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Personální obsazení 
 
Muzeum mělo v roce 2015 pouze 2 stálé zaměstnance. 5 osob pracovalo celý 
rok na základě dohody o provedení práce. Jedná se především o úklid, 
průvodcovskou činnost a pomoc při přípravě výstav, 1 osoba pořizovala 
fotodokumentaci. V průběhu roku 2015 na základě dohod pracovalo dalších 19 
lidí. Z toho 4 studenti pomáhali v době hlavní návštěvní sezóny s inventarizací a 
dokumentací sbírkových předmětů, tři osoby pomáhaly při muzejní noci, 8 
pedagogických pracovnic pracovalo s dětmi při akci Dnes se učíme v muzeu, 4 
historikové se účastnili besedy o Janu Švermovi. 
 
Materiální vybavení 

V roce 2015 jsme nechali vyrobit dva nové regály do depozitáře, abychom 
rozšířili úložné prostory zejména pro obrazy a krabice s písemnostmi. Tím je 
ovšem prostor v místnosti depozitáře zcela zaplněný a další možnosti pro 
uložení předmětů jsou vyčerpány. Kvůli poruchovosti elektronické protipožární 
signalizace a opakovaným planým poplachům jsme byli nuceni zakoupit dva 
nové hlásiče s radiovými moduly. Zakoupili jsme nový program pro databázové 
zpracování sbírek File Maker Pro 14 a pracovník muzea vytvořil v tomto 
programu prostředí pro digitální správu fotografií. Do konce roku jsme pak do 
této databáze nahráli prvních 1500 záznamů fotografií. Dále jsme zakoupili 
diskové pole k počítačům pro bezpečnější archivaci dat. Dali jsme zhotovit další 
krabice na archiválie a sbírkové předměty a zakoupili 2 figuríny k výstavním 
účelům.  



 

Sbírky                                                                                                                      

Muzejní sbírky byly v roce 2015 obohaceny o 127 nových exponátů získaných 
koupí, sběrem nebo darem. Jedná se o prádlo, oblečení a předměty z vybavení 
domácnosti z 1. poloviny 20. století, velkou část tvoří učební pomůcky, knihy a 
učebnice, které jsme získali ze ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou a ZŠ Žďár.     

Do knihovny přibylo 104 nových knih. Jsou mezi nimi odborné publikace a 
časopisy, dětská a regionální literatura. 

Fotografická sbírka se rozrostla o 87 přírůstkových čísel. Jedná se především o 
historické pohlednice okolních vsí, dopisnice mnichovohradišťských podniků a 
fotografie dokumentující dění ve městě. Vladislav Fanta na základě dohody o 
provedení práce pořizuje pro muzeum kompletní dokumentaci domů ve městě a 
místních částech. Fotoarchiv je pravidelně doplňován i získáváním fotografií 
prezentovaných na webových stránkách spolků a institucí a na sociálních sítích. 
Pokračuje se v digitalizaci fotografické sbírky. 

Restaurovány byly 3 obrazy a několik kusů oděvů, konzervována byla firemní 
cedule Mnichovohradišťské továrny na obuv. Na DVD byly přepsány staré 
filmové pásky a VHS kazety. 

 
Stálé expozice 
 
V instalaci stálých expozic došlo ke dvěma výraznějším změnám a úpravám. Do 
dvou vitrín v archeologické expozici byly nainstalovány kachle ze středověkých 
kamen objevené v roce 2011 na Valečově.  
Podstatnější úpravou prošla místnost nazývaná Ženíškův salon. S pomocí 
nábytku zapůjčeného od soukromých vlastníků byla vytvořena expozice 
představující měšťanský pokoj na počátku 20. století. Zde byly nainstalovány 
předměty pocházející z pozůstalosti Bedřicha Ženíška, představující ho nejen 
jako malíře, ale i jako fotografa, autora divadelních her a satirických textů. Pro 
výstavní účely jsme nechali zhotovit kopii rodinných alb rodiny Ženíškovy. Do 
zakoupených informačních stojanů jsme pak pro návštěvníky vytvořili průvodce 
životem Bedřicha Ženíška. 
V ostatních místnostech došlo pouze k drobným změnám. 
   



 

Výstavy                                                                                                                               

V roce 2015 uspořádalo muzeum celkem 6 výstav, 4 v muzejních výstavních 
prostorách, 2 byly umístěny v kině.   

První výstava proběhla v dubnu, měla název Když jsme zakládali muzeum. 
Připomněla 120. výročí pražské národopisné výstavy, s jejíž přípravou je spjat 
počátek našeho muzea. Návštěvníci mohli vidět to nejcennější z muzejních 
sbírek – předměty, které byly vystaveny v Praze, např. ukázky lidových výšivek 
a rukopisné modlitební knihy, dále také prapory místních cechů, v nedávné době 
restaurované, další cechovní předměty, ukázky výrobků místních řemeslníků, 
dobové oděvy, nádobí, liturgické předměty i předměty denní potřeby, 
zemědělské nářadí a náčiní. Bohužel příliš návštěvníků výstava nepřilákala, za 
měsíc trvání ji vidělo asi 130 lidí. 

Od května do konce srpna mohli návštěvníci zhlédnout výstavu Hříšní lidé 
města pražského věnovanou známému televiznímu seriálu. Výstavu jsme měli 
zapůjčenou z Letohrádku Mitrovských v Brně, s nimiž jsme spolupracovali už 
v minulých letech. Výstavu jsme doplnili o dnes velmi žádané interaktivní prvky 
a hry pro děti. Výstavu navštívilo asi 900 lidí. 

V září a říjnu byla otevřena výstava z výtvarných prací Evy Kozákové nazvaná 
Zkoušky s kousky. Vernisáže spojené se zajímavým tanečním vystoupením se 
zúčastnilo 50 lidí. Výstava byla doplněna dílničkami pro děti, které vedla ve 
velké většině sama výtvarnice. Výstavu zhlédlo více než 600 lidí. 

V prosinci proběhla výstava Advent na českém venkově opět provázená 
programem pro školy. Navštívilo ji přes 620 návštěvníků. 

V kině byla v období květen až září nainstalována výstava připomínající události 
května roku 1945 v Mnichově Hradišti. Pracovníci muzea ji připravili 
z dokumentů a fotografií nacházejících se v muzejních sbírkách, které při této 
příležitosti rozšířili a obohatili o vzpomínky ještě žijících pamětníků. 

Druhá výstava v kině byla připravena v souvislosti s výročím státního pohřbu 
Jana Švermy. Na její přípravě se podíleli také pracovníci Národního archivu ČR 
a Ústavu pro studium totalitních režimů. Při té příležitosti byly také před 
budovou radnice nainstalovány panely určené pro názory občanů na osobnost 
Jana Švermy. 



 

Další akce   

V lednu jsme ve spolupráci s místním děkanstvím připravili další Tříkrálový 
průvod, který se už v našem městě stává tradicí. Koncem měsíce jsme vystoupili 
v Muzeu Podbezdězí v Bělé pod Bezdězem s přednáškou o historii podniku 
LIAZ v Mnichově Hradišti. Pokračovali jsme v cyklu čtení z pamětí 
mnichovohradišťských občanů, který pořádáme ve spolupráci s městskou 
knihovnou. Muzeum připravilo dvě setkání. V únoru to bylo setkání s kronikou 
rodiny Grindlových, kterou představil Tomáš Grindl. V březnu proběhlo další 
čtení z pamětí Jana Touše, tentokrát pod názvem Mnichovohradišťské obchody a 
živnosti. Obě akce proběhly ve Volnočasovém centru, na každé z nich bylo 
kolem 30 lidí. V průběhu dubna jsme připravili pro Spolek rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště besedu a představení nově uspořádané expozice Bedřicha 
Ženíška. Uchystali jsme a koncem měsíce začali realizovat projekt pro děti Dnes 
se učíme v muzeu. Zúčastnilo se ho téměř 750 dětí z 37 tříd ze základních škol 
v Mnichově Hradišti a okolí, Bakova nad Jizerou, Turnova a Dolního Bousova. 
Projekt probíhal přímo v muzejních expozicích po dobu dvou měsíců, pro 
každou třídu bylo vyhrazené jedno dopoledne. S dětmi pracovaly zkušené 
pedagožky, které děti seznamovaly s historií místní lékárny, učily je poznávat 
byliny, připravovaly s nimi čaje a masti. V oddělení pravěku děti získaly 
poznatky o době bronzové a vyráběly šperky a nádoby napodobující pravěké 
výtvory. U modelu Drábských světniček děti poznaly jejich historii, pověst, 
která se k nim váže, a pracovaly také s exponáty ornitologické sbírky Alfréda 
Hořiceho. V národopisné expozici poznávaly staré nástroje, řemesla a řemeslné 
výrobky. Příprava akce i její realizace byla velmi náročná, ale výsledek stál zato. 
Dětem i jejich vyučujícím se program velmi líbil. Nutno ještě dodat, že na akci 
jsme získali finanční příspěvek 15 000 Kč z Ministerstva kultury ČR. 

Muzejní noc jsme v roce 2015 uspořádali 22. května pod názvem Když jsme 
zakládali muzeum. Tradiční oživené prohlídky byly věnovány době, kdy 
v našem městě vznikal muzejní spolek. Společně s našimi stálými 
spolupracovníky vystoupili členové souboru Furiant z Malé Bělé. Akce přilákala 
necelých 200 návštěvníků. Ve srovnání s předchozími léty se jedná o nižší 
počet, důvodem mohla být i skutečnost, že ve stejném termínu probíhala 
muzejní noc v Mladé Boleslavi.  



6. července jsme uspořádali vzpomínkovou akci k 600. výročí smrti Jana Husa. 
Účastníci nejprve v kostele sv. Jakuba vyslechli promluvu evangelického kněze 
Ondřeje Halamy a hudební vystoupení, poté se vydali k Husovu pomníku. 
Průvod byl přerušen čtením úryvků z Husových listů z Kostnice. U Husova 
pomníčku poté promluvil starosta města a byly položeny kytice. Akce se 
zúčastnilo asi 40 lidí. 

V září jsme se zúčastnili sousedské slavnosti na náměstí, kde jsme se snažili 
představit historii známé mnichovohradišťské lékárny U Zlatého lva. Opět jsme 
zapojili naše osvědčené spolupracovnice paní Hanu Menzelovou, Miroslavu 
Rydvalovou, Jitku Mazánkovou a Lenku Procházkovou. Slečna Procházková při 
této příležitosti prodávala také první výtisky Mnichovohradišťského uličníku. 
Na počátku října se vedoucí muzea podílela na akci Den architektury, v závěru 
měsíce jsme zorganizovali procházku po hřbitově s názvem Významní zesnulí. 
Akce se zúčastnilo kolem 50 lidí a měla pozitivní ohlas. V roce 2016 bychom 
rádi připravili její pokračování. Zvažujeme také vydání drobné publikace o 
místním hřbitově. 

V listopadu vyvrcholil projekt, který jsme připravovali několik měsíců. Byl 
věnován 70. výročí od státního pohřbu zdejšího rodáka, komunistického 
poslance a novináře Jana Švermy. Při přípravě jsme spolupracovali s Ústavem 
pro studium totalitních režimů, s Národním archivem a také 
s mnichovohradišťským gymnáziem. V průběhu několika měsíců jsme 
otiskovali v Kamelotu příspěvky historiků k tomuto tématu. 10. listopadu se 
uskutečnila v kině diskuze předních českých historiků spojená s promítáním 
filmu ze státního pohřbu. Besedě v kině bylo přítomno kolem 160 lidí. Celá akce 
rozpoutala diskuzi, která probíhala na síti Facebook i na výše zmíněných 
panelech u radnice.  

V prosinci jsme v rámci adventní výstavy uspořádali druhou muzejní noc, 
tentokrát pod názvem Lucie noci upije. Návštěvníci, kterých bylo kolem 120, se 
setkali s typickými adventními postavami, jako jsou Barbory, Mikuláš, čerti 
apod. 

Zaznamenali jsme celkem 37 badatelských návštěv či dotazů, poskytli jsme 
materiály k odborným studiím a článkům a také několika soukromým 
badatelům. Naše archiválie a dokumenty využívají jak studenti vysokých škol, 
tak i studenti Akademie třetího věku. Odborné studie vycházející z našich 
materiálů jsou publikovány zejména ve sbornících Boleslavica a Od Ještěda 



k Troskám, ale i v jiných odborných periodikách. Pracovníci muzea také 
připravili několik textů do místního zpravodaje Kamelot. Vedoucí muzea se 
podílela na přípravě výstavy k výročí obce Sezemice. Poskytly jsme historické 
fotografie pro řadu odborných i populárních publikací zabývajících se zdejším 
regionem. Fotografie z našich fondů bude možné spatřit i v rámci nově 
vznikajících naučných stezek. 

Zapůjčili jsme kolem 10 předmětů z našich sbírek k výstavě v Muzeu 
Mladoboleslavska. Vedoucí muzea pracovala v redakčních radách sborníku Od 
Ještěda k Troskám, sborníku Boleslavica a zpravodaje Kamelot.                                                                                             
Během roku probíhal prodej publikací i volný výdej propagačních materiálů 
města a také materiálů vztahujících se k prusko-rakouské válce v roce 1866. 
Muzeum i v tomto roce zajišťovalo vedení kroniky města i místní části Dneboh. 
V průběhu roku probíhala běžná údržba muzejních prostor i muzejních 
exponátů.   

Návštěvnost 

V roce 2014 navštívilo muzeum a akce jím pořádané téměř 3 600 návštěvníků.  
Číslo je pouze orientační, u řady akcí, které pořádáme mimo vlastní prostory 
muzea, nelze přesný počet návštěvníků vyčíslit.  

V průběhu roku byly ve spolupráci s Jiřím Kurzveilem zprovozněny webové 
stránky muzea, stoupá také návštěvnost stránek našeho muzea na sociální síti 
Facebook. Počet stálých odběratelů našich informací na síti Facebook přesáhl na 
konci roku hranici 500. 

 

 

                                                                         Jana Dumková,  

                                                        vedoucí Muzea města Mnichovo Hradiště 

 


