. Vernisáž byla zahájena na nádvoří 

zámku vystoupením dětí tanečního oboru, poté promluvila Mgr. Danuše Netolická, vedoucí 

oddělení mládeže a sportu Středočeského kraje, a ředitelka ZUŠ PhDr. Eva Ševců. Po 

internetu přítomné pozdravil i absolvent zdejší školy akademický malíř Zbyněk Baladrán, 

vystoupili i žáci hudebního oboru. Výstava představila práce současných i bývalých žáků a 

také pedagogů školy, některé práce byly prezentovány i v PC. V rámci výstavy zde proběhl i 

metodický seminář pro učitele výtvarné výchovy pořádaný organizací Služba škole. Výstavu 

zhlédlo téměř 400 návštěvníků, vernisáže se zúčastnilo kolem 120 lidí. 

Od 7. června do 17. srpna probíhala výstava s názvem Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. 

Jejím základem byly loutky vytvořené pro Sdružení Český ráj malířkou Barborou Kyškovou a 

řezbářkou Jarmilou Haldovou. Představují bytosti, které vystupují v pověstech vážících se 

k známým místům Českého ráje. My jsme výstavu doplnili o loutky rodiny Pešánů z Kláštera 

Hradiště nad Jizerou. Výstava byla zahájena bez vernisáže, prohlédlo si ji kolem 500 

návštěvníků. V jejím průběhu byla ve spolupráci se správou zámku zorganizována dětská 

nedělní dopoledne. Muzeum připravilo dětské prohlídky s průvodkyní, která dětem 

vyprávěla pověst o obrovi z Drábských světniček a upozornila na další pohádkové postavy. 

Dětské prohlídky probíhaly ve stejnou dobu i v zámku. Poté mohli všichni zhlédnout loutkové 

představení Divadla z půdy Františka Pešána, které se uskutečnilo přímo v prostorách 

výstavy. Celkem 7 nedělních dopolední navštívilo cca 250 lidí, převážně rodičů s dětmi. 

Nutno připomenout, že na propagaci celé akce se finančně podílela skupina 

mnichovohradišťských podnikatelů. 

20. srpna proběhla vernisáž výstavy s názvem Sport 1997-2007- vítězství i prohry 

objektivem fotoaparátu Slávka Růty. Snímky radosti, smutku i jiných emocí sportovců 

představily autora a jeho práci pro české i zahraniční tiskové agentury. Výstavu zahájil 

starosta města Jaroslav Myška, z úst vystavujícího zaznělo velmi upřímné osobní vyznání a 

poděkování vlastnímu už nežijícímu otci. Vernisáže se zúčastnilo kolem 50 lidí, mezi nimi i 

řada zaměstnanců městského úřadu - kolegů Sl.Růty. Do konce října výstavu vidělo více  než 

600 lidí. 

Poslední výstavu připravilo muzeum na období adventu. Byla otevřena od 29. 11. do 13. 12., 

pro předem objednané do 19.12. Byla nazvána Zimní radovánky dob minulých, vystaveny 

byly staré sáně, lyže a brusle, k vidění byla i tradiční vánoční výzdoba, adventní a vánoční 

pečivo a v další místnosti betlémy. Výstava byla doplněna starými novoročními přáními 

místních kominíků. Pro děti z mateřských a základních škol se uskutečnilo několik 

loutkových představení Divadla z půdy. Výstava byla přístupná i v podvečerních hodinách 30. 

11. v rámci zahájení tzv. adventního putování, průvodci uvítali více než 100 návštěvníků. 

V rámci konání Valdštejnských Vánoc výstavu a vánočně připravené expozice navštívilo přes 

160 lidí. Celkový počet návštěvníků adventní výstavy je přes 700. 

Kromě výstav uspořádalo muzeum také vzpomínkovou akci k 90. výročí vzniku 

samostatné Československé republiky. Na 28. 10. byla ve spolupráci s občanským 

sdružením Rota Nazdar připravena v ulici V Lipách ukázka vojenské techniky, polní kuchyně, 

nemocnice, výzbroje a výstroje prvorepublikové čs. armády. Vzhledem k velmi nepříznivému 

počasí však musela být velmi omezena a charakter celé akce tím byl poznamenán. 

Odpoledního průvodu městem s dechovou hudbou Turnovanka se zúčastnili zástupci místních 

baráčníků a hasičů, nepodařilo se přesvědčit členy místního Sokola. Průvod se zastavil na 



mnichovohradišťském hřbitově u hrobu legionáře Havelky, kde byly po projevu zástupce 

města E. Havránka položeny věnce. Akce byla zakončena u pomníku Svobody v parku u 

nádraží opět projevem a položením květin. I přes špatné počasí měly pietní akty několik 

desítek přihlížejících diváků a snad tak byl splněn účel celé akce, tj. upozornit na významné 

výročí našich dějin. Stojí také za zmínku, že akce se zúčastnili i příslušníci rodiny Havelkovy 

(někteří přijeli až z Moravy) a byli potěšeni, že se na jejich předka nezapomíná. Propagace 

celé akce byla opět financována z příspěvků místních podnikatelů. 

 

 

Sbírky 

 
Muzejní sbírky byly obohaceny o 213 exponátů získaných koupí nebo darem (řadu předmětů 

jsme získali z pozůstalosti pana Fr. Vostřáka), knihovna byla rozšířena o 63 titulů. Na druhé 

straně bylo 125 předmětů podle rozhodnutí Rady města vyřazeno. Jedná se o exponáty, které 

nebyly nalezeny při předávací inventuře v roce 2005. 

Restaurovány byly 2 cechovní prapory, 2 kabátky, 2 stoly, 1 židle, 1 archeologická nádoba, 

vyčištěny 2 obrazy. Bylo svázáno cca 15 svazků prvorepublikových novin, nově zaskleno a 

zarámováno kolem 20 tisků či fotografií. S pomocí odborníků z Národního technického 

muzea v Praze byla popsána a časově určena sbírka žehliček.  

Byla dokončena fotodokumentace obrazů, do elektronické evidence bylo převedeno kolem 1 

000 knižních titulů. Pokračovalo se v evidenci archiválií, nyní už v podrobnějším soupisu 

jednotlivých fondů. 

Koncem roku muzeum získalo z místního děkanství část pozůstalosti po lékárníku Sekerovi, 

jedná se především o dokumenty a rodinné fotografie, evidence se v současné době 

zpracovává. 

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

V zimních měsících byla prováděna také pravidelná konzervace a údržba sbírkových 

předmětů.   

 

 

Další činnost 

 
Muzeum pokračovalo v prodeji i volném výdeji propagačních materiálů města. 

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

výjezdního zasedání Sdružení Český ráj v Bosni.  

Zapojili jsme se do přípravy pietního shromáždění konaného 21. 6. v Praze na Staroměstském 

náměstí při příležitosti výročí popravy představitelů české stavovské opozice. 

V průběhu roku muzeum navštívilo přes 20 studentů či badatelů, na více než 25 dotazů jsme 

odpovídali telefonicky nebo elektronickou poštou. 

2 studentky VŠ vykonávaly v muzeu odbornou praxi. 

Muzeum zapůjčilo na základě rozhodnutí Rady města jeden obraz, rytinu malíře J. Hislera, na 

výstavu Valtická kartouza - Uzamčený svět a několik fotografií Komitétu pro udržování 

památek z války roku 1866 na vytvoření tabulí naučné stezky. 

Vedoucí muzea se stala členkou redakční rady sborníku Od Ještěda k Troskám. 

 

Materiální vybavení 

Bylo pořízeno celkem 5 nových dřevěných regálů, 3 jsou umístěny v národopisné expozici, 2 

v depozitáři. Byly vytvořeny také nové vitríny pro umístění ornitologických exponátů. 

 



Celková návštěvnost muzea byla necelé 3 000 návštěvníků - cca 2 600 platících a více než 

300 neplatících - tj. účastníků vernisáží či oficiálních hostů Města Mnichovo Hradiště.  

  

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

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

v poslední době stále častěji přidává problém další - opakované zatékání do několika místností 

expozice, v létě došlo i k rozsáhlému zatékání do depozitáře, kde bylo poškozeno několik 

obrazů. V závěru roku se objevil problém nový - nevyhovující elektrická instalace. Ten je 

třeba řešit hned na počátku roku nového.   

 

                                                         

Zpracovala:  Jana Dumková, vedoucí muzea 

                                     


