VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017
Oblastního muzea Praha – východ, p. o.
Základní údaje o organizaci
Název: Oblastní muzeum Praha – východ, p. o. Středočeského kraje
Sídlo: Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 00067539
Číslo organizace (dle SK): 613
www stránky: www.ompv.cz
Ředitelka: Mgr. Hana Bílková
Oblastním muzeum Praha východ, p.o. spravuje tyto pobočky:
Arnoldinovský dům v čp. 97 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Katovna v čp. 213, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v čp. 115, Hrusice
Areál Horního zámku - PNÚO, kaple sv. Anny v čp.11,
Panenské Břežany
Hrad Jenštejn ( objekt je v majetku obce Jenštejn)

Oblast činnosti
Hlavním účelem Oblastního muzea Praha východ je získávat, tvořit, trvale
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky
muzejní povahy.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
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Hospodaření organizace za rok 2017
Komentář k vykázanému výsledku hospodaření

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2017
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 25
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 17
- externích zaměstnanců:
8
- přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 16,5

b) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 27 900
c) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 28 000 (zvýšení mezd dle nařízení vlády)

1)

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2017
Vzhledem k úsporným opatřením, realizovaným během celého roku za účelem
shromáždění finančních prostředků plánovaných již několik let na opravu střechy
v Oblastním muzeu Praha – východ, p. o., (Arnoldinovský dům) v Brandýse nad Labem,
se podařilo vykázat zisk ve výši 2 784 tis. Kč. Pokud bude schválen převod zisku do
rezervního fondu, částka bude použita na tuto opravu.
b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017
Závazný ukazatel finančních prostředků na mzdy byl opakovaně navýšen z důvodu
dodržení vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě od 07/2017 a 11/2017 a dále došlo ke zvýšení mzdových prostředků přijetím 2
nových zaměstnanců do hlavního pracovního poměru v Památníku národního útlaku
v Panenských Břežanech – od 03/2017 a 04/2017 z důvodu zajištění celoročního provozu
v tomto objektu a dalšího správce budov vzhledem k počtu objektů spravovaných
Oblastním muzeem Praha - východ.
c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2017
-

Celkové zvýšení nákladů a výnosů bylo očekáváno z důvodu otevření nového objektu
Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Objekt byl otevřen a
uveden do normálního provozního režimu od 04/2017.

-

Na základě výše uvedeného došlo k nárůstu všech nákladových položek, zejména
mzdových prostředků (viz závazné ukazatele), nákupu zboží (publikací a upomínkových
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předmětů) pro vytvoření nabídky pro návštěvníky, dovybavení kancelářskou technikou
zaměstnanců a prodejním pultem v recepci spolu se softwarem pro prodej vstupenek a
upomínkových předmětů.
- Vzhledem k provozu nového objektu se automaticky zvýšily náklady na opravy a
udržování budov a zahrad všech objektů Oblastního muzea Praha – východ, p. o. Jen v
Památníku v Panenských Břežanech bylo nutno opravit elektroinstalaci nového výtahu za
205 tis. Kč a proběhla údržba a servis elektronického zabezpečovacího zařízení i u
ostatních objektů.
- Nově pořízený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek zahrnuje zejména
výpočetní techniku pro nové zaměstnance, dovybavení kancelářského nábytku, účelového
a dobového nábytku v novém Památníku národního útlaku a odboje, vybavení
konzervátorské dílny v Oblastních muzeu Praha - východ, stroje na úklid vnitřních prostor
a venkovních ploch.
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
pouze prodeje publikací, které odběratelé vždy uhradí.
e) Vnější kontroly
10.1.2017 – revize požární hydranty a hasicí přístroje
22.8.2017 – revize kouřovodů
17.9.2017 – revize TNS ( tlakové nádoby stabilní )
25.9.2017 – školení BOZP, požární ochrany, školení řidičů
27.9.2017 – roční prověrka požární ochrany
11.10.2017 – revize kamerového systému a EZS ( el. zabezpečovacího systému )
16.10.2017 – revize studny spojená s rozborem vody
22.11.2017 – revize plynového zařízení
24.11.2017 - Krajská hygienická stanice – kontrola ochrany veřejného zdraví
Čtvrtletní revize funkčnosti výtahu
Ve dnech 12. – 13. 4. 2017 byla provedena metodická prověrka plnění povinností v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez zjištění.
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f) Vnitřní kontroly
V roce 2017 proběhla plánovaná namátková kontrola hotovosti v pokladnách
Oblastního muzea Praha – východ a to 2x ročně a v rámci ročních inventur, dále
kontrola odsouhlasení všech závazků, pohledávek a smluv. Kontroly proběhly bez
závad.
Zpracovala: Moravcová Ludmila

Návštěvnost na objektech OMPv,p.o.

Název objektu

Arnoldinovský
dům
Zřícenina
Jenštejn

hradu

Katovna
brandýská

Počet
návštěvníku
za rok

8.088
5.510

1.894

Památník Josefa
Lady a jeho dcery
Aleny

14.961

PNÚO
Panenské
Břežany

7.868

Celkem:

38.321

Provoz

celoroční

sezonní
sezonní a jen o
víkendech nebo
na objednávku

celoroční
celoroční
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Odborné oddělení:

A) Sbírkotvorná činnost OMPv, p.o.
Sbírka Oblastního muzea Praha-východ, p.o.
Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2017
Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky (mimo
úbytkové knihy) k 31.12.2017
Počet úbytků v roce 2017 (v úbytkových knihách)
Počet přírůstků v roce 2017 (I. stupeň)
Počet přírůstků v roce 2017 (II.stupeň)
Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES
Počet zkontrolovaných sbírkových předmětů
Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES

40.937
20
0
994
1.739
1.430
3.445
35.647

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 (2017):
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:
Počet předmětů
Získaných z darů :

932 inv. č. (ent.)
202 inv. č. (zool.)
939 inv. č. (bot.)
428
428
428
437 (botanická podsbírka 351, entomologická podsbírka 86)
0
0
0
kontroly podsbírek: historická podsbírka (16.10.2017,
PhDr. K. Pátrová, Mgr. A. Němcová), výtvarná podsbírka
(29.11.2017, PhDr. M. Pátra, K. Klicperová), etnografická
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Digitalizace a
fotodokumentace
sbírkových předmětů –
počet položek
Publikační činnost:
samostatné publikace,
články do periodik:

Počet přednášek pro
veřejnost (OMPV):

Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:

Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv,p.o.:

Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

podsbírka (5.12.2017, K. Klicperová, A. Němcová),
archeologická podsbírka (12.12.2017, Mgr. A. Němcová,
E. Kryšková), botanická podsbírka (13.12.2017, RNDr. D.
Hrčka, K. Klicperová), entomologická podsbírka
(13.12.2017, RNDr. D. Hrčka, K. Klicperová), zoologická
podsbírka (13.12.2017, RNDr. D. Hrčka, K. Klicperová),
podsbírka písemnosti a tisky (15.12.2017, E. Kryšková,
Mgr. A. Němcová), sbírková knihovna (15.12.2017, E.
Kryšková, Mgr. A. Němcová)
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).

7.2.2017 Bezpečný internet
28.2.2017 seminář Z kladenských lesů, vod a strání,
seminář o kladenské přírodě a její ochraně
9.3.2017 konference Význam lesů s vysokou
ekologickou stabilitou v krajině
5.-9.6.2017: Seminář muzejních botaniků ČR a SR
(Kráľova Lehota)
2.-3.11.2017 Herpetologický seminář
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Botanický ústav AV ČR
Zelený svět – Metropolitní region
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Městské muzeum v Čelákovicích
Polabské muzeum v Přerově nad Labem
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovském Mikuláši

12 badatelských dotazů

Scénář pro část plánované expozice Vinořský potok –
zpracování povodí Vinořského potoka, vytvoření
podkladů pro informační panel
konzultace a porada s obcemi a městy z hlediska
legislativy v oblasti ochrany přírody, konzultace o přírodních
poměrech regionu Praha-východ, konzultace územního
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plánu z hlediska přírodních poměrů (Odolena Voda)
konzultace legislativy v oblasti ochrany přírody s
občany, konzultace o přírodních poměrech regionu Prahavýchod: památné stromy v parku v Měšicích, návrh
vyhlášení geologicky významného území u Brandýsa n. L.
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 1345 záznamů o výskytech druhů
rostlin, ale i bezobratlých (listonozi, žábronožky, roháči, …)
účast na sbírkotvorné komisi, předání podkladů
aktivní účast na jednáních vztahujících se k ochraně
přírody regionu:
jednání k vyhlašování VKP Soutok Jordánu;
záchrana výskytu čolka obecného v bazénku v pobočce
Panenské Břežany (komunikace s úřadem, spolkem
Metropolitní region, technické požadavky náhradního
stanoviště, žádost o výjimku z ochranných podmínek –
krajský úřad, žádost zásahu do významného krajinného
prvku – městský úřad)
podklady pro naučnou stezku v pobočce v Panenských
Břežanech – (1) zámecký park a (2) příroda okolí včetně
fotodokumentace
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě dat,
konzultace při zpracování mapových výstupů
podklady pro pracovní listy o léčivých rostlinách v okolí
hradu Jenštejn
návrh a možnosti vedení turistické a cyklistické trasy mezi
Brandýsem n. L. a Jenštejnem pro plánovaný pochod
organizovaný OMPV
návrh a realizace léčivkového záhonu v pobočce
v Panenských Břežanech
Hrátky s kocourem Mikešem – nasazování hlavy panáka
při víkendové muzejní akci pro děti (13.5.2017)
činnosti související s funkcí vedoucího odborného
oddělení
– plán odborného oddělení na rok 2017 (přednášky výstavy,
inventury),
– výroční zpráva za rok 2016,
– 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 (20.2.2017, 5.4.2017,
29.6.2017, 29.11.2017),
– koordinace témat výzkumu,
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Spolupráce na výstavách
OMPv:

– administrativní činnosti – evidence výpůjček ad.
– organizace zajištění plynování depozitářů, nákupu
vlhkoměrů
– výkazy kurátorů
– kontrola plnění úkolů odborného oddělení
účast na archeologických dohledech: účast na
archeologických dohledech: 22.4. (Hoštice, Jenštejn), 28.3.
(Radonice), 14.7. (Podolanka), 28.7. (Stará Boleslav), 15.9.
(Cvrčovice), 25.9. (Sluhy, Líbeznice), 11.10. (Máslovice),
12.10. (Předboj), 13.10. (Předboj), 17.10. (Bašť), 20.10.
(Mratín) a 4.12. (Brázdim)
podklady k výstavě Josef Lada – zemědělství a zvyky
v období života Josefa Lady

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 předmětů
získaných například z darů,
nákup. aj.:
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

830 inv.č.
830 inv.č.
4
4
dar 7ks
- pravidelná roční revize sbírky –
78 sbírkových předmětů
2.10-31.10 2017
- kontrola podsbírky – 5.12.2017
ošetření prostoru depozitáře proti škůdcům – plynování
depozitáře 28.7.2017, pravidelný úklid,
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních
měřících přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy
měření teplot a vlhkosti

-0
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veřejnost (OMPV):
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)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:
Konzervátorské pracoviště:

Předměty z historické
sbírky a etnografie – různé
materiály

Předměty ze sbírky VU,
archivu - papír
Archeologie:

Ostatní činnost:

--Muzejní noc 26.5.2017 – výběr předmětů, interní zápůjčka
z etn. podsb. – poznávací test
Svět mechanické hudby 7.9.2017 - 7.1.2018 – interní
zápůjčka z etn. podsb.
Ladova zima 9.11.2017 – 4.2.2018 – interní zápůjčka z etn.
podsb.

- kontrola přírodovědné podsbírky a sbírkové dokumentace
- textil – praní, žehlení (ubrusy, prostírání..) 32ks
- 3 šermířské masky – čištění, odrezení, konzervace
- dar školka – knihy, hračky, stavebnice – 10 beden
- učební pomůcky – 6 technologických tabulí
- pily – čištění, odrezení, konzervace
- nové přírůstky, vysávání – kožich, stuha
- 7 vějířů, 3 kabelky, peněženka, 23 tanečních pořádků –
čištění, praní, opravy
- obchod – zásobníky na sypké zboží – 5 ks
- popis nových přírůstků – mince, odznaky, textil 146ks
- čištění a opravy školních plakátů získaných do sbírek 33
ks
- čištění zarámované fotografie
- mytí arch. nálezů, proplavování hrobu, pece
- odstranění sintru z archeologických nálezů
- lepení nádoby
- popis předmětů – drobné artefakty, 2 bedny
Konference konzervátorů – restaurátorů Litomyšl 19.-21.9.
2017
Brandýs a Boleslav v proměnách času 23.2.-11.6.2017
- instalace výstavy
Dřevěné hračky 8.6-1.10.2017 – příprava předmětů na
výstavu
Výstava patchworku 5.10. – 5.11.2017 – instalace výstavy
Svět mechanické hudby 7.9.-7.1.2017 – příprava předmětů
na výstavu
Hrátky s kocourem Mikešem 13.5.2017
Muzejní noc – 26.5.2017
Den s archeologií – 28.10.2017
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3) Oddělení sbírky písemností a tisků, sbírková a příruční knihova (zpracovala Eva
Kryšková Dis)
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 předmětů
Získaných z darů :
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů:
CLAVIUS :

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

11131– Sbírková knihovna
11355– Sbírka písemností a tisků
4654 – příruční knihovna
11130 – Sbírková knihovna
8148 – Sbírka písemností a tisků
143 – Sbírková knihovna
84 – Sbírka písemností a tisků
143 – Sbírková knihovna
84 – Sbírka písemností a tisků
143 – Sbírková knihovna
84 – Sbírka písemností a tisků
0
0
celkem jednotek: 4654
Nově zapsáno 209 nových jednotek (monografie)
Nově zapsáno 60 nových jednotek (periodika)
Stále probíhá revize Sbírky písemností a tisků

udržování vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, pravidelné
zaplynování depozitářů (28.7.2017)

Městské listy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Dům U Panáků
Olbrachtova kolej v Brandýse n. L.
Článek “Chourův dům“
0
Seminář : Jak správně elektronizovat Spisovou a Archivní službu,
1.3. 2017
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východ:
Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:
Spolupráce na
výstavách OMPv :

Seminář: SKIPování aneb HOŘÍME pro práci, 6.4. 2017
Dobrošov – akce k uctění památkyJ. Purkyta
Knihovna Eduarda Petišky – Brandýs nad Labem
Klub seniorů Brandýs nad Labem
Zámek Brandýs nad Labem
Muzeum Kolín – výstava „Dobrodružství cyklistiky“
29
0
Indexace a tisk záznamů v knihovnickém systému Bach
Vedení Spisové služby OMPV a zápis pošty OMPV
0

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. 2017
do CES:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2016 do
I. stupně evidence:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2017 do
II. stupně evidence:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů
v r. 2016:
Pravidelná inventura
sbírky: termín 12/2017
Ochrana sbírek, péče o
depozitární prostory.

6447 položek

4379 inv.č. (78865 předmětů archeologické povahy)

440

4

725
0
Proběhla revize části fondu ZAV muzea, přírůstky z let 20092011: zkontrolováno 477 inv.č.
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících
přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot
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Kontrola mikroklimatu
depozitářů.
Digitalizace a
fotodokumentace
sbírkových předmětů –
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:

Publikační činnost:

Jiná činnost:

a vlhkosti, suterén AD – vyklizení prostoru č. 01, umístění
odvlhčovačů, monitoring mikroklimatu
výměna poškozených obalů a popisů u některých předmětů
zapisovaných do II. stupně evidence
fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně
evidence, úpravy fotek: 628 položek
Determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných
výzkumu Přemyšlení 2006, zápis do evidenční databáze –
podklad pro vypracování NZ
Výzkum v k.ú. Předboj - porušené pravěké objekty v základech
pro RD
2 x komentovaná prohlídka stálé expozice pro ZŠ, 5 x
komentovaná prohlídka v rámci programu Muzejní noci; zajištění
přednášky k výstavě Lety do minulosti
Přednáška Za tajemstvím doby bronzové
Komentované prohlídky a doprovodný program v rámci Dne
archeologie
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, Středočeská
archeologická komise
21 badatelských dotazů
14 badatelských návštěv
Spolupráce na scénáři a realizaci instalace ve věži hradu
Jenštejn
Výstava nových metalických nálezů v rámci Dne archeologie
Změny v instalaci stálé expozice AD, doplněno o zapůjčené
nálezy
Zápůjčka a instalace výstavy Lety do minulosti
Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o.
v dlouhodobé expozici Staroboleslavská brána a v expozici
Zřícenina hradu Jenštejn.
Chvojka, Jiráň, Metlička a kol., 2017: Nové české depoty doby
bronzové – heslo Bašť
Středočeský vlastivědný sborník 35, 2017: Archeologické
výzkumy Oblastního muzea Praha východ v r. 2016.
- Absolvování školení nového databázového systému
AMČR, práce se zkušební a provozní verzí systému
- spolupráce s ARÚ a středočeskou archeologickou
komisí,
- zajištění determinace metalických archeologických
nálezů získaných činností externích spolupracovníků
- drobné rekonstrukční práce keramických
archeologických nálezů
- archeologická památková péče, služby veřejnosti a
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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 záchranné
akce:
NZ a zprávy o akcích
pro ARÚ AV ČR
(Hlášení do systému
ADČ)
Dokumentační činnost

stavebníkům, konzultace pro studenty a zájemce o
problematiku archeologie
- dohoda o budoucích zápůjčkách výstavy M Rakovník,
návštěvy a fotodokumentace realizací výstavy
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
- pomoc při instalaci výstav v objektu AD
činnost v rámci inventarizační komise pro inventury majetku
OMPv

160

111

5

23 akcí, smluvní dokumenty, vyúčtování pro SČK

30 akcí (z toho 1 x pozitivní zjištění – záchranný výzkum, ostatní
negativní)
NZ ze záchranných akcí realizovaných v r. 2016 – pro potřeby
SČK: 38 zpráv
Zprávy o archeologických akcích realizovaných v r. 2016 do
ADČ při ARÚ Praha AV ČR: 38 zpráv
Hlášení akcí realizovaných v r. 2016 do IDAV: 30 akcí

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

2 530 inv. č.

111 inv. č.
111 inv. č.
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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 Praha
východ:
Aktivní spolupráce

111 inv. č. + 24 ks rozepsané inventární číslo DVU 49

227
dar 12 ks, koupě 24 ks
0
0
školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond

Revize (inventura) výpůjčka město Brandýs 12.9.2017
Revize (průběžná – roční inventura) výtvarné sbírky 1.9.2017 –
31.10.2017)
Revize sbírkové dokumentace výtvarné podsbírky 29.11.2017
plynování depozitáře 2 dýmovnicemi Coopex proti hmyzím
škůdcům - účinná látka Permethrin (25/75 13,5%; dne
28.7.2017),
k monitorování škůdců používán lepící lapač hmyzu Ekolex
V Natur (2 ks nové a 4 ks staré, ale funkční)
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.
K měření slouží dva digitální měřici přístroje a dva kalibrovaný
vlasový vlhkoměry s teploměrem typ 899.
Školní obrazy a pomůcky: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Oblastní muzeum Praha-východ, 23. 3. - 12. 6. 2016, In: Studie
a zprávy: Historický sborník pražského okolí, Roč. 6, (2016), s.
189.
Josef Vlk, ředitel chudinského úřadu hlavního města Prahy, In:
"Chudé budete mít mezi sebou stále..." Od charity k sociální
politice ve městech 18.–20. stol., Praha, s. 251-261.
0
0
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
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s jinými subjekty mimo
OMPv:
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

Restaurátor a Znalec umění: akd. mal. Dobroslav Halata
Restaurátor Karel Štojdl ml. (socha Sv. Václava, podstavec pod
Sv. Václava; 8 ks sádrových modelů Pomníků obětem I sv.
války)
Badatelské dotazy: 6
Výstavy:
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1. 3.
2016 do 1. 3. 2017 (47 ks)
Regionální muzeum v Jílové u Prahy „Škola základ života aneb
výuka za časů našich prababiček“ od 4. 2. 2017 do 30. 6. 2017
(15 ks)
Muzeum a pojizerská galerie Semily „ Polabští malíři v Pojizeří“
od 17. 3. 2017 do 18. 6. 2017“ (40 ks)
0
administrátor Computer Help -licence na Office profesionál,
Acrobat, Adobe, Adobe Cloud

6) Historické oddělení (zpracovala PhDr. Karin Pátrová Ph.D.)
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

6834 inv. č.

220 inv. č.
220 inv. č.

220 inv. č.

391
0
0
0
0
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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:

11. 9. – 4. 10. 2017 (653 inv. č.)
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 dva digitální měřici přístroje.

Odborné studie a materiály:
1) Kapitula a její společenství, in: Historiografické a historické
problémy středověku, s. 53–56
2) Obraz Staré Boleslavi ve středověkých a barokních
legendách a jejich současná recepce, in: Literární paměť ve
Středních Čechách, s. 82–89
3) Zpráva Kolokvium „Literární paměť ve středních
Čechách“, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
6/2016
4) Anotace výstavy „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od
mediálně proslulého archeologického výzkumu“, Studie a
zprávy. Historický sborník pražského okolí 6/2016
Články do Městských listů:
Seriál Historické fotografie našeho města I–VI, ML 2–3, 6–10
Propagační materiály:
Skládačka Brandýsko-boleslavská muzejní noc
Skládačka Brandýsko-boleslavské putování městem

Přednáška Církev v době Karla IV.
3x komentovaná prohlídka katovny pro školy
Exkurze po památkách Brandýsa v rámci muzejní noci
Spolupráce na výstavě Škola základ života aneb výuka za
časů našich prababiček (4.2.–30.6.Regionální muzeum v
Jílovém u Prahy)
Revize dlouhodobé zápůjčky zbraní a nábytku na brandýském
zámku
Účast v pracovních skupinách na projektech městského úřadu
Brandýsa n. L. –St. Boleslavi Největší osobnost města a
reprezentativní publikace k výročí 100 let vzniku republiky
Příspěvky pro Městské listy
další spolupráce: Státní okresní archiv Praha-východ a Prahazápad, Státní oblastní archiv v Praze, Městské muzeum
v Čelákovicích, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městská
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Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

knihovna v Brandýse aj.
15
1) Brandýs a Boleslav v proměnách času
2) doplnění expozice PNÚO v Panenských Břežanech
3) Dřevěné hračky
4) Svět mechanické hudby
Reinstalace a doplnění expozice na hradě Jenštejn
Panely o Františku Melicharovi pro venkovní expozici
Scénář pro část plánované expozice Vinořský potok
0
Redakční činnost a korektury:
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 6/2016 –
redakce, korektury, spolupráce s grafikem, předání výtisků
spoluvydavatelům, povinné výtisky, komisní prodej
v knihkupectví Academia
Propagace:
reportáž o městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro TV
Barrandov (komentář ke katovně, bazilice sv. Václava)
Další odborná činnost:
fotografování textilu z historické sbírky OMPv
vypracování odborných textů k památkám Brandýsa n. L. pro
průvodce v rámci muzejní noci
Organizační činnost:
vedení redakční rady časopisu Studie a zprávy. Historický
sborník pražského okolí
vedení a svolání sbírkotvorné komise, vypracování protokolů
Další činnost:
Zajištění dotisků letáků Katovna a Poutní kapličky
Stěhování části historické sbírky do památníku v Břežanech
(nábytek)
Předání historické sbírky k 31. 10. 2017 z důvodu ukončení
pracovního poměru
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Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
Běžný provoz byl zahájen 1. 4. 2017. Před tímto datem byl v Památníku národního útlaku a
odboje
( dále jen PNÚO ) mimořádný provoz s otvírací dobou na objednání. Ale i v tomto období byla
návštěvnost. O PNÚO projevila nemalý zájem a svou návštěvou nás poctila skupina amerických
důstojníků z prestižní Air War College, kteří zde byli na základě pozvání amerického
velvyslanectví a českých ozbrojených složek.
V současné době je návštěvní doba středa – neděle od 8.30 do 16.30 hodin.
Vnější kontroly – bez zjištěných závad

Návštěvnost v roce 2017
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

leden

únor

březen duben květen červen červen
ec
59
884
1323
1087
893

celkem

99

90

platící

51

45

13

471

704

498

352

akce

46

45

46

247

310

190

informace a prodej

2

166

309

399

celkem

platící

akce

srpen

září

říjen

733

933

784

354

463

341

261

119

159

280

260

311

listopa prosine
d
c
407
573
217

101

283

22

324

160

168

148

informace a prodej

Provoz Památníku byl spuštěn 1. 1. 2017. Oficiální zahájení návštěvnické sezóny proběhlo 1. 4.
2017 za účasti 60ti hostů. Do výstavních prostor zavítalo v roce 2017 7 865 návštěvníků, 73%
absolvovalo návštěvnické okruhy a pořádané akce. Největší zájem byl zaznamenán v měsíci
květnu, což souviselo se 75. výročím atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Prodejna obsloužila 2 087 návštěvníků tj. 27% z celkové návštěvnosti.
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Návštěvnost podle jednotlivých okruhů v roce 2017
12,6%

26,5%

ZLOČIN A TREST
2,1%

36,2%

16,3%

PAMÁTNÍK A KAPLE
KAPLE

6,4%

AKCE
KONCERTY
INFORMACE, PRODEJ

NÁVŠTĚVNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH
OKRUHŮ
ZLOČIN A TREST
991
12,6%
PAMÁTNÍK A KAPLE

2844

36,2%

KAPLE

501

6,4%

AKCE

1279

16,3%

KONCERTY

163

2,1%

INFORMACE, PRODEJ

2087

26,5%

7868

Návštěvnost podle druhu vstupného v roce 2017
15,0%

0,5%

plné
hromadmé plné

14,0%
8,2%
27,2%

snížené
rodinné
školy
zvýhodněná senioři

7,3%

volné
1,2%

NÁVŠTĚVNOST PODLE DRUHU
VSTUPNÉHO
plné
1181 15,0%
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prodej volné

hromadné plné
snížené
rodinné
školy
zvýhodněná
senioři
volné
prodej volné

38
1103
645
98
575

0,5%
14,0%
8,2%
1,2%
7,3%

2141 27,2%
2087 26,5%
7868

Pořádaných akcí se zúčastnilo 2 049 návštěvníků - výčet evidovaných:
Duben:
Akce zahájení
60
Akce návštěva ZŠ Panenské Břežany
46
Květen:
Akce svatba
Akce 75.výročí
Akce návštěva z Izraele

85
176
45

Červen:
Zasedání kulturní komise
z KÚ Středočeského kraje
Akce NPÚ

12
35

Červenec:
Akce svatba
Akce svatba
Akce pouť ke svaté Anně
Akce návštěva nevidomých s průvodci

83
36
114
10

Srpen:
Akce návštěva z příměstského tábora
Bášť
Akce svatba

19
67

Září:
Akce svatba
Akce Dny evropského dědictví
Akce vítání občánků + koncert

85
55
78

Říjen:
Akce Stavba roku
Akce Den kraje

152
111

Listopad:
Akce návštěva z Komorního Hrádku,
a paní Vovsová

4

Prosinec :
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Akce svatba
Akce vernisáž k zahájení výstavy
Akce adventní koncert
Akce adventní koncert

46
70
105
97

Jiná činnost:
realizace praktické péče pro podporu ohrožených druhů – čištění bazénku v areálu PNÚO v
Panenských Břežanech pro podporu čolků
Od července bylo otevřeno nové turistické informační centrum, PNÚO Panenské Břežany. Získalo
certifikát třídy C. Nově zřízené Informační centrum Panenské Břežany bylo přesunuto
z Oblastního muzea Brandýs nad Labem z důvodu velkého zájmu návštěvníků PNÚO (2087
návštěvníků tj.26,5% z celkového počtu.
V roce 2017 se knihovna PNÚO přestěhovala do prostoru bývalé ředitelny a byla vybavena
novými regály. Obsahuje 1840 publikací a 1843 periodik, tématicky související s obsahem
expozice a zaměření PNÚO. Nové tituly získala knihovna z darů a zařazením zakoupených
aktuálních publikací.
Firma Zahradní architektura Martinov realizovala část rekonstrukce parku v okolí PNÚO – výsevy
trávníků a vybudování cest v části parku. Jednalo se přibližnou plochu 430m2 cest a
3300m2 trávníků.
Vlastními silami pracovníci PNÚO realizovali běžné zahradnické práce na údržbě parku.
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OCENĚNÍ PNÚO V SOUTĚŽÍCH
Památník národního útlaku a odboje vyhrál prestižní národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2016
v kategorii „Muzejní počin roku“.
V rámci jubilejního XV. ročníku byl Památník Panenské Břežany vybrán porotou ze třinácti
nominovaných projektů. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 17. května 2017
v Betlémské kapli v Praze.
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Dne 12.10.2017 proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017.
PNÚO Panenské Břežany
dostal cenu za
nejlepší rekonstrukci
památkového
objektu.

AKCE POŘÁDANÉ V PNÚO PANENSKÉ BŘEŽANY
2. února 2017
Výroční varhanní koncert v kapli svaté Anny, konaný k 340. výročí narození barokního architekta
J.B.Santiniho.
1.4. 2017
Slavnostní zahájení první turistické sezony PNÚO Panenské Břežany.
25. 4. 2017
Jarní koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy Zazněly skladby G. Frescobaldiho,
J. Dowlanda, J.S. Bacha, A. Bertaliho a F. Biebela v podání zobcového kvarteta a žesťového
souboru pod vedením Michala Reisera. Na varhany zahrála Barbora Veselá.
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29. 4. 2017
navštívily PNÚO Panenské Břežany spolek automobilových vojenských veteránů - Spojenecké
kluby vozidel (Allied Clubs of Vehicles), který svou cestou chtěl připomenout hrdinství účastníků a
spolupracovníků při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

27. 5. 2017
Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka a MAS Nad Prahou pořádaly akci Setkání
sousedů nad Prahou. Viz plakát:
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17. 6. 2017
Koncert Hudba italského baroka v podání interpretů barokní hudby - Hof Musici.
Zazněly skladby Johanna Adolfa Hasse, Antonia Vivaldiho a Domenica Gabrielliho. Vystoupili
Veronika Mráčková-Fučíková – mezzosoprán a Ondřej Macek – cembalo.
Hof-Musici jsou souborem hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby a řadí se
mezi přední interprety staré hudby v České republice. Pravidelně vystupují na koncertech a
festivalech doma i v zahraničí. Úzce spolupracují s Nadací barokního divadla zámku Český
Krumlov.
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8. 6. 2017 proběhla v PNÚO Vernisáž výstavy Transport smrti, Litoměřice – Velešín, která vznikla
ve spolupráci s KZ-Gedenkstätte Flossenbürg a Vojenského historického ústavu Praha. Výstavy
se zúčastnili i její autoři Mgr. Plachá a Mgr. Plachý. Na toto slavnostní zahájení výstavy navazoval
koncert předního českého kampanologa a organologa Mgr. Radka Rejška.

22. 7. 2017
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Pořádalo PNÚO ve spolupráci se Svazkem obcí Dolního Povltaví obnovenou tradici poutí ke
kapli svaté Anny v Panenských Břežanech. Návštěvníci pěšky, či kolmo dorazili ke kapli sv. Anny,
kde byla pouť zahájena přednáškou PhDr. Petry Oulíkové o historii kaple a jejím autorovi. V 11
hodin pouť pokračovala mší svatou, kterou celebroval P. Kamil Vrzal z římskokatolické farnosti
Odolena Voda.
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16. 9. 2017 se PNÚO připojil k projektu Dny evropského kulturního dědictví. Dny evropského
dědictví jsou významnou kulturně poznávací akcí, která rozšiřuje všeobecné povědomí o našem
kulturním dědictví. Do projektu byla zapojena jedinečná stavba Santiniho kaple sv. Anny, která
byla v tento den přístupná zdarma.

2. 9. 2017 Bylo umožněno obci Panenské Břežany uspořádání slavnostního vítání občánků.
Slavnost pokračovala koncertem smíšeného sboru Gaudium Praha.

30. 9. 2017
se PNÚO spoluúčastnilo srazu historických voj. automobilových veteránů Vojkovice 2017. Areál
byl jednou ze zastávek „spanilé jízdy“ účastníků.

Dne 28.10. 2017 byl v rámci oslav Dne Středočeského Kraje vstup do PNÚO volný. Slavnost byla
zakončena koncertem v kapli svaté Anny - „Pocta Santinimu“ v podání Duo Di Corde ve složení
MgA. Pavel Kudelásek – housle, Filip Kudelásek – kytara.
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4. 12. 2017
se konala
společné
Ladislava
Bárty
kaple svaté
geometrické
půdorysu a
Vernisáž byla
slavnostním
koncertem,
záštitou Úřadu
kraje.

vernisáž
výstavy autorů
Moučky a Ivana
„Santiniho
Anny v
analýze
fotografiích“.
zakončena
adventním
pořádaným pod
Středočeského

15. 12. 2017
pořádal PNÚO Druhý adventní koncert v podání sopranistky Anety Ručkové a varhaníka Josefa
Kratochvíla.
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Středočeskou centrálou cestovního ruchu.
Ve spolupráci s AV Medii, a.s. byly vytvořeny pracovní listy pro školy a jejich interaktivní verze pro
SMART tabule. Materiály jsou vyhotovené ve dvojí obtížnosti a reflektují penzum učiva 2. stupně
ZŠ a středních škol.
Zpracoval: Ing. Jiří Piller
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Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice
Vedoucí: PhDr. Milan Pátra
Průvodkyně, pokladna, knihovna, úklid: Martina Svobodová
Muzejní pedagožka, průvodkyně, pokladna: Bc. Blanka Šubrtová (od května 2017)
Pokladna: Martina Ischanoe (do dubna 2017)
Zahrada: Ing. Jiří Piller
Správa nemovitosti: Luboš Vágner
Výpomoc v sezoně: PhDr. Ivan Krutina, Mgr. Marcela Bartalošová, Jana Vančurová, Zdeňka
Buriánová
Práce s veřejností:
V tomto roce proběhlo 9 akcí, a to:
• 23. 6. Svatojánská noc (1. ročník – akce pro děti se soutěžemi a živou hudbou).
• 1. – 2. 7. Malování vstupenek (zahájení prázdnin – vstup zdarma za namalovanou
vstupenku).
• 15. – 16. 7. Malování na zahradě (společné malování rodičů a dětí).
• 26. – 27. 8. Malování podle pana Lady (malování se zakrytým okem).
• 16. 9. Po stopách kocoura Mikeše (pochod).
• 14. 10. Pohádkové Hrusice (vstup zdarma, soutěže).
• 28. 10. Den Středočeského kraje. (vstup a občerstvení zdarma).
• 17. - 19. 11. Výroba adventních svícnů (výroba vánočních dekorací).
• 17. 12. 130. Ladovy narozeniny (odhalení lavičky a zasazení břízky jako symbolu rodu
Ladů).
Putovní výstava „Josef Lada malíř a spisovatel“ byla v tomto roce zapůjčena do Oblastního
muzea Praha-východ, p.o. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (38 ks), Sedmičky Tančící dům
Praha (7 ks), Zahradnictví Benešovi Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (4 ks).
Práce se školami a skupinami:
•
•
•

Pro mateřské školky a 1. stupeň základních škol je výklad přizpůsobený věku dětí se
zaměřením na říkadla, pohádky, venkovský život a zvyky z doby dětství Josefa Lady, s
průvodkyní po předchozí objednávce pohádkovém kostýmu „kocoura Mikeše“.
Od počátku školního roku jsme započali s lektorskými výtvarnými programy, které je
možné si objednat. Jsou spojené s malými motivačními odměnami pro děti.
Vystavování nejlepších výtvarných prací dětí v „Galerii na schodech“.

Televize, rozhlas, tisk, internet:
•
•
•

2. 2. ČT Telefon – dětský pořad.
14. 3. ČT Týden v regionech.
15. 5. ČT+ST Cyklotoulky.
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•
•
•
•
•
•
•

13. 7. a 21. 9. Středočeské nej a TV Praha.
4. 10. Český rozhlas Dvojka.
7. 10. Toulavá kamera – reportáž k výročí pana Lady.
27. 10. Veřejná správa – reportáž do vánočního čísla.
20. 10. Kam po česku – článek a otázky do časopisu.
29. 10. Návštěva japonských novinářů – reportáž do časopisu.
7. 12. Slovenský rozhlas a televize.

Spolupráce:
Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada, Firma JosefLada.cz s.r.o., Webarchiv
Národní Knihovny, Matice Křemešnická o.p.s., obec Hrusice, Ladův kraj Říčany.
Návštěvnost:
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších muzejních
programů památníku v tomto roce 15 067 (viz tabulka č. 1). Oproti loňskému roku nás navštívilo o
1 890 návštěvníků více než v loňském roce 2016.
Facebookové stránky památníku se líbily (tj. stálí odběratelé) 278 lidem, 280 lidí je sleduje, 71
označilo polohu a 8 recenzovaly 5 hvězdičkami.
Na Googlu má památník od návštěvníků 77 recenzí. Celkově je hodnocen 4,4 z 5 hvězdiček.
Tabulka č.1:
Návštěvnost
první pololetí
druhé pololetí
Celkem

Platící
5 249
5 809
11 058

Neplatící
1 140
2 869
4 009

celkem
6 389
8 678
15 067

Výstava:
Zapůjčení modelu a reprodukcí na výstavu Sedmičky Tančící dům Praha.
Knihovna:
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery
Aleny. V současné době má již 804 evidencích čísel, z nich 57 přibylo v letošním roce. Jedná se o
knihy, časopisy, pohlednice. Cela knihovna je utříděna a vedena v evidenčním systému Bach.
IT služby:
•
•
•
•
•
•

Zakoupení licencí ZyWALL 1ks a AVG 2ks.
Zvýšení rychlosti internetu pomocí LTE, zapojen nový Duální LTE modem od O2.
Zvýšení RAM pamětí na PC URAN.
Nové grafické programy ADPBE, COREL.
Kontrola a údržba IT sítě a PC.
Nová multifukční síťová barevná tiskárna HP.

Správní činnost, zahrada:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Běžná údržba domu a zahrady.
Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí.
Oprava poškozené plastiky Pašík na motorce autorkou díla.
Výměna dveří na WC pro veřejnost.
Oprava střešní tašky po vichřici – hřebenáč.
Kácení a prořez stromů (suchá bříza) a zasazení nového stromku (bříza).
Osázení truhlíků na okna památníku.
Nová březová lavička.

Různé:
•
•
•
•
•

Nově uspořádána dolní část stále expozice, z důvodu zapůjčení předmětů na výstavu do
Prahy (zakoupen dřevěný lidový nábytek).
Inventura majetku a zboží.
Adventní výzdoba památníku.
Zakoupení služebních mobilů Samsung 2ks
Zakoupení digitálního fotoaparátu Canon pro potřeby památníku
Zpracoval : PhDr. Milan Pátra
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Malování podle pana Lady

vatojánská noc
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Malování vstupenek

Výroba adventních svícínků

40

130. Ladovy Narozeniny
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Přílohy:
1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO
k 31.12.2017
1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2017
1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2017
1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2017
1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 10. 3. 2018

Zpracovala :

Mgr. Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha východ
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