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Základní údaje o organizaci
Název: Oblastní muzeum Praha–východ, příspěvková organizace Středočeského kraje
Sídlo: Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 00067539
Číslo organizace (dle SK): 613
www stránky: www.muzeumbrandys.cz
Ředitelka: Mgr. Hana Bílková
Zástupce ředitelky: PhDr. Milan Pátra
Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace spravuje tyto pobočky:
Arnoldinovský dům v čp. 97 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Katovnu v čp. 213 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v čp. 115 v Hrusicích
Areál Horního zámku v Panenských Břežanech v čp. 11
PNÚO a kapli sv. Anny
Hrad Jenštejn v čp. 8 (objekt je v majetku obce Jenštejn)

Oblast činnosti
Hlavním účelem zřízení je získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, dále spolupodílet se na
budování regionálního patriotismu ke Středočeskému kraji a prezentovat jeho zajímavá
místa široké veřejnosti.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
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Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace
za rok 2019
1) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2019
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 42
Z toho:
- kmenových zaměstnanců:
- externích zaměstnanců:

18
24

přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 17,65
b) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 31 855 Kč
c) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 35 523 Kč (zvýšení mezd dle nařízení
vlády, platové postupy a odměny)
2) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
Vzhledem k úsporným opatřením, realizovaným během celého roku se podařilo
vykázat výsledek hospodaření po zdanění ve výši 1 320 tis. Kč. Organizace
bude žádat o schválení převodu zisku do rezervního fondu (50%) a do fondu
odměn (50%).
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b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019
Závazný ukazatel finančních prostředků na mzdy byl navýšen z důvodu dodržení
vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě od 1. 1. 2019 a dále došlo ke zvýšení mzdových prostředků platovými
postupy a odměnami stávajících zaměstnanců. V roce 2019 byl čerpán fond
odměn ve výši 250 tis. Kč (tato částka není obsažena v ukazateli finančních
prostředků na mzdy).
Závazný ukazatel finančních prostředků na odpisy byl navýšen z důvodu realizace
investičních akcí (rekonstrukce sociálního zařízení a úprava technického zázemí
v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, které bylo zkolaudováno
v 11/2019 a modernizace galerijního osvětlení expozice systémem LED
v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, které bylo
instalováno v 09/2019).
Provozní příspěvek od zřizovatele byl navýšen v souvislosti rozvojovými projekty
jak z roku 2018, tak roku 2019. Byly poskytnuty provozní příspěvky na dokončení
filmu o transferu Odlitku, resp. otisku historické zdi v Porchester Gate v Londýně a
jeho umístění (bylo realizováno v 8-11/2018 ve vestibulu Památníku národního
útlaku a odboje v Panenských Břežanech) a na dvojjazyčnou česko-anglickou
verzi tohoto časosběrného dokumentu a jeho slavnostní premiéru v 05/2019
(215 tis. Kč). Dalšími rozvojovými projekty byly např. výroba pamětních medailí
k výročí 17. listopadu (60 tis. Kč), připomínka 17. listopadu 1989 (14 tis. Kč),
setkání paní hejtmanky s legionáři v Panenských Břežanech v 11/2019 (20 tis.
Kč), adventní koncert (97 tis. Kč), koncert pro „Všechny dobré rodáky“ (30 tis. Kč)
a také na publikaci „Poutní místa středních Čech“ (200 tis. Kč). Provozní
příspěvek byl navýšen o částku 27 tis. Kč v souvislosti s vybavením depozitářů
historické podsbírky OMPv, na které organizace obdržela dotaci Ministerstva
kultury ve výši 65 tis. Kč.
c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2019
Díky úsporným opatřením bylo dosaženo nižší spotřeby materiálu. Účet 511 opravy a udržování byl na rok 2019 plánován ve výši 2 150 tis. Kč, a to z důvodu
již dlouho plánované opravy střechy v Arnoldinovském domě. Zřizovatelem bylo
organizaci opět doporučeno s opravou střechy a také s vyřešením úložných
prostor v podkroví vyčkat. Účet 512 – cestovné obsahuje zejména náklady na
služební cestu do Anglie v souvislosti s dokumentem o Odlitku (viz závazné
ukazatele). Účet 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení obsahuje penále
za dlužné zdravotní pojištění, které bylo uhrazeno na základě výzvy pojišťovny
(jednalo o chybné zaslání částky jiné pojišťovně, zároveň byl vyřešen v této výši
přeplatek u příslušné pojišťovny).
Došlo k poklesu výnosů z prodeje služeb (vstupné) a výnosů z prodaného zboží.
Účet 648 – čerpání fondů vykazuje čerpání fondu odměn ve výši 250 tis. Kč (není
obsaženo v závazném ukazateli na mzdové prostředky – viz výše). Účet 662
vykazuje nárůst v souvislosti se smluvním ujednáním zřizovatele s bankou
o poskytování cash-pollingu.
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Nově pořízený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek zahrnuje zejména
výpočetní techniku jako obměnu již zastaralé, dovybavení kancelářského nábytku,
účelového a dobového nábytku v Památníku národního útlaku a odboje.
Opatření Rady kraje za minulé období nebylo uloženo.
d) Komentář k pohledávkám
Organizace nemá nevymahatelné pohledávky. Tato skutečnost souvisí s tím, že
poskytuje služby za hotové v obhospodařovaných objektech a většina
vystavených faktur se týká ve většině případů prodeje publikací, které odběratelé
vždy uhradí.
e) Vnější kontroly
Vnější kontroly byly provedeny v souladu s plánem kontrol na rok 2019 (jedná se
zejména o pravidelné revize ve všech střediscích, např. čtvrtletní revize funkčnosti
výtahu, plynového zařízení, provozuschopnosti EPS, el. zařízení, apod.).
14. 5. 2019 – revize EZS
3. 8. a 17. 9. 2019 – revize stabilních tlakových nádob
22. 8. a 22. 10. 2019 – kontrola spalinových cest
11. 10., 7. a 10. 11. 2019 – kontrola provozuschopnosti EPS
26. 7., 18. 8. a 15. 10. 2019 – odborná prohlídka nízkotlaké kotelny
25. a 29. 9. 2019 – kontrola proškolení BOZP
Dne 19. 3. 2019 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního
zabezpečení Praha – východ, nápravná opatření nebyla uložena.
O kontrolách informuje organizace zřizovatele prostřednictvím Portálu Po.
e) Vnitřní kontroly
V roce 2019 proběhla zejména plánovaná namátková kontrola hotovosti
v pokladnách jednotlivých středisek organizace, a to 2 x ročně, dále kontrola
odsouhlasení všech závazků, pohledávek a smluv. Další kontroly byly provedeny
dle plánu na rok 2019. Kontroly proběhly bez závad.
(zpracovala Ing. Jitka Vrbová)
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Výroční zpráva odborného oddělení Sbírka Oblastního
muzea Praha-východ, p.o., za rok 2019
A)

Sbírkotvorná činnost OMPv – Sbírka Oblastního muzea Praha-východ, p.o.

Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2019

44248

Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky (mimo úbytkové knihy) k 31.12.2019

0

Počet úbytků v roce 2019 (v úbytkových knihách)

0

Počet přírůstků v roce 2019 (I. stupeň)

465

Počet přírůstků v roce 2019 (II.stupeň)
Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES (pro rok 2019, resp. připravených pro zápis do
CES)

1066

Počet zkontrolovaných sbírkových předmětů
Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES
(včetně předmětů připravených pro zápis do CES v roce 2019)

6791

B)

Výroční zpráva jednotlivých oddělení

1)

Přírodovědné oddělení (zpracoval RNDr. Daniel Hrčka)

Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových předmětů zapsaných
do CES (2019):
Počet sbírkových předmětů zapsaných
do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů zapsaných
do
II. stupně:
Počet digitalizovaných sbírkových
předmětů:
Počet předmětů
Získaných z darů :
Počet zaevidovaných předmětů do
pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

Revise sbírek: termín

Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře, umístění
odvlhčovačů, generální úklid,
přemístění sbírek, malování
depozitáře).
Kontrola mikroklimatu depozitáře
(zápisy).

707

38137

955 inv. č. (ent.)
205 inv. č. (zool.)
1581 inv. č. (bot.)
220
220
220
250 (botanická podsbírka)
0
0
0
kontroly podsbírek: výtvarná podsbírka (25.4.2019, PhDr. M. Pátra, K.
Klicperová), etnografická podsbírka (1.11.2019, K. Klicperová, Mgr. M. Hůrka),
archeologická podsbírka (21.11.2019, Mgr. A. Němcová, E. Kryšková),
botanická podsbírka (13.11.2019, RNDr. D. Hrčka, K. Klicperová, Mgr. A.
Němcová), entomologická podsbírka (13.11.2019, RNDr. D. Hrčka, K.
Klicperová, Mgr. A. Němcová), zoologická podsbírka (13.11.2019, RNDr. D.
Hrčka, K. Klicperová, Mgr. A. Němcová), podsbírka písemnosti a tisky
(29.11.2019, E. Kryšková, Mgr. M. Hůrka)
zajištění revize herbářových sběrů, zejména u taxonomicky složitých skupin:
okruh Achillea millefolium agg., okruh Galeopsis ladanum agg. (také G.
angustifolia a G. segetum), rody Epilobium, Persicaria a Veronica (Ing. Jiří
Danihelka, Ph.D.)
inventura přírodovědných podsbírek: botanické (150 předmětů = 9,5%
podsbírky), entomologické (80 předmětů = 8,6% podsbírky) a zoologické (22
předmětů = 10,7% podsbírky) 1.11.-20.12.2019
organizace inventur podsbírek, účast v inventurních komisích (podsbírka
písemnosti a tisky, historické podsbírky, výtvarné podsbírky)
plynování depozitáře 2 dýmovnicemi Coopex proti hmyzím škůdcům - účinná látka
Permethrin (25/75 13,5%; dne 4.7.2019);
aplikace monitorovacích staniček EKOLEX V s chuťovým atraktantem pro
průběžné zjišťování přítomnosti a pohybu hmyzích škůdců (po 1 ks do každé
místnosti depozitáře a do pracovní místnosti);
2x ročně aplikace přípravku Biolit (depozitář, pracovní místnost);
vymražování sbírkových předmětů v mrazáku před jejich navrácením do
depozitáře (zápůjčky, focení, přírůstky, práce se sbírkovými předměty v pracovní
místnosti);

5

Digitalizace a fotodokumentace
sbírkových předmětů – počet položek
Publikační činnost:
samostatné publikace, články do
periodik:

Akce mimo Oblastní muzeum Praha
východ:

Aktivní spolupráce s jinými subjekty
mimo OMPv:
Počet vyřízených badatelských dotazů
Spolupráce při jiných výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)
Jiná činnost:

pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů (částečně s
akreditací);
vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti;
úklid depozitáře
fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně evidence, úpravy
fotek: 230 položek (botanická podsbírka)
spoluautor Klíče ke květeně České republiky, druhé, rozšířené vydání,
nakladatelství Academia
texty do připravované Flóry Slovenska (vydává Slovenská akademie věd)
5.2.2019: Konference Ochrana ohrožených druhů v praxi
1.4.2019: přednáška Naše lesy pod útokem: nové invazivní houbové choroby
dřevin
5.4.2019: setkání Stráže přírody, Křivoklát
20.-24.5.2019: Seminář muzejních botaniků ČR a SR (Chebsko)
24.9.2019: školení Krajského úřadu Středočeského kraje – předávání dat na Portál
Středočeského kraje
2.12.2019: Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách a ve stromech
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Botanický ústav AV ČR
Zelený svět – Metropolitní region
Městské muzeum v Čelákovicích
Polabské muzeum v Přerově nad Labem
12 badatelských dotazů
Zápůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Atlas ptáků neobyčejných
předseda inventarizační komise při pravidelné roční inventarizaci majetku a
závazků, v termínu 10.12.2019-31.1.2020 (hlavní člen komise v Arnoldinovském
domu a Katovně), podklady pro osobní karty zaměstnanců
řešení možného nálezu kůrovce v lesním porostu v Bášti, na základě
telefonického upozornění
zpracování textů na informační tabule na hradě Jenštejn (květena, zvířena)
konzultace legislativy v oblasti ochrany přírody s občany, konzultace o
přírodních poměrech regionu Praha-východ
zapisování dat do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
(oficiální databáze využívaná jak pracovníky ochrany přírody, tak úředníky státní
správy a samosprávy), zapsáno 10 záznamů o výskytech druhů rostlin, ale i
bezobratlých (motýli)
organizace zasedání sbírkotvorné komise, včetně protokolů, zápisů, atp.,
21.11.2019
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě dat, konzultace při zpracování
mapových výstupů
spolupráce při realizaci Muzejní noci v Panenských Břežanech 7.6.2019
organizace příprav článků do Středočechu za muzeum, zpracování vlastního
článku o knize Rostliny brandýského Polabí
zpracování informací o botanické, entomologické a zoologické podsbírce na
muzejní web
činnosti související s funkcí vedoucího odborného oddělení
– plán odborného oddělení na rok 2020 (přednášky výstavy, inventury),
– výroční zpráva za rok 2019,
– plán služebních cest a školení pracovníků
– tabulka o stavu sbírky, informace o depozitářích, přehled přírůstků muzea
– aktualizace zapsaných sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek
Ministerstva kultury ČR za všechny podsbírky,
– odevzdání a příprava dat do Portálu kulturního dědictví Středočeského kraje
– kontroly dokumentace (viz Revise sbírek),
– porady odborného oddělení,
– koordinace témat výzkumu,
– administrativní činnosti – evidence výpůjček ad.
– organizace zajištění plynování depozitářů 4.7.2019,
– výkazy kurátorů
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– kontrola plnění úkolů odborného oddělení

příprava dotisku knihy Rostliny brandýského Polabí, včetně zajištění distribuce
(Academia)
dvě setkání se skautským oddílem v Kobylisích pro Skautský institut, z.s. –
povídání o důvodech a potřebě péče o chráněná území
průzkum netopýrů na zámku v Brandýse n. Labem
příprava žádost grantu do Integrovaného systému ochrany movitého
kulturního dědictví administrovaném Ministerstvem kultury
organizační zajištění vydání publikace o geologii Brandýska, domluva na
textech o přírodě
scénář úpravy přírodovědné (a archeologické) expozice – zemědělství
v Polabí: zpracování textů, prezentace plánovaných úprav expozice na schůzce
muzejních pracovníků, návštěva pamětníků (p. Králík), pracovníků brandýské
zemědělské školy (získávání dokumentačních materiálů o zemědělství)
fotodokumentace zemědělství, cukrovarů, pivovarů, mlýnů

2)

Etnografické oddělení a činnost konzervátorského pracoviště (zpracovala Kateřina Klicperová)

Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:
Počet předmětů
získaných například z darů,
nákup. aj.:
Počet zaevidovaných předmětů
do pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:
Počet nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do muzea
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a lokaci
Revise sbírek: termín
Ochrana sbírek: (zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů, generální úklid,
přemístění sbírek, malování
depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).

Publikační činnost:
samostatné publikace, články
do periodik:
Počet přednášek pro veřejnost:
Akce mimo Oblastní muzeum

849 inv.č.
830 inv.č.
19
19
30
dar Líbeznice (statek Bernášková), kastrol s poklicí, mísa ker., 2 x hrnek kov., valcha, 2
x lopata dřevěná, 1 x máselnice kov. – konzervátorská dílna, dvůr OMPv
-

- řádná roční inventarizace sbírky – 70 sbírkových předmětů 18.11-29.11 2019
- kontrola podsbírky – 1.11.2019
ošetření prostoru depozitáře proti škůdcům – plynování depozitáře 4.7. 2019, 11.7. 2019
umístění nástrah proti hlodavcům, pravidelný úklid, pravidelná kontrola mikroklimatu
pomocí digitálních měřících přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření
teplot a vlhkosti

-
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Praha východ:
Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:
Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Spolupráce při jiných výstavách
než autorských:
(vypsat název a podíl)

zápůjčka betlémů na vánoční výstavu zámek Brandýs – spolek Mariane 26.11.2019 –
10.1.2020
Atlas ptáků neobyčejných 28.3-30.6.2019 – příprava předmětů na výstavu
Malované na skle 26.9.-24.11.2019 – zápůjčka předmětů na výstavu
Marie Hartmanová Labe 24.10.-12.1.2020 – pomoc při přípravě a instalace výstavy
Jídlo deseti staletí 28.11.2019-16.2.2020 – výběr, zápůjčka předmětů, pomoc při
instalaci, programu pro děti

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

Konzervátorské pracoviště

Předměty z historické sbírky a
etnografie – různé materiály

- textil – praní, žehlení (34ks)
- dar loutkové divadlo – čištění, opravy - kulisy, loutky (153 ks)
- popis nových přírůstků – textil 21ks
- čištění, konzervace dar – nádobíčko, panenky, kočárek..(39ks)
- čištění gramofon, rádia, měřáky.. – 20ks
- čištění - zarámovaný diplom
- čištění, konzervace 3 kol od vozu

Předměty ze sbírky VU, archivu - papír

nové přírůstky archiv – čištění 38ks

Archeologie:

Ostatní činnost:

3)

- mytí arch. nálezů Postřižín
- lepení nádoby Sluhy
- popis předmětů – drobné artefakty
- lepení - Brandýs 152
opakované ošetření nábytku Panenské Břežany
Konference konzervátorů – restaurátorů Rožnov pod Radhoštěm 10.-12.9. 2019
příprava a účast na akcích:
- Hrátky s kocourem Mikešem 11.5.2019
- Muzejní noc Panenské Břežany 7.6.2019
- Mezinárodní den archeologie 19.10.2019
Inventarizace majetku 2019- sekretář

Oddělení sbírky písemností a tisků, sbírková a příruční knihova (zpracovala Eva Kryšková)

Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:
Počet předmětů
získaných například z darů,
nákup. aj.:
Počet zaevidovaných předmětů
do pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

Sbírka písemností a tisků: 11827
Sbírková knihovna: 11190
Sbírka písemností a tisků: 8351
Sbírková knihovna: 11130
Sbírka písemností a tisků: 70
Sbírková knihovna: 40
Sbírka písemnosti a tisků 70
Sbírková knihovna: 40
Sbírka písemností a tisků: 2600 (část Fotoarchivu)
Sbírková knihovna: 7666 (ilustrační obrázky)
Sbírka písemností a tisků: 70
Sbírková knihovna :40
25 – časopis Letecký modelář // Modelář
Sbírka písemností a tisků :1970 – zatím jen uvedeno v Úbytkovém seznamu
Sbírka písemností: až po dokončení generální revize
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Počet nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a lokaci

Revise sbírek: termín
Ochrana sbírek: (zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů, generální úklid,
přemístění sbírek, malování
depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).

Publikační činnost:
samostatné publikace, články
do periodik:
Počet přednášek pro veřejnost:
Akce mimo Oblastní muzeum
Praha východ:
Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:

Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Spolupráce při jiných výstavách
než autorských:
(vypsat název a podíl)

-

Předměty nalezené při revizích Sbírky písemností a tisků a Sbírkové knihovnu,
100 kusů / 100 kusů
Příruční knihovna OMPv
Pomocná dokumentace

-

Sbírka písemností a tisků: 29.10 2019 -15.12. 2019
Sbírková knihovna: 29. 10. 2019 – 15. 12. 2019
Sbírka písemností a tisků: zaplynování ANO, umístění lapačů hmyzu a hlodavců,
kontrola mikroklimatu prováděna a zápisy vedeny při každé návštěvě depozitáře
Sbírková knihovna: zaplynování ANO, umístění lapačů hmyzu a hlodavců, Odvlhčovače
– ANO, generální úklid proveden v lednu 2018, kontrola mikroklimatu prováděna a zápisy
vedeny při každé návštěvě depozitáře

-

0
Semináře: 12. ročník konference o šedé literatuře a repozitářích 17.10. 2019; Jak
správně elektronizovat spisovou službu, 10. 9. 2019; Muzejní noc 2019 - Panenské
Břežany
Obce v regionu Brandýsko – Říčansko, knihovna Eduarda Petišky v Brandýse n.L.,
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, klub Seniorů v Brandýse nad Labem; škola ve
Staré Boleslavi; M/ Brandýs nad Labem;Ing. Ondřej Buček – Melichar web; Městské listy
Brandýs nad Labem (Petr Čeněk); pan Jiří Krajíček - historie obce Kostelec nad Labem;
pan Rudolf Čížek – fotodokumentace Brandýsa n. L. a St. Boleslavi

-

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

2x článek v Městských listech Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi

65 vyřízených badatelských dotazů
Zapůjčení plakátů na vánoční výstavu do Muzea a Galerie Semily

0/0

Správa Příruční knihovny OM/Pv
Účast na muzejní akci k „17. 11. 1989“
Monografie: celkem: 4799 // 85 přírůstků za rok 2019
Periodika: 255 titulů periodik

4)

Oddělení archeologie (zpracovala Mgr. Andrea Němcová)

Celkový počet sbírkových předmětů
resp. souborů předmětů zapsaných v
podsbírce:
Celkový počet sbírkových předmětů
resp. souborů předmětů zapsaných
v podsbírce do CES
Počet sbírkových předmětů resp.
evidenčních položek hlášených za r.
2019 do CES:
Počet sbírkových předmětů resp.
evidenčních položek zapsaných v r.

7218 položek
5159 inv.č. (90111 předmětů archeologické povahy)
230
5
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2019 do I. stupně evidence:
Počet sbírkových předmětů resp.
evidenčních položek zapsaných v r.
2019 do II. stupně evidence:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů v r. 2019:
Pravidelná inventura sbírky: termín
11-12/2019

Ochrana sbírek, péče o depozitární
prostory.
Kontrola mikroklimatu depozitářů.
Digitalizace a fotodokumentace
sbírkových předmětů v r. 2019 – počet
položek
Vlastní výzkumná činnost

Přednášková činnost pro veřejnost a
školy (OMPv):

Aktivní spolupráce s jinými subjekty
mimo OMPv:

Počet vyřízených badatelských dotazů,
badatelské návštěvy:

Výstavní činnost:

230 (3532 předmětů)
Proběhla revize části fondu ze ZAV muzea, přírůstky získané vlastní činností v letech
2003-2004:
zkontrolováno 553 inv.č.
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů, vedení knihy
návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti; suterén AD: vyklizení části
prostoru č. 08, sanace stěn, umístění skladového regálu, umístění kalibrovaných
vlhkoměrů, dlouhodobé soustavné odvlhčování suterénního prostoru AD – řešeno
posílení o další odvlhčovač, monitoring mikroklimatu; depozitář Katovna: řešení
umístění nových kalibrovaných měřičů
fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně evidence, úpravy
fotek: 312 položek
Determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných výzkumů: Brandýs nad
Labem, Hrušov – Ke Stráni 2003; Sluhy – kanalizace 2003; Klecany, ulice
V Boleslavce, vedení kNN 2003; Jenštejn, ulice V Podhradí, kabelové vedení 2003;
Postřižín, U Potoka 2003, infrastruktura pro RD;
Zápisy nálezů do dílčích evidenčních databází – podklady pro vypracování NZ;
Přednáška Bašť v příbězích archeologie – Muzeum na kolečkách (duben 2019)
Přednáška Za tajemstvím doby bronzové - PNUO (říjen 2019)
Komentované prohlídky stálou expozicí OMPv, p.o. – 2 x
Výklad a doprovodný program v rámci Dne archeologie: Putování za Kelty (říjen
2019)
Program pro školy: Co je archeologie? (3 x, listopad – prosinec 2019)
V rámci výjezdů do terénu byl prováděn monitoring stavební činnosti ve sběrné
oblasti OMPv a ve spolupráci s ostatními oprávněnými organizacemi Středočeského
kraje (ÚAPPSČ, ARUP) zajišťována včasná archeologická památková péče v
lokalitách zasažených stavební aktivitou.
Odborná spolupráce s institucemi: ÚAPPSČ, FF UK – Ústav pro pravěk a ranou dobu
dějinnou, ARÚ AV ČR Praha, SM Roztoky, Středočeská archeologická komise
15 badatelských dotazů
10 badatelských návštěv
Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o. v dlouhodobé expozici
Staroboleslavská brána a v expozici Zřícenina hradu Jenštejn.
Zápůjčka pro výstavu Václav IV., České muzeum stříbra, Kutná Hora
Výstava nálezů doby laténské u příležitosti dne archeologie
Příprava rekonstrukce stálé expozice – archeologická část
Hůrka, M. – Němcová, A.: Středočeský vlastivědný sborník 37, 2019:
Archeologické výzkumy Oblastního muzea Praha východ, p.o. v roce 2018.

Publikační činnost:
Jiná činnost:

-

Přijaté a evidované korespondenční
položky – archeologická památková
péče a stavební činnost v regionu
Odeslaná a evidovaná korespondence
– vyjádření, stanoviska, expertní listy
Vyřízené výpůjčky nebo zápůjčky
sbírkových předmětů
Dohody se stavebníky pro potřeby
vyřízení dotace od SČK, podklady pro
žádost o dotaci
Dohledy zemních prací a drobné

spolupráce s Oddělením informačních zdrojů ARÚ AV ČR Praha: editace
archivovaných negativních akcí z regionu pro systém AMČR
školení systému AMČR
účast na grantovém projektu ARUP a JČM: „Březnice, Tkalcovské stavy,
záměrné demolice, zápalné oběti...? Nový pohled na rituály v životě sídliště
doby bronzové“.
determinace metalických archeologických nálezů získaných činností
externích spolupracovníků
drobné rekonstrukční práce keramických archeologických nálezů
archeologická památková péče, služby veřejnosti a stavebníkům,
konzultace a zápůjčky pro studenty a zájemce o problematiku archeologie

154
125
4
27 akcí, smluvní dokumenty, vyúčtování
28 akcí (negativní zjištění)
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záchranné akce:
NZ z neinvestorských záchranných akcí realizovaných v r. 2018 – pro potřeby SČK:
21 zpráv
Zprávy o archeologických akcích realizovaných v r. 2018 do ADČ při ARÚ Praha AV
ČR: 22 zpráv

NZ a zprávy o akcích pro ARÚ AV ČR
(Hlášení do systému ADČ)

Hlášení akcí realizovaných v r. 2019 do AMČR: 28 akcí
Revize a editace všech negativních akcí realizovaných OMPv, p.o. pro AMČR –
opravy a editace lokací akcí v mapách GIS (editováno 1138 akcí)

Dokumentační činnost

5)

Oddělení výtvarné sbírky (zpracoval PhDr. Milan Pátra)

Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných sbírkových
předmětů:
Počet předmětů
získaných například z darů, nákup.
aj.:
Počet zaevidovaných předmětů do
pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

2 521 inventárních čísel
30 ks
30 Ks
30 Ks
65 Ks
0
0
0

Počet nezpracovaných předmětů.
Kdy byly předány do muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a lokaci

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond

Revise sbírek: termín

Revize (inventura) výpůjčka město Brandýs
Revize (průběžná – roční inventura) výtvarné sbírky od 27.11.2019 do 4.12.2019
Revize sbírkové dokumentace výtvarné podsbírky 25.4.2019
20.2.2019 proběhlo strojové čištění podlahy depozitáře
04.7.2019 plynování depozitáře
04.7.2019 monitorování lepicí lapače hmyzu Ekolex
11.7.2019 nástrahy proti hlodavcům
24.9.2019 proběhlo strojové čištění podlahy depozitáře
Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři výtvarné sbírky.
1) Kniha návštěv depozitáře výtvarné sbírky.
2) Kniha měření teplot a vlhkosti.
K měření slouží dva digitální měřici přístroje a dva kalibrovaný vlasový vlhkoměry s
teploměrem typ 899.
recenze výstavy Zveľaďujme! História ústavu, ktorý sa zapísal do hospodárskych dejín –
Studie a zprávy 7/1, 2019
recenze výstavy První křik, první pláč. Od sousedské asistence k institucionalizovanému
porodnictví v Praze a okolí – Studie a zprávy 7/2, 2019
sken B. Šippich, Flochova chata – Útulne a chaty Malá Fatra, 2019
0
0

Ochrana sbírek: (zaplynování
depozitáře, umístění odvlhčovačů,
generální úklid, přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu depozitáře
(zápisy).

Publikační činnost:
samostatné publikace, články do
periodik:
Počet přednášek pro veřejnost:
Akce mimo Oblastní muzeum
Praha východ:
Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:

Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Spolupráce při jiných výstavách

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Restaurátor a Znalec umění: akd. mal. Dobroslav Halata
Restaurátor BcA. Karel Štojdl
Malíř a Sběratel J. Lady: Jindřich Ulrich
Editor díla Josefa a Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada
Fotograf: MgA. Jiří Kovanic
Fotograf: MgA Martin Wágner
Kurátorka a etnografka Múzea kultúry Čechov na Slovensku - Slovenské národní
muzeum v Martině: PhDr. Hana Zelinová
Badatelské dotazy: 5
Výstavy:
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1. 3. 2018 do 1. 3. 2019 (47 ks)
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než autorských:
(vypsat název a podíl)

Zveľaďujme! - Slovenské národní muzeum v Martine –Muzeum Andreja Kmeťa, Martin
od 11. 7. 2019 do 13. 10. 2019 (13 ks sbírkových předmětů a 30 ks skenů)
Josef Lada malíř a spisovatel - putovní výstava reprodukcí děl Josefa Lady (98 ks) město
Jindřichův Hradec od 10. 7. 2019 do 5. 1. 2019
Brekeke! Aneb v Mělníku není konec vodníků … - Regionální muzeum Mělník od 19. 7.
2019 do 3. 11. 2019 (4 ks)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu návštěvníků:

Jiná činnost:

6)

Vánoce Josefa Lady – Městské muzeum Lanškroun od 30. 11. 2019 do 26. 1. 2020 (1 ks)
Josef Lada a Karel Vika, malíř a spisovatel. - Spolu s Jindřichem Ulrichem v Památníku
Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice od 22. 5. 2019 do 14. 6. 2019. Veřejnosti byly
představeny ukázky kreseb v podobě zvětšených reprodukcí, které Josef Lada publikoval
v knihách a časopisech od spisovatele a přítele Karla Viky. Dále byly ukázány originály
knih, časopisů a kopie fotografii s životopisem K. Viky a J. Lady. Celkově výstavu zhlédlo
1396 návštěvníků.
Fotografka Marie
Hartmanová - Labe - Letos si připomínáme 40 let od úmrtí fotografky Marie Hartmanové,
která se nesmazatelně zapsala do brandýského Polabí. Tématem výstavy je řeka Labe,
kterou Marie Hartmanová tak ráda zachycovala svým objektivem. Daný vystavovaný
soubor fotografií vznikl pomocí digitalizace černobílých negativů, které byly vybrány ze
sbírky muzea. Výstava bude otevřena veřejnosti od 25. 10. 2019 do 12. 1. 2020
v Oblastním muzeu Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
Výstava pokračuje v roce 2020.

administrátor Computer Help -licence na Office profesionál, Acrobat, Adobe, Adobe Cloud

Historické oddělení (zpracoval Mgr. Martin Hůrka)

Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných sbírkových
předmětů:

Počet předmětů
získaných například z darů,
nákup. aj.:
Počet zaevidovaných předmětů do
pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:
Revise sbírek: termín

•
•

v historické podsbírce: 7196 inv. č.
v PNÚO: 706 inv. č.

•
•

v historické podsbírce: 98 inv. č.
podsbírka PNÚO bude zapsána do CES v roce 2020

•
•

15 př. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 145 fyzických předmětů)
62 př. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. 1196 fyzických předmětů)

•
•

100 inv. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 145 fyzických předmětů)
357 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. 1196 fyzických předmětů)

•

100 letos zaevidovaných inv. č. v historické podsbírce OMPV +
fotodokumentace dalších 881 inv. č. zaevidovaných v minulých letech (s pomocí
Michala Tomeše)
357 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO (s pomocí Jiřího Pillera)

•

66 ks k historické podsbírce (pod 6 evidenčními čísly) + 269 ks k budoucí podsbírce
PNÚO (pod 89 evidenčními čísly)
0
vzhledem k přestavbě depozitáře neproběhla (příští rok proběhne generální inventura)
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Ochrana sbírek: (zaplynování
depozitáře, umístění odvlhčovačů,
generální úklid, přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu depozitáře
(zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace, články do
periodik:

Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři historické sbírky
1) kniha návštěv depozitáře historické sbírky
2) kniha měření teplot a vlhkosti
K měření slouží tři digitální měřici přístroje pro historickou podsbírku + jeden pro budoucí
podsbírku PNÚO
Odborné studie a materiály:
•
brožurka Kozovazské usedlosti, Vyšehořovice 2020, 50 stran (vyjde v lednu
2020)
•
Archeologické výzkumy Oblastního muzea Praha-východ v roce 2018. In:
Středočeský sborník vlastivědný, 2019, roč. 37, s. 142-145 (iniciátor a
spoluautor Andrea Němcová).
•
korektury brožurky František Josef Řezáč a ti druzí, Brandýs n. L.-St. Boleslav
2019, 19 stran (vyšlo v lednu 2019, ale z drtivé části sepsáno již v 2018).
•
korektury Lokalizace zápské tvrze. In: Naše Polabí, 2019, č. 1. (vyšlo 2019,
sepsáno však již v roce 2018)
•
korektury Rukopisné přípisky v Kalendáři historickém Daniela Adama
z Veleslavína uloženém v Muzeu Říčany. In: Studie a zprávy, 2019, roč. 7, č.
2.
(vyšlo 2019, sepsáno však již v letech 2017-2018)
•
doplňování historických textů pro průběžně dodávané kapitoly knihy L.
Kumpána s pracovním názvem „Geologické vycházky po brandýském
Polabí“
Články do obecních zpravodajů:
•
Tajemné podzemní chodby plné sušených švestek. In: Jenštejnský občasník,
březen 2019, s. 9.
•
Mochovské mýto. In: Mochovský zpravodaj, březen 2019, s. s. 42.
•
Jenštejn nacházíme v mapách už v roce 1619. In: Jenštejnský občasník, červen
2019, s. 6.
•
Mochováci u českobrodského soudu. In: Mochovský zpravodaj, červen 2019, s
52-53.
•
Nehvizdské trhy. In: Nehvizdský kurýr, červenec 2019,
s. 4.
•
Mochov ve ztraceném urbáři 1689. In: Mochovský zpravodaj, prosinec 2019, s. 5
•
Přijetí pastýře nebo ponocného aneb jak se rekonstruuje jenštejnská minulo
In: Jenštejnský občasník, prosinec 2019, s. 8.
•
drobné upoutávky k výstavám a pozvánky na
akce PNÚO pro hromadnou rozesílku do obecních zpravodajů a na infocentra
Články na Idnes:
•
Za den třikrát unikl smrti. Přečtěte si neznámý příběh českého vojáka, 26.
března 2019 (https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/vojtech-formanek-vojakletec-delostrelec-sokol.A190103_125043_vojenstvi_kuz).
FB muzea:
•
Historická výročí, díl 3: 100 let od zboření Nové Hospody.
Web PNÚO:
•
Zeď z Porchester Gate
•
Mjr. Vojtěch Formánek
•
Florián a Věra Krumpholcovi
•
Válečná skrýš v Tůmovce

Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Autorské výstavy:

Propagační materiály:
•
velkoformátový leták (skládačka) o PNÚO v Panenských Břežanech
•
Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) v Panenských Břežanech. In.
Studie a zprávy, 2019, roč. 7, č. 1.
•
text pro blistr „Výroční listopadové pamětní ražby“ (spolu s dalšími osobami)
•
leták Brandýská katovna ve stínu starých kostelů (dosud nevyšlo).
•
popisky k mapě Brandýsa n. L.-Staré Boleslavi (dosud nevyšlo
•
příprava propagačních materiálů pro Středočeský kraj (různé drobné
příspěvky k našim objektům a výstavám či např. tisková zpráva k návštěvě
izraelského velvyslance apod.)
•
tisková zpráva + pamětní list k slavnosti odhalení pamětní desky F. J. Řezáče
v Poleradech 19. ledna 2019 (spolu s Verčou Benešovou)
31 (Arnoldinovský dům) + 11 (PNÚO)
•
•
•

Spolupráce při jiných výstavách
než autorských:

•

Jídlo 10ti staletí (28. listopadu 2019 – březen 2020) (spolu s Veronikou
Benešovou a Jiřím Chourem)
Střední Čechy během stavovského povstání (1618-1621) (13. června – 18.
července 2019) (pouze část týkající se trojrozměrných předmětů, bannery
zapůjčeny ze SOA v Praze)
instalace doplnění expozice týkající se Melicharovy továrny a obou Františků
Melicharů (říjen 2019-..)
drobné instalační práce při některých jiných výstavách v Arnoldinovském domě
(především „Ptáci“)
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(vypsat název a podíl)

•

Přednášky a akce pro veřejnost:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Akce mimo Oblastní muzeum
Praha východ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiná činnost:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instalace výstavy žáků ZŠ a MŠ Panenské Břežany „Místo, kde žiji“ (spolu
s Jiřím Pillerem a Pavlou Maršálkovou)
přednáška Tvrze kolem Prahy (v PNÚO) 16. ledna 2019
6x semináře Přečti staré matriky (paleografická cvičení)
přednáška a individuální konzultace Sestav si rodokmen (genealogie)
5x komentovaná prohlídka katovny pro školy
komentovaná vycházka od muzea do historické části města v rámci Muzea na
kolečkách pro brandýské seniory 20. září 2019
provázení v PNÚO 2x v angličtině (pro Wittmann Tours a pro anglické
důchodce), 1x v němčině (pro zájezd z Berlína), 1x pro pana Štefka z KÚ, 1x
pro pracovníky SOA Praha + několikrát jako záskok za M. Tomeše či P.
Maršálkovou o víkendech či v případě jejich nepřítomnosti
beseda o Protektorátu 15. března v PNÚO
podíl na přípravě Noci kostelů v PNÚO (spolu s Jiřím Pillerem) 24. května 2019
spolutvorba stanovišť na muzejní noci v Panenských Břežanech (spolu
s Jiřím Pillerem, Veronikou Benešovou a Jiřím Chourem) 7. června 2019
spolupráce při Dni archeologie (spolu s Andreou Němcovou, Veronikou
Benešovou a dalšími) 19. října 2019
přednáška Polabské tvrze – Mochov a okolí v rámci Muzea na kolečkách pro
klub seniorů v Mochově 12. ledna 2019.
přednáška Polabské tvrze v rámci Muzea na kolečkách pro Univerzitu
volného času při knihovně Lysá nad Labem 9. dubna 2019
přednáška Zapomenuté cesty v rámci Muzea na kolečkách při Týdnu
knihoven v brandýské knihovně
přednáška Registra neznámého vězeňského kaplana z let 1820-1822 na
konferenci „Odkaz Františka Josefa Řezáče a jeho vliv na české vězeňství“
konané v pražském Klementinu 10. prosince 2019
role loupeživého rytíře Vyšehoře na akci Fextovo území pořádané MAS Střední
Polabí na brandýském zámku 6. července 2019
role loupeživého rytíře Vyšehoře na akci Strašidelný zámek pořádané MAS
Střední Polabí na brandýském zámku 10. listopadu 2019
Historický cyklovýlet Polabím pro brandýské skauty 1. června 2019
Historický cyklovýlet kolem Panenských Břežan 17. srpna 2019
přednáška pro pedagogy na setkání MAS Střední Polabí na brandýském zámku
s tématem muzejních programů a chystaného průvodce Brandýsem (s
Verčou Benešovou)
porotce soutěže školních kolektivů „Příběhy našich sousedů“ pořádané Post
Bellum pro region Říčansko 8. března 2019
přestavba regálů v historickém depozitáři v Arnoldinovském domě (bude
pokračovat v 2020)
natáčení pro Českou televizi v Panenských Břežanech do Dobrého rána
natáčení pro Supreme Prague v Panenských Břežanech
založení i dokončení pomocné (nesbírkové) evidence v PNÚO
evidence nových sbírkových přírůstků v Arnoldinovském domě i PNÚO
uložení většiny historického nábytku získaného darem z Městského muzea
v Čelákovicích do katovny, kde pro tento účel zřízen kromě stávající horní
místnosti též depozitář „katovna – přízemí“
zaznamenávání vzpomínek pamětníků na starý Brandýs i minulost
Panenských Břežan
zřízení, vyklizení od nepatřičných předmětů a uspořádání depozitáře
„Arnoldinovský dům – sklep“ (společný s Katkou Klicperovou) (předměty
prozatím nezaevidovány)
fotografování všech nových přírůstků
fotografování zbylé části sbírky odznaků + drobné předměty jako vějíře,
církevní předměty, růžence apod. z historické sbírky OMPv (ve spolupráci
s Michalem Tomešem)
zajištění připomínky Dne válečných veteránů v Panenských Břežanech se
sbírkou pro Paměť národa (obdobně jako v roce 2018) (spolu s Pavlou
Maršálkovou)
člen komise pro vyřazování sbírkových předmětů ze sbírkové evidence
Městského muzea v Čelákovicích
inventury, sbírkotvorné komise
exkurze do Památníku Pankrác
účast na semináři v Lidicích o interaktivní výuce moderních dějin na ZŠ a SŠ
exkurze do dolního zámku v Panenských Brežanech
exkurze do tvrze v Pakoměřicích
vernisáž výstavy o knoflících na uniformách v Muzeu Policie
účast při návštěvě izraelského velvyslance v PNÚO
účast na setkání kronikářů okresů Praha-východ a Praha-západ v Průhonicích
správa webu PNÚO
zřízení stránky na webu PNÚO s prezentací našich sbírek
spolupráce s Městem Brandýs n. L.-St. Boleslav (zejména s pracovníky
zámku a Zdenkou Tichou)
s MAS Střední Polabí (na Strašidelném zámku, na průvodci městem
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•
•
•
•

Brandýsem)
spolupráce s Městským muzeem v Čelákovicích, Muzeem Říčany a
Regionálním muzeem Mělník (vzájemné zápůjčky sbírkových předmětů na
výstavy, poskytnutí doprovodného materiálu k výstavám i publikacím)
spolupráce s Polabským muzeem v Poděbradech (účast v redakční radě
Vlastivědného zpravodaje Polabí)
spolupráce se SOA v Praze a SOkA Praha-východ
(účast v redakční radě Studií a zpráv)
s obcí Panenské Břežany (zpráva o křížku u parku horního zámku, kooperace
při přípravě tří letních kin)
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Památník Josefa Lady a jeho
dcery Aleny

Vedoucí: PhDr. Milan Pátra
Správa skladu zboží, objednávky, průvodce, úklid: Martina Svobodová Muzejní edukátor, průvodce,
knihovna, expozice, úklid: Bc. Blanka Šubrtová Pokladna: Martina Svobodová, Bc. Blanka Šubrtová
Zahrada: Ing. Jiří Piller
Správa nemovitostí: Luboš Vágner
Výpomoc v sezóně: Aleš Sládek, Zdeňka Burianová
Práce s veřejností:
V tomto roce se uskutečnily tyto akce:

•
•

6. ledna 2019 – Povídání o Třech králích – seznámení s tradicí a významem svátku Tří králů

•

11. května 2019 – Koncert pro všechny dobré rodáky – vystoupení skupiny Krajanka na zahradě PJLA spojené s
malým občerstvením.

•
•
•
•
•
•
•
•

21. dubna 2019 – Velikonoce v PJLA – vytváření Velikonočních dekorací v dílně PJLA a odpolední turnaj v
kuličkách.

25. května 2019 – Pohádkové Hrusice – Pochod pořádaný sdružením Ladův kraj – razítkovací místo
23. června 2019 – III. Svatojánská noc & IV. Muzejní noc soutěžní odpoledne pro děti, inspirované dílem Josefa
Lady, občerstvení, večerní opékání špekáčků a vystoupení živé hudby, provází rusalky a vodníci. vstup zdarma
10., 17. a 24. srpna – Malování u pana Lady – malý kurz kreslení pro všechny zájemce.
14. září 2019 – Po stopách kocoura Mikeše – Pochod pořádaný městem Mnichovice – razítkovací místo. V rámci
Dne evropského dědictví byl vstup zdarma.
12. září 2019 – Den Pražské integrované dopravy – prohlídka zdarma
28. října 2019 – Den Středočeského kraje – občerstvení, provázení v kostýmu nadporučíka Lukáše a vojína Švejka,
vstup zdarma
1. prosince 2019 - III. Advent v Památníku – výroba tradičních vánočních dekorací z přírodního materiálu.

Prosinec – výtvarná soutěž – Ladovská zima
Práce se školami:
Pro školky, školy a skupiny s dětmi se pořádají lektorské programy, které jsou spojené s pracovními listy a výtvarnou činností, a
děti jsou motivovány malými odměnami. Program trvá cca 30 - 45 minut – dle časových možností škol. Je k dispozici na
objednání a přizpůsoben věku dětí i prostorám památníku.
S menšími skupinami lze pracovat ve výtvarné dílně, která byla letos vytvořena ve sklepě budovy.
Taktéž dle požadavku škol je možnost provázení v kostýmu kocoura Mikeše.
Televize, rozhlas, tisk, internet:

•
•
•
•
•

7. března: Český rozhlas, pořad „Tady to znám“
28. června: spolek Posázaví – brožura Posázaví (článek o Památníku)
2. září – návštěva Japonských bloggerů přes agenturu Czech Turist
6. listopadu – Blesk online zprávy – reportáž „Ladovy Hrusice“
28. listopadu – Regionální televize - vernisáž výstavy „Ladova zima“.
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Spolupráce:
Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada, Firma JosefLada.cz.s.r.o., Webarchiv Národní Knihovny, Obec
Hrusice, Ladův kraj Říčany, Regionální muzeum Mělník (zapůjčení kostýmu), Posázaví, Muzeum Kolín (nákup dekorací z
výstavy)
Návštěvnost:
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších programů Památníku ke dni 31. 12. 2019 byla
13 680 (viz tabulka č. 1), kteří zde utratili 962 091,00 Kč. Z toho na vstupné připadá 269 962,00 Kč a na zboží 692 129,00Kč.
Platba hotově 761 994,00 Kč a kartou 200 097,00 Kč.
Tabulka č. 1
Návštěvnost

Celkem

Platící

Neplatící

Celkem

1. Pololetí

4 088

1 386

5 474

2. Pololetí

4 945

3 261

8 206

9 033

4 647

13 680

Facebookové stránky se líbí 1199lidem (stálí odběratelé) sleduje je 1219 lidí, polohu označilo
233 lidí, hodnoceno celkem 15x 5 hvězdičkami, na Google hodnoceno 88 x 4,4 hvězdičkami.
Cizinci: V tomto roce navštívilo Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny celkem 187 cizinců (Japonsko, Čína, Anglie, Německo,
Slovensko, Španělsko, Rusko).
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Tvoření ve výtvarné dílně, která vznikla v roce 2019 rekonstrukcí suterénních prostor budovy.
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Výstava:
V letošním roce se v konala v prostorách expozice výstava Josef Lada a Karel Vika, jejíž vernisáž proběhla 22. května 2019.
Jde to méně známé období umělcovy tvorby, kdy spolupracoval se spisovatelem, Karlem Vikou. Výstava byla přístupná
veřejnosti od 23. května do 14. července 2019.
Knihovna:
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. V současné době má
již 938 evidenčních čísel (932 – knihy, časopisy, pohledy, upomínkové předměty + 6 - Švejkova čepice, dýmka, Ladovy brýle…
atd). Vše, týkající se tématiky tvorby J. Lady a jeho dcery Aleny.
IT služby:


kontrola a údržba IT a sítě PC



licence ZyXEL UTM bundle – prodloužení



prodloužení licence na grafické programy Adobe, Corel Draw



přesun PC do výtvarné dílny



přesun rozvaděče (racku) a úprava počítačové sítě v kanceláři



rozšíření počítačové sítě do nové sklepní místnosti.

Správní činnost


běžná údržba domu a zahrady



realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí



přesun monitoru na kamery do pokladny




revize zabezpečovacího zařízení - nový správce - PCO Mladá Boleslav, oprava 2 čidel
vyčištění okapů od listí

Zahrada



běžná údržba zahrady (sekání trávy, zalévání květin, odklízení popadaných dřevin, hrabání listí)
na kladné povolení obce realizováno pokácení čtyř uschlých stromů mimo vegetační období



osázení truhlíků na okna Památníku




oprava plastiky Mikeš s Pašíkem na motorce (sádrování a barvení)
oprava laminátové plastiky „Lavičky“ (broušení, odstranění starého nátěru, tmelení děr, lepení, barvení)



částečná oprava pískoviště: Karel do pekla zajel – natírání



oprava hry Člověče nezlob se



oplocení plastik – Mikeš s Pašíkem na motorce a Lavičky.
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Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost a kuchyňka
Od 5. 12. 2018 do listopadu 2019 probíhala rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky v malé budově u Památníku.
Kolaudace proběhla dne 12. listopadu 2019.
Sklep
Počátkem roku proběhla úprava sklepní místnosti (výměna podlahy, výmalba). Byla zde vytvořena výtvarná dílna s kapacitou
cca 12 míst, která je využívána při akcích – Velikonoce, Adventní tvoření nebo Malování u pana Lady. Též při návštěvách
menších skupin s programem.

Expozice:


zakoupení kulis z výstavy v Kolíně (autíčko princezny Máni, Luciferův trůn)



přestěhování knihovny (výměna skříní)

Různé


28. 3. 2019 Porada muzejních edukátorů v budově Krajského úřadu, Praha 5,



24. 4. 2019 školení k datovému skladu turistických informací Středočeského kraje,



úprava webových stránek)



nová informační tabule s otevírací dobou umístěna u vstupu do zahrady



nové pohlednice – Karel Vika




adventní výzdoba
provedena inventura majetku a zboží

Zpracovala: Bc. Blanka Šubrtová – údaje platné ke dni: 31. 12. 2019

2

říloha: Foto z akcí a tabulka programů

Povídání se seniory
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Turnaj v kuličkách
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Hrad Jenštejn
Hrad Jenštejn je po stránce provozu expozic spravován Oblastním muzeem Praha – východ, příspěvkovou organizací, na základě
smlouvy mezi obcí Jenštejn a OMPv..
Průvodcovská služba zajišťovala na hradě primárně prodej vstupenek a upomínkových předmětů, průvodcovské služby, a též se
podílela na pořadatelském zajištění akcí.
V roce 2019 probíhala rekonstrukce nejen exteriérových částí hradní věže, ale i vybraných částí v interiéru. Z důvodu ponechání
možnosti návštěvy památky bylo z bezpečnostních důvodů nutno přijmout požadavky a zajištění týkající se zabezpečení BOZP
návštěvníků a průvodců. Tato opatření vyvolala určitý odliv části potencionálních dalších návštěvníků, jelikož během celé turistické
sezony byla uzavřena možnost návštěvy rozhledny, kde probíhaly stavební práce.
I přes výše uvedená omezení navštívilo hrad Jenštejn v roce 2019 celkem 2179 osob. Věkový profil návštěvníků z řad běžných
vstupů byl zastoupen v celém spektru. Mírnou převahu měla věková skupina 50 let a výše. Ze strany škol byl nejvyšší zájem o
exkurze pro děti předškolního věku (mateřské školy) a pro žáky 1. stupně základních škol.
Kapli hradní věže si jako místo pro svůj „velký den“ letos vybraly dva páry, které zde byly oddány.
Ze strany průvodcovské správy byly některé akce pořádány samostatně či v součinnosti s místními obecními spolky a sdruženími. I
přes značná omezení z důvodu rekonstrukce částí hradu se v roce 2019 uskutečnilo na hradě Jenštejn 9 akcí s nejrůznější tematikou
spojenou s historií či místním hradem. K velmi vyhledávaným akcím patří akce zaměřené na výrobu vlastních výrobků (velikonoční,
vánoční či jiná tematika), akce doprovázené hudebním doprovodem či se soutěžními disciplínami.
V oblasti technického stavu byla poskytována součinnost majiteli objektu – obci Jenštejn.
Zpracoval: Zdeněk Šimerka, kastelán hradu
Příloha: 1 x fotodokumentace pro ilustraci

Foto z průběhu rekonstrukce horního podlaží hradní věže – sejmutý podlahový rošt (9/19)
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Skupinka návštěvníků před občerstvením u hradu Jenštejn při odemykání hradu dne 31.3.

Fotografie snoubenců se svatebčany v kapli hradní věže
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Radostné projevy účastníků s vlastními výtvory vytvořenými na akci Řemeslný den na hradě
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Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
Během sledovaného období 1.1.2019 – 31.12.2019 byla otevírací doba Památníku národního útlaku a
odboje ( dále jen PNÚO ) v Panenských Břežanech takto :
středa – neděle od 9.00 do 16.30 hodin.

Během roku 2019 proběhly bez zjištěných závad tyto vnější kontroly :
Roční prověrka PO
Preventivní požární prohlídky
Hasicí přístroje
Požární hydranty
Zařízení ( regály)
Kouřovody
Plynová zařízení
Plynová kotelna
Tlakové nádoby stabilní
EZS
EPS
Náhradní zdroj elektrické energie

11.10.2019
9.4.2019, 11.10.2019
11.1.2019
11.1.2019
5.10.2019
20.8.2019
20.11.2019
20.11.2019
30.9.2019
4.12.2019
4.12.2019
18.9.2019
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Návštěvnost

Návštěvnost v roce 2019
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122
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neplatící, akce

73

100
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192

41

278

185

220

574

informace a prodej 253

294

392

429

450

326

329

378

318

290

147

169

Památník byl otevřen celý rok 2019. Do výstavních prostor zavítalo v roce 2019 10 195 návštěvníků, 62% absolvovalo
návštěvnické okruhy a pořádané akce. Největší zájem byl zaznamenán v měsících květen a červen. V prodejně
nakupovalo upomínkové předměty 1554 návštěvníků tj. 15% z celkové návštěvnosti. Velký zájem byl zaznamenán o
nově obnovený park. Areál Horního zámku se stal zajímavým turistickým cílem pro veřejnost.

Návštěvnost podle jednotlivých okruhů v
roce 2019
ZLOČIN
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A TREST
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KAPLE

KAPLE

23%

6%
AKCE

24%
PARK

INFORMACE,
PRODEJ
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NÁVŠTĚVNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ
ZLOČIN A TREST

774

8%

PAMÁTNÍK A KAPLE

2107

21%

KAPLE

579

6%

AKCE

2414

24%

PARK

2320

23%

INFORMACE, PRODEJ

1554

15%

VÝSTAVA

447

4%

10195

100%

Návštěvnost podle druhu vstupného rok
2019
volné akce
4,39%

1,69%

0,95%

0,45%

volné
informace a
prodej
volné svatby

11,08%

snížené

42,66%
13,84%

plné
rodinné

9,79%

školy

15,14%

školky
vstupné 1 Kč

NÁVŠTĚVNOST PODLE DRUHU VSTUPNÉHO
volné akce

4349

42,66%

volné informace a prodej

1544

15,14%

volné svatby

998

9,79%

snížené

1411

13,84%

plné

1130

11,08%

rodinné

448

4,39%

školy

172

1,69%

školky

97

0,95%

vstupné 1 Kč

46

0,45%

10195

100,0%

Pořádaných akcí se zúčastnilo 2414 návštěvníků :
Leden:
Akce přednáška Tvrze kolem Prahy

51
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Únor:
Akce zahájením výstavy obrazů Alby Bedřichové

59

Březen:
Akce přednáška Jak mluví skály
Beseda k 15. březnu
Akce svatba

65
23
52

Duben:
Akce podpis memoranda Opus Santini
Akce zahájení výstavy Dioramata
Akce svatba

26
11
75

Květen:
Akce svatba
Akce Noc Kostelů
Akce svatba
Akce premiéra filmu Transfer 3

101
179
53
96

Červen:
Akce svatba
Akce Muzejní noc
Akce svatba
Akce zahájení výstavy 30tiletá válka
Akce svatba
Akce svatba
Akce svatba
Akce svatba

50
242
31
12
103
121
53
42

Červenec:
Akce Spojenecké kluby vozidel
Akce pouť ke svaté Anně
Akce svatba

17
31
103

Srpen:
Akce cyklovýlet

17

Září:
Akce svatba
Akce Dny evropského dědictví
Akce svatba

86
28
94

Říjen:
Akce svatba
Akce Přednáška Doba bronzová
Akce zahájení výstavy dětských prací
Akce Den Středočeského kraje

34
30
46
46

Listopad:
Akce 1. adventní koncert
Akce k uctění památky válečných veteránů
Prosinec:
Akce vyhodnocení výstavy dětských prací
Akce 2. adventní koncert
Akce 3. adventní koncert

52
71
180
160
64

V Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany je zřízeno Turistické informační centrum, s certifikátem
třídy C, poskytuje informace o Panenských Břežanech a okolí, nabízí sběratelské turistické vizitky a známky, turistické
mapy a další propagační předměty. V TIC je k dispozici bezplatný přístup k internetu. Zdarma je možné využít úložné
skříňky k úschově menších zavazadel. V TIC návštěvníci získávají informace o akcích pořádaných v obci a turistické
tipy do blízkého okolí. Samozřejmostí jsou podávané informace o jízdních řádech, ubytování a stravování.
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V roce 2019 jej navštívilo 6228 návštěvníků
V roce 2018 se knihovna PNÚO rozrostla o 41 svazků. Obsahuje 2117 publikací a 1900 periodik, tematicky
související s obsahem expozice a zaměření Památníku národního útlaku a odboje. Nové tituly získala knihovna z darů
a zařazením aktuálních publikací zakoupených pro prodejnu.
Jiná činnost:
Realizace praktické péče pro podporu ohrožených druhů obojživelníků – bylo prováděno čištění vodních prvků v areálu
PNÚO v Panenských Břežanech.
Vlastními silami pracovníci PNÚO realizovali běžné zahradnické práce na údržbě parku. V důsledku všeobecného
sucha bylo v parku poškozeno nebo zcela uhynulo několik stromů – práce na jejich ošetření nebo odstranění provedla
odborná zahradnická firma .

Akce pořádané v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
První akcí roku byla 16. ledna 2019 přednáška Martina Hůrky věnovaná tvrzím v okolí Prahy
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7. února 2019
byla při příležitosti 130. výročí narození malířky Alby Bedřichové zahájena výstava jejich obrazů , Alba Bedřichová byla
hrdinkou národního odboje, za svou protinacistickou činnost byla pronásledována a vězněna . Její výtvarná díla jsou
vystavena v budově Horního zámku.

15.března 2019 proběhla za účasti zájemců z obce Panenské Břežany beseda
z výročí vzniku protektorátu15.března 2019 proběhla za účasti zájemců z obce
Panenské Břežany beseda z výročí vzniku protektorátu s pamětníky.
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10. dubna 2019 podepsali zástupci Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství pražského, Karlovy univerzity v Praze a
spolku Putování za Santinim memorandum k projektu OPUS SANTINI. Tento projekt by měl důstojným způsobem
připomenout 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho, které si budeme připomínat v roce 2023.
Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI proběhl v prostorách Santiniho kaple sv. Anny v Panenských
Břežanech, v areálu Památníku národního útlaku a odboje Oblastního muzea Praha - východ. Za Ministerstvo kultury
tento dokument podepsal náměstek Ing. Jiří Vzientek, za Arcibiskupství pražské Emeritní pomocný biskup pražský
Mons. Karel Herbst SDB, za Univerzitu Karlovu Prorektor UK prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. a za spolek Putování za
Santinim jeho předseda Stanislav Růžička.
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Dne 6. března 2019 přednesl svoji přednášku na téma Kokořínsko – jak mluví skály Jiří Piller

25.dubna 2019 byla úvodní přednáškou zahájena výstava vojenských artefaktů a dioramat na téma Květen 1945
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25.května 2019 navštívil PNÚO konvoj vojenských vozidel Mission Anthropoid
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24.května 2019 proběhla v PNÚO Noc kostelů –bonusem pro návštěvníky kaple svaté Anny bylo setkání s varhaníkem
spojené s ukázkou hry na tento královský nástroj.

29.května 2019 byla v PNÚO slavnostní premiéra dokumentu TRANSFER 3 - který přibližuje události, jež rozpoutala
operace Anthropoid a mapuje projekt přenesení otisku zdi z londýnské budovy Porchester Gate do PNÚO
v Panenských Břežanech.
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V pořadí druhá Muzejní noc proběhla 7.června 2019 v areálu PNÚO Panenské Břežany – jejím celým programem se
prolínala osobnost Jan Blažeje Santiniho.

13. června 2019 byla zahájena výstava Střední Čechy v době stavovského povstání a tzv. české války
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Dne 21.června 2019 bylo zahájeno filmem Bezva ženská na krku Břežanské filmové léto, které obnášelo čtyři filmy
promítané pod širým nebem v různých termínech během měsíců červen až září.

Dne 6.července 2019 byly v areálu PNÚO provedeny ukázky automobilových veteránů z II. světové války za účasti
Military Car Clubu z Plzně
27.července 2019 proběhla ve spolupráci s farností Odolena Voda již tradiční Anenská pouť ke svaté Anně
v Panenských Břežanech.
17.srpna 2019 organizovali zaměstnanci PNÚO historický cyklovýlet okolím Panenských Břežan
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10.října 2019 přednesla přednášku s názvem Za tajemstvím doby bronzové Andrea Němcová

Ve spolupráci se základní a mateřskou školou v Panenských Břežanech byla dne 17.října 2019 zahájena výstava
dětských prací na téma Místo, kde žiji".. Jejíž součástí bylo i hlasování široké veřejnosti o nejhezčí výtvarné dílo.
Ve dnech 1. až 14.listopadu 2019 se areál PNÚO stal jedním ze sbírkových míst veřejné sbírky pořádané ke Dni
válečných veteránů organizací Post Bellum v rámci projektu Paměť národa.
Vážení přátelé Paměti národa,
srdečně Vám děkujeme za zapojení do letošní sbírky Paměti národa ke Dni válečných veteránů.

Společnými silami jsme vybrali na další natáčení válečných veteránů a hrdinů do sbírky Paměť národa 1 732
638 Kč!
Jsme za to moc rádi.
Za Vaše místo: Oblastní muzeum Praha-východ
se vybrala částka: 1 550,00 Kč
Děkujeme!

37

K připomenutí událostí 17.listopadu v roce 1939 a v roce 1989 byl dne 15.listopadu 2019 v PNÚO pořádán slavnostní
koncert složený z děl českých mistrů vážné hudby.
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Ve spolupráci s krajským úřadem Středočeského kraje, Československou obcí legionářskou proběhlo 20.listopadu
2019 v PNÚO setkání hejtmanky Středočeského kraje s válečnými veterány.

Dne 12.prosince 2019 jsme ve spolupráci se základní a mateřskou školou v Panenských Břežanech pořádali vánoční
besídku školy spojenou s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže Místo, kde žiji".
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Dne 19. prosince 2019 byl pro širokou veřejnost uspořádán adventní koncert v jazzové náladě.

40

V rámci spolupráce s veřejností se upevňovaly vztahy s představiteli jednotlivých obcí a jejich kulturními komisemi. Ve
spolupráci s obcemi pravidelně vylepujeme plakáty a pozvánky na jednotlivé akce, upoutávky na naše akce se vysílají
v rámci rozhlasu obcí, o našich akcích zasíláme emailové zprávy občanům okolních obcí.
Je hojně využíván muzejní facebook.
Pozvánky na jednotlivé akce a jejich odezvy, ev. články o areálu PNÚO jsou otiskovány v místních
zpravodajích
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav5_19.pdf
https://www.libeznice.cz/sites/default/files/2019/10/lz_zari_19_web.pdf
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=5400
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=5407
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=5409
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=5555
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=5834
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=6116
Kromě těchto pozvánek byla v celostátních médiích odvysílána reportáž z Památníku národního útlaku a odboje
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/319291310020110/video/731575
dále byla k vidění v TV Praha reportáž ze slavnostního odhalení odlitku zdi z Porchester Gate.
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/10389/novy-dokument-sklidil-uspech
K propagaci PNÚO a své průvodcovské služby zveřejnila video na svých webových stránkách Lenka Dvořáková
https://supremeprague.com/visit-museum-of-czech-resistance/

Od jara 2019 realizujeme venkovní programy "Jaro", "Léto I", "Léto II" a "Podzim" pro mateřské školy a dětské
skupiny. Programy probíhají v zámeckém parku.
Pravidelně jsou editovány webové stránky PNÚO. Nově byl zřízen odkaz sbírkový fond PNÚO a odkaz digitální
repozitář.
Pravidelně jsou též editovány příspěvky na facebookové stránky PNÚO.
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Návrh na Listopadovou pamětní ražbu od Ak. malířky Jelinkové

Závěr
Činnost Oblastního muzea Praha východ, přís. org v roce 2019 byla bohatá s širokou nabídkou pro veřejnost, připomínali jsme si
významné události jako byla listopadová výročí roku 1939 a 1989. Při této příležitosti muzeum vydalo pamětní ražbu se symboly
dané doby. Janem Opletalem , rok 1939 a Anežkou Českou, rok 1989. Tyto náměty byly použity i pro pamětní medaili
Středočeského kraje, kterou oceňovala paní hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná-Jermanová významné osobnosti veřejného života.

42

Oblastní muzeum Praha východ realizovalo dokument TRANSFER 3, který měl svou premiéru v květnu 2019 v PNUO Panenské
Břežany v české versi a v anglické versi v listopadu 2019 na velvyslanectví v Londýně za přítomnosti pane velvyslance, paní
hejtmanky a krajanů žijících v Londýně.
Zvládali jsme také náročné investiční akce, jaké je generální rekonstrukce sociálního vybavení v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny a přeměnu nevyužívaných prostor budovy na výtvarnou dílnu. A letní kuchyňku , které zkvalitňují úroveň služeb instituce. Byla
realizována výměna galerijního osvětlení výstavních prostor v budově čp, 97 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Je připrven
projekt na využití půdních prostor k depozitním účelům.
Ovšem, na všech těchto výše jmenovaných činnostech se podíleli všichni zaměstnanci muzea, bez jejich kreativity, úsilí často nad
rámec pracovních povinností by nebyl rok 2019 takto úspěšný. A patří jim tedy upřímný dík. Poděkovat patří i vedení
Středočeského Kraje (KUL), které vstřícným přístupem nás podporovalo a zašti

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Mgr. Hana Bílková
Ředitelka Oblastního muzea Praha východ, přís. org.
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