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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.muzeumbrandys.cz
Ředitelka:

Mgr. Hana Bílková

Zástupce ředitelky: PhDr. Milan Pátra

Oblastním muzeum Praha východ, p.o. spravuje tyto pobočky:

Arnoldinovský dům

Masarykovo náměstí čp. 97
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Katovna

S.K. Neumanna čp. 213
Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny
Hrusice čp. 115

Areál Horního zámku - PNÚO, kaple sv. Anny
Panenské Břežany čp 11

Hrad Jenštejn

Jenštejn čp. 8 ( 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. Spolupodílet se budování regionálního
patriotismu ke Středočeském kraji. Presentovat jeho zajímavá místa široké veřejnosti.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
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Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace
za rok 2018
1)

Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2018
a)

Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 62
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 19
- externích zaměstnanců: 43

Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 17,45

b)

Zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu z důvodu narůstající agendy
ekonomického oddělení byl v březnu 2018 přijat zaměstnanec na částečný pracovní úvazek (0,5), po
náhlém úmrtí ekonomky-účetní byla agenda ekonomického oddělení rozdělena na dva částečné úvazky
(0,75) ekonomku a účetní. Počet externích zaměstnanců obsahuje celkový počet uzavřených DPP a
DPČ v roce 2018, tj. jak nutnost přechodné náhrady činností těžce nemocné ekonomky-účetní, tak
dlouhodobá pracovní neschopnost dalších 2 zaměstnanců a také uzavírání DPP na jednotlivá kulturní
vystoupení či přednášky v rámci vernisáží apod.
Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 28 000 Kč

c)

Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 31 855 Kč (nárůst dle odpracovaných let a odměny)

2) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
Vzhledem k úsporným opatřením realizovaným během celého roku se podařilo vykázat zisk ve výši
1.243.714,20 Kč. Organizace bude žádat o schválení převodu zisku do rezervního fondu (50%) a do
fondu odměn (50%). Od roku 2013 nebyl fond odměn navýšen, organizace bude žádat o převod zisku do
fondu odměn ve výši 621.857,10 Kč (tj. 50% výsledku hospodaření). I přes těžké onemocnění a náhlé
úmrtí ekonomky-účetní a přes dlouhodobé pracovních neschopnosti 2 dalších zaměstnanců se podařilo
zajistit chod organizace s kladným hospodářským výsledkem a kulturními akcemi ke spokojenosti
návštěvníků.
b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2018
Závazný ukazatel finančních prostředků na mzdy byl navýšen z důvodu nutnosti náhrad DPP a DPČ
stávajících zaměstnanců (těžké onemocnění a náhlé úmrtí ekonomky-účetní, tato situace byla vyřešena
přijetím dvou zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na částečný úvazek). Dalším důvodem byla
dlouhodobá pracovní neschopnost dvou zaměstnanců (úraz a vážné onemocnění zástupce ředitelky) a
také z důvodu navýšení dle odpracovaných let a odměn.
Závazný ukazatel finančních prostředků na odpisy byl navýšen z důvodu pořízení nového investičního
majetku (nové galerijní osvětlení v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, které bylo
nainstalováno v únoru 2018, výměna kotlů plynového topení v Arnoldinovském domě v Brandýse n. L. –
Staré Boleslavi na podzim 2018, pořízení klíčového kabinetu z důvodu požadavku GDPR aj.).
Příspěvek na provoz od zřizovatele byl navýšen v souvislosti se slavnostním odhalením Odlitku = otisku
historické zdi v Porchester Gate v Londýně a jeho umístnění (realizováno v 8-11/2018) ve
vestibulu Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech a realizací časosběrného AV
dokumentu o transferu Odlitku.
c)

Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
Celkové zvýšení nákladů a výnosů bylo očekáváno z důvodu rekonstrukce Památníku Josefa Lady a
jeho dcery Aleny v Hrusicích a v souvislosti s instalací nové expozice. V únoru 2018 bylo instalováno
nové galerijní osvětlení, v přízemí byly opraveny původní PVC podlahy a v 1. patře parkety, prostory byly
vymalovány a do oken pověšeny záclony. Byly provedeny opravy nátěrů dveří, obložek a opravy laviček.
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Byla provedena příprava na rekonstrukci sociálního zařízení (příprava projektové dokumentace, stavební
povolení a připraven položkový rozpočet pro výběrové řízení).
V Arnoldinovském domě v Brandýse n.L.-St. Boleslavi byla opravena konzervátorská dílna (výměna
poškozených dlaždic, oprava odpadů, vodovodního a elektrického vedení), dále bylo opraveno pódium.
Pozemky města, na kterých se rozkládá dvůr a provozní budova, byl předen do majetku zřizovatele.
V Katovně v Brandýse n.L.-St. Boleslavi byl proveden generální úklid a přesun ve skladovacích
prostorách a provedena oprava nátěrů.
V Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech byla dokončena další etapa zahrady,
byly připraveny podklady pro restaurování Malé a Velké historické koupelny, byly provedeny přípravy na
dokončení revitalizace Horního zámku v Panenských Břežanech a byla vyhotovena 2. monitorovací
zpráva. Dne 13. 12. 2018 byl slavnostně odhalen Odlitek (= otisk historické zdi v Porchester Gate
v Londýně a jeho umístnění (realizováno v 8-11/2018) ve vestibulu památníku).
Účet 511 – Opravy a udržování byl na rok 2018 plánován ve výši 3 900 tis. Kč z důvodu již dlouho
plánované opravy střechy v Arnoldinovském domě (rezervní fond byl z tohoto důvodu navýšen
převodem hospodářského výsledku roku 2017). Zřizovatelem bylo organizaci doporučeno s opravou
střechy vyčkat.
Účet 513 – Náklady na reprezentaci – nárůst je v návaznosti zejména na akce ke 100. výročí Republiky,
70. výročí mobilizace a slavnostnímu odhalení Odlitku = otisku historické zdi v Porchester Gate
v Londýně a jeho umístnění v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Nově pořízený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek zahrnuje zejména majetek v souvislosti
s rekonstrukcí Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích (tj. nábytek do nové expozice,
rohové lavice, zásobníky na prospekty, nová výpočetní technika a příslušný software apod.), dále
v souvislosti se slavnostním odhalením Odlitku = otisku historické zdi v Porchester Gate v Londýně a
jeho umístnění v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech (tj. židle, stoly, stojany,
vlajky apod.), dále vybavení konservátorské dílny v Arnoldinovském domě v Brandýse n.L.-St. Boleslavi
(tj. regály, stoly, skříňky a šatnové skříně).
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.

3)

Výsledky kontrol
a)

Vnější kontroly
V březnu 2018 byla provedena kontrola povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výsledkem:
vyhovující. V říjnu byly provedeny dvě vnější kontroly – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a
Oblastním inspektorátem práce Středočeského kraje – obě s výsledkem: vyhovující.
Vnější finanční kontroly nebyly v roce 2018 provedeny.

b)

Vnitřní kontroly
V roce 2018 proběhly finanční kontroly - jednak plánovaná namátková kontrola hotovosti v pokladnách organizace, a
to 2x ročně a v rámci ročních inventur a dále kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola odsouhlasení
všech závazků, pohledávek a smluv. Kontroly proběhly bez závad.

Datum: 14. 2. 2019 Zpracoval: Ing. Jitka Vrbová

Schválil: Mgr. Hana Bílková
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KONTROLY PROVEDENÉ v OMPv, p.o v roce 2018
Předmět kontroly

Termín
provedení

výsledky odpovídá

předběžná kontrola příjmů a výdajů, posouzení souladu zamýšlené
operace s předpisy, smlouvami, schválenými rozpočty

průběžně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bíková

průběžná kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací až do konečného
průběžně
vypořádání a vyúčtování

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

průběžná kontrola účtování o nákladech a výnosech podle ČÚS

průběžně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola platnosti, aktualizace a dodržování směrnic

průběžně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola nájemních smluv

průběžně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola zůstatku pokladny a cenin - inventura

čtvrtletně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola metodiky účtování fondů a jejich přídělů

pololetně
k 31.12.

V
Ing. J. Vrbová
11/2018
Mgr. H. Bílková
srovnáno

kontrola vedení evidence a účtování na skladech zboží

měsíčně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola čerpání příspěvku od zřizovatele

měsíčně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola hospodaření dle schváleného finančního plánu

měsíčně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola platových výměrů podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o
platových poměrech zaměstnanců

měsíčně

splněno

Ing.J.Vrbová
Mgr.H. Bílková

kontrola hospodaření v souladu se zřizovací listinou

průběžně

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci následné
vnitřní kontroly

pololetně
k 31.12.

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

ověření účinnosti řídící kontroly

pololetně
k 31.12.

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola zůstatků majetku a závazků

ročně
k
31. 12.

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

následná kontrola čerpání a závěrečného vyúčtování dotací za rok 2018

do 31. 12.
2018

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

následná kontrola účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vybraného
vzorku ze všech operací ve zvoleném časovém intervalu (s ohledem na
významnost a rizikovost operací)

pololetně
k 31.12.

splněno

Ing. J. Vrbová
Mgr. H. Bílková

kontrola docházky zaměstnanců

měsíčně

splněno

Ing. J. Vrbová
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revize stabilních tlakových nádob v objektech
PNÚO, PJL

revize stabilních tlakových nádob v objektech
AD, Katovna

kontrola spalinových cest
PNÚO, PJL

vyhovující

vyhovující

vyhovující

PNUO – 17. 9. 2018
PJL -3. 8. 2018

L. Vágner.

AD – 23.10.2018
KAT – xxx

Z. Šimerka

PNUO – 22. 8. 2018
PJL – 22. 8. 2018

kontrola spalinových cest
AD, Katovna

vyhovující

AD-22.10.2018
KAT- xxx

revize plynového zařízení
PNÚO, PJL

vyhovující

PNUO – 22. 11.2019
PJL - 25. 8. 2019

revize plynového zařízení
AD, Katovna

vyhovující

AD-10.10.2018
KAT-xxx

revize EZS
PNÚO, PJL

vyhovující

PNUO – 11. 10. 2018
PJL – 13. 4. 2018

revize EZS
AD, Katovna

vyhovující
dtto

AD-13.6.2018
KAT-7.11.2018

kontrola provozuschopnosti EPS
PNÚO, PJL

vyhovující

PNUO – 11. 10. 2018
PJL – 10. 11. 2018

kontrola provozuschopnosti EPS
AD, Katovna

vyhovující
dtto

AD-7.11.2018
KAT-7.11.2018

revize CCTV
PNÚO, PJL

vyhovující

PNUO - 10. 4. 2018
PJL není kamer. systém

revize CCTV
AD, Katovna

odborná prohlídka nízkotlaké kotelny
PNÚO, PJL

odborná prohlídka nízkotlaké kotelny
AD

vyhovující

vyhovující

vyhovující

AD-7.11.2018
KAT- xxx

PNUO – 18. 8. 2018
PJL – 26.7.2018

L. Vágner

Z. Šimerka

L. Vágner

Z. Šimerka

L. Vágner

Z. Šimerka

L. Vágner

Z. Šimerka

L. Vágner

Z. Šimerka

L. Vágner

AD-15.10.2018
KAT – xxx

Z. Šimerka

PNUO – 19. 10. 2021
PJL – 7. 3. 2018

L. Vágner

revize el. zařízení stabilní
PNÚO, PJL

vyhovující

revize el. zařízení stabilní AD, Katovna

Vyhovující AD – 9.2.2018
dtto
KAT – 9.2.2018

revize hromosvodů
PNÚO, PJL

vyhovující

PNUO – 19. 10. 2021
PJL – 7. 3. 2018

Z Šimerka

L. Vágner
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Správa budov
Budovy uvedené níže ve výroční zprávě, evidované v majetku Oblastního muzea, jsou v dobrém technickém stavu (až na některé části budov, které jsou
uvedeny u jednotlivých objektů). V oblasti předepsaných revizí je stav ke konci roku v pořádku.
Obdobný stav byl konstatován i u služebního vozidla Ford Fusion.
Po většinu roku 2018 na odboru správy budov probíhalo odstranění průběžně nastalých zjištěných závad, zajištění revizí potřebných k provozu budov muzea,
zajištění náležitostí týkajících se nařízení GDPR a zajištění nezbytných školení zaměstnanců a brigádníků dle harmonogramu.

Arnoldinovský dům
Hlavní budova Oblastního muzea (nová i historická část) má provedeny k 31.12.2018 všechny předepsané revize a servisní prohlídky. Pokud byly
při revizích zjištěny závady, byly vždy s nízkým stupněm závažnosti. Tyto závady byly odstraňovány v co nejkratší době po nálezu či předány odborným
firmám k řešení.
Mimo výše uvedené revize byly na objektu provedeny nebo zahájeny v roce 2018 následující opravy a práce:
➢

generální oprava kotelny – výměna původních, z části nefunkčních kotlů za nové, kondenzační

➢

komínové těleso – z důvodu havarijního stavu komínového tělesa byla provedena dodávka a montáž tělesa, které splňuje veškeré předpisy výroba a
montáž mříží na výstavní sál, dále byly instalovány mříže na chodbu kancelářského traktu, 2 kanceláří s možností snadného přístupu ze sousedícího
objektu a na vchod do půdních prostor původní budovy, instalace malého trezoru do vrátnice objektu, instalace trezoru u správce budov, stavební
zabezpečení trezoru ekonomky muzea

➢
➢

výroba a montáž mříží – zabezpečení skladu archeologického materiálu
systém generálního klíče – zabezpečení budovy muzea jako celku proti vniknutí cizích osob a zvýšení zabezpečení majetku v rámci provozu muzea a
pro splnění nařízení GDPR

➢

byly provedeny opravné a rekonstrukční práce spojené se špatným technickým stavem jednotlivých prvků konzervátorské dílny. Ze strany správy
budov se jednalo především o nejrůznější práce demontážního a vyklízecího charakteru a montážní práce na skladovém systému

➢

bylo zahájeno vyklízení suterénu objektu od dlouhodobě nepoužívaných obalů (starý papír, plasty, obalový materiál atp.) a vykonána opatření
zamezující v co největší míře vzniku nadměrné vlhkosti a plísní. Vzhledem k finanční náročnosti navrhovaných řešení oprav způsobujících nadměrnou
vlhkost bylo zahájeno odvlhčování suterénu pomocí speciálních mobilních odvlhčovačů. Toto řešení se osvědčilo a lze konstatovat, že šíření plísní a
mykóz bylo tímto výrazně omezeno

➢

dle potřeby byly prováděny drobné údržbářské práce na objektu včetně opakovaného čištění výpustí okapového systému

Současný stav střešního pláště je ve velmi špatném technickém stavu. Požadavek na jeho rekonstrukci byl opakovaně podán na odbor majetku Střč. kraje.

Katovna
Budova Katovny má provedeny k 31.12.2018 všechny předepsané revize a servisní prohlídky. Pokud byly při revizích zjištěny závady, byly vždy s nízkým
stupněm závažnosti. Tyto závady byly odstraňovány v co nejkratší době po nálezu či předány odborným firmám k řešení.
Mimo výše uvedené revize byly na objektu provedeny nebo zahájeny v roce 2018 následující opravy a práce:
➢

nátěry klempířských prvků

➢

dle potřeby byly prováděny drobné údržbářské práce na objektu

➢

bylo zahájeno vyklízení suterénu objektu od dlouhodobě nepoužívaných obalů (starý papír, plasty, obalový materiál atp.) a vykonána opatření
zamezující v co největší míře vzniku nadměrné vlhkosti a plísní. Vzhledem k finanční náročnosti navrhovaných řešení oprav způsobujících nadměrnou
vlhkost bylo zahájeno odvlhčování suterénu pomocí speciálních mobilních odvlhčovačů. Toto řešení se osvědčilo a lze konstatovat, že šíření plísní a
mykóz bylo tímto výrazně omezeno.

Hrad Jenštejn
Hrad Jenštejn je po stránce provozu expozic spravován Oblastním muzeem Praha – východ, p.o., na základě smlouvy mezi obcí Jenštejn a OMPv. Ze strany
správy budov byla poskytnuta odborným oddělením potřebná součinnost při prováděných úpravách instalované expozice ve druhém patře hradní věže.
S ohledem na probíhající rekonstrukci exteriéru hradní věže byly průběžně zajišťovány požadavky týkající se BOZP návštěvníků a průvodců. Dále byla
zajišťována součinnost při vedení agendy průvodcovské služby včetně dodávek upomínkového zboží určeného pro prodej. V oblasti technického stavu byla
poskytována součinnost majiteli objektu – obci Jenštejn.
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Služební vozidlo
Pro potřeby Oblastního muzea v Brandýse nad Labem je k dispozici vozidlo Ford Fusion. Vozidlo bylo servisováno ve spolupráci s vedoucím
autoprovozu L. Vágnerem dle plánu kontrol. Z důvodu stáří a opotřebení pneumatik byl zajištěn nákup a osazení vozu pneu novými. Vozidlo je v dobrém
technickém stavu a během roku 2018 bylo provozováno bez potřeby větších oprav.
●

evidence provozu v období leden 2018 až prosinec 2018 probíhala v souladu se směrnicí o autoprovozu. Ze strany řidičů referentů byla vedena
evidence v předepsaných tiskopisech v listinné podobě.

●

na základě provozních potřeb lze doporučit v případě nákupu nového vozidla provedení kombi či dodávka, neboť stávající vozidlo nedisponuje
dostatečně velkým ložním prostorem pro účely převozu rozměrnějších exponátů.
Zabezpečení objektů
Technický stav zabezpečení byl popsán u jednotlivých objektů. Z důvodu změny dodavatele služeb spojených se zajištěním servisu

zabezpečovacích zařízení (EZS, EPS, CCTV) bylo nutné zajistit synchronizaci systému s novým dodavatelem služeb. Připojení k PCO Městské policie
fungovalo během roku bezproblémově. Během roku 2018 nedošlo na výše uvedených objektech k žádnému trestnému činu loupeže či pokusu o ní.
Oblast bezpečnosti práce, požární ochrany, školení zaměstnanců
Byla provedena prohlídka objektů firmou působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Drobné závady byly odstraněny neprodleně.
Současně bylo provedeno školení pracovníků muzea v oblasti BOZP příslušnou osobou.
V oblasti prevence a požární ochrany bylo provedeno základní školení pracovníků muzea.
Dále bylo zajištěno školení pro řidiče referenty v rozsahu potřebném pro řízení referenčních vozidel.

Technická dokumentace
Dokumentace (Arnoldinovský dům, Masarykovo nám. 97, Brandýs n/L-St. Boleslav) byla rozšířena o dokumentaci k záměru „Stavební úpravy
objektu čp. 97 na poz. st.p.č. 17/1 v k.ú. Brandýs n/L – vestavba vnitřního schodiště a úprava podkroví“, která byla dle rozhodnutí místně příslušného
stavebního úřadu a na základě kladného vyjádření všech zúčastněných orgánů povolena. Termín platnosti stavebního povolení je do 15.9.2020. S ohledem na
dočasné zastavení spuštění realizace projektu ze strany zřizovatele nebyly práce spojené s tímto projektem v roce 2018 započaty.

Inventarizace majetku
Ve stanoveném termínu byla provedena v měsíci prosinci ve spolupráci s ostatními pracovníky muzea inventarizace majetku. Na úseku odboru
správy budov nebyly zjištěny schodky či přebytky evidovaného majetku.

Zpracoval: Zdeněk Šimerka, správa budov

Příloha: fotodokumentace pro ilustraci
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Konzervátorská dílna před započetím rekonstrukčních prací …

… a po jejich dokončení

9

Regálový systém v kanceláři kurátora sbírek před montáží nového systému …

… a po jeho dokončení

10

Prostor čajové kuchyně před úpravou …

… a po jejím dokončení

11

Vybavení kanceláře konzervátorky po jejím dokončení s ohledem na plnění předpisů GDPR

12

Nově osazené kondenzační kotle v kotelně Arnoldinovského domu
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Výroční zpráva odborného oddělení - Sbírka Oblastního muzea ,p.o.
A) Sbírkotvorná činnost OMPv – Sbírka Oblastního muzea Praha-východ, p.o.
Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2018
Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky (mimo úbytkové
knihy) k 31.12.201

42846

Počet úbytků v roce 2018 (v úbytkových knihách)

0

Počet přírůstků v roce 2018 (I. stupeň)

495

Počet přírůstků v roce 2018 (II.stupeň)

2003

Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES (pro rok 2018)

1646

Počet zkontrolovaných sbírkových předmětů

3445

Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES

37430

0

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 (2018):
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:

955 inv. č. (ent.)
205 inv. č. (zool.)
1361 inv. č. (bot.)
421
421

421
542 (botanická podsbírka)
0
0
0
kontroly podsbírek: historická podsbírka (3.12.2018, Mgr. M. Hůrka,
PhDr. M. Pátra), výtvarná podsbírka (27.11.2018, PhDr. M. Pátra, K.
Klicperová), etnografická podsbírka (26.11.2018, K. Klicperová, Mgr.
M. Hůrka), archeologická podsbírka (7.12.2018, Mgr. A. Němcová, E.
Kryšková), botanická podsbírka (4.12.2018, RNDr. D. Hrčka, K.
Klicperová, Mgr. A. Němcová), entomologická podsbírka (4.12.2018,
RNDr. D. Hrčka, K. Klicperová, Mgr. A. Němcová), zoologická
podsbírka (4.12.2018, RNDr. D. Hrčka, K. Klicperová, Mgr. A.
Němcová), podsbírka písemnosti a tisky (14.12.2018, E. Kryšková,
Mgr. M. Hůrka), sbírková knihovna (14.12.2018, E. Kryšková, Mgr. M.
Hůrka)
zajištění revize herbářových sběrů u taxonomicky složitých skupin:
rod Hieracium – sběry z Krkonoš (RNDr. Jindřich Chrtek jun.,
Botanický ústav AV ČR), rod Potamogeton – sběry z Příbramska
(RNDr. Zdeněk Kaplan)
inventura přírodovědných podsbírek: botanické (110 předmětů =
8,1% podsbírky), entomologické (80 předmětů = 8,4% podsbírky) a
zoologické (22 předmětů = 10,7% podsbírky) 8.10.-20.12.2018
organizace inventur podsbírek, účast v inventurních komisích
(podsbírka písemnosti a tisky, historické podsbírky, výtvarné
podsbírky)
plynování depozitáře 2 dýmovnicemi Coopex proti hmyzím škůdcům
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(zaplynování depozitáře, umístění
odvlhčovačů, generální úklid,
přemístění sbírek, malování
depozitáře).
Kontrola mikroklimatu depozitáře
(zápisy).

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

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu návštěvníků:

- účinná látka Permethrin (25/75 13,5%; dne 4.7.2018);
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);
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: 518 položek (botanická podsbírka), 20 položek
(entomologická podsbírka)
Botanický průzkum přírodní rezervace Cyrilov, část v okrese Prahavýchod (sborník Natura pragensis)
přednáška ke křtu knihy Rostliny brandýského Polabí 17.1.2018
zajištění přednášky „Obojživelníci středního Polabí a co je ohrožuje“
RNDr. Martina Šandery 18.10.2018
11.-15.6.2018: Seminář muzejních botaniků ČR a SR (Chebsko)
8.6.2018 školení: Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti
správního orgánu (GDPR)
spoluúčast na výstavě o květeně na Polabských hůrách v Městském
muzeu v Čelákovicích
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Botanický ústav AV ČR
Zelený svět – Metropolitní region
Městské muzeum v Čelákovicích
Polabské muzeum v Přerově nad Labem
15 badatelských dotazů
Obojživelníci ve svém živlu – výstava doplněná informacemi o
obojživelnících na Brandýsku (6.9. – 11.11.2018) a živými zvířaty ze
Stanice přírodovědců (pravidelná péče o zvířata)
zajištění doprovodného programu (přednáška),
počet návštěvníků výstavy: 389
provázení objednaných škol na výstavu (cca 8 škol)

Jiná činnost:

spolupráce při zajištění inventury majetku
leták Přírodou Panenských Břežan – aktualizace a dotisk
zajištění povolení pokračování odběru vody ze studny (pro zámek) a
povolení nového odběru vody z druhé studny pro závlahu v parku, obojí
v PNÚO v Panenských Břežanech
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.,
29.3.2018 a 14.12.2018
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aktivní účast na jednáních vztahujících se k ochraně přírody
regionu:
jednání k vyhlašování VKP Soutok Jordánu, doplnění informací k návrhu
VKP
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě dat, konzultace při
zpracování mapových výstupů
spolupráce při realizaci Muzejní noci v Panenských Břežanech
25.5.2018
zajištění opravy a nové preparace dermoplastických preparátů (brhlík
lesní, netopýr pestrý, pěnkava obecná)
absolvování zkoušek pro vykonávání Stráže přírody
zajištění serveru a zálohování dat – primárně pro zálohování dat
programu pro evidenci sbírek pro jednotlivé kurátory, následně
zálohování dat i pro ostatní zaměstnance muzea
činnosti související s funkcí vedoucího odborného oddělení
– plán odborného oddělení na rok 2018 (přednášky výstavy, inventury),
– výroční zpráva za rok 2017,
– 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 (27.3.2018, 18.9.2018, 8.10.2018),
– koordinace témat výzkumu,
– administrativní činnosti – evidence výpůjček ad.
– organizace zajištění plynování depozitářů 4.7.2018,
– výkazy kurátorů
– kontrola plnění úkolů odborného oddělení
– podklady pro nový depozitář v Benešově
– vytvoření profilových úkolů pracovníků odborného oddělení
účast na archeologických dohledech: 12.4. (Bořanovice), 23.4. (Veliká
Ves), 27.7. (Líbeznice)
práce v terénu – 1 den (Samolus valerandii v PP Netřebská slaniska)
příprava vydání publikace o geologii Brandýska
zpracování období přelomu 19. a 20. století v Hrusicích (kuchyně,
zahrada, louka, pole chlév, les)

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
resp. evidenčních položek
hlášených za r. 2018 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

830 inv.č.
830 inv.č.
0 inv.č.
-

-

-
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do pomocné dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

-

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

Dar Líbeznice (statek Bernášková)– prosinec 2018
síto, kastrol s poklicí, 2 mísy ker., 2 x hrnek kov., valcha, 4 x pila, 2 x lopata
dřevěná, 2 x hrábě, 1 x kopist, 1 x máselnice kov. – konzervátorská dílna,
dvůr OMPv

Revise sbírek: termín

- řádná roční inventarizace sbírky – 88 sbírkových předmětů 8.10-31.10 2018
- kontrola podsbírky – 26.11.2018

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)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

3)

-

ošetření prostoru depozitáře proti škůdcům – plynování depozitáře 4.7.2018,
pravidelný úklid, malování – lokální opravy
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů,
vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti

Svět prvních zemědělců 22.3-3.6.2018 – pomoc při instalaci výstavy
Plechové hračky 7.6.-16.9.2018 – pomoc při instalaci výstavy
Vystřihovánky panenek 21.6.-2.9.2018 – příprava a instalace výstavy
100 let republiky 20.9-25.11.2018 – příprava předmětů na výstavu

Betlémy 15.11.2018 – 20.1.2019 – výstava papírových betlémů získaných
do etnografické podsbírky muzea koncem devadesátých let od pana K.
Vyhnánka z Brandýsa n.L.
15.11.-31.12.2018 – 1325 návštěvníků

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

Sbírka písemností a tisků: 11756
Sbírková knihovna: 11141
Sbírka písemností a tisků: 8411
Sbírková knihovna: 11139
Sbírka písemností a tisků: 400
Sbírková knihovna: 10
Sbírka písemnosti a tisků: 400
Sbírková knihovna: 10
Sbírka písemností a tisků: 5402
Sbírková knihovna: 3466
Sbírka písemností a tisků: 47 a 358 rozepsáno FOT 26 a DOK 63
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získaných například z darů,
nákup. aj.:
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

Sbírková knihovna: 10
0
Sbírka písemností a tisků: 1970 – zatím jen uvedeno v Úbytkovém seznamu
Sbírka písemností: až po dokončení generální revize

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

Materiály ke školství - 30 kusů
Učebnice - 40 kusů
Příruční knihovna – probíhá třídění

Revise sbírek: termín

Sbírka písemností a tisků: : 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Sbírková knihovna: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018

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)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

Sbírka písemností a tisků: zaplynování ANO, umístění lapačů hmyzu
, kontrola mikroklimatu prováděna a zápisy vedeny při každé návštěvě
depozitáře
Sbírková knihovna: zaplynování ANO, umístění lapačů hmyzu, Odvlhčovače
– ANO, generální úklid proveden v lednu 2018, kontrola mikroklimatu
prováděna a zápisy vedeny při každé návštěvě depozitáře
-

2x článek v Městských listech Brandýsa nad Labem - Staré
Boleslavi
0

11.4. 2018: seminář SKIPování aneb HOŘÍME pro práci
8.6. 2018 školení: Ochrana osobnosti a osobních údajů při činnosti správního
orgánu (GDPR)
Září 2018: seminář „Odkyselování papíru“, Praha - Hostivař
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;

-

63 vyřízených badatelských dotazů

Výstava 100 let Republiky: dodávání vhodných písemných a
fotografických matriálů
0

Jiná činnost:

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

6997 položek

4929 inv.č. (86579 předmětů archeologické povahy)
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v podsbírce do CES
Počet sbírkových předmětů
resp. evidenčních položek
hlášených za r. 2018 do CES:
Počet sbírkových předmětů
resp. evidenčních položek
zapsaných v r. 2018 do I.
stupně evidence:
Počet sbírkových předmětů
resp. evidenčních položek
zapsaných v r. 2018 do II.
stupně evidence:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů v r. 2018:
Pravidelná inventura sbírky:
termín 10-11/2018

Ochrana sbírek, péče o
depozitární prostory.
Kontrola mikroklimatu
depozitářů.
Digitalizace a fotodokumentace
sbírkových předmětů v r. 2018
– 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:

550

4

550
Proběhla revize části fondu ze ZAV muzea, přírůstky z let 2004-2006:
zkontrolováno 570 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, umístění kalibrovaných vlhkoměrů, vyřešeno
dlouhodobé soustavné odvlhčování suterénního prostoru AD, 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: 550 položek
Determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných výzkumů:
Brandýs nad Labem, Vrábí, Zahradní město 2003; Sluhy – kanalizace 2003;
Veleň – kabelové vedení kNN 2004; Brandýs nad Labem – JafHOLZ 2003;
Klecany, V Boleslavce, vedení kNN 2003: zápisy do dílčích evidenčních
databází – podklady pro vypracování NZ;
Záchranný výzkum zásypů středověkého sklepa – Říčany u Prahy,
Masarykovo náměstí, pod čp. 60/33.
Přednáška Letecký průzkum v archeologii (leden 2018)
Přednáška Archeologické objevy v Panenských Břežanech a okolí (březen
2018)
Komentované prohlídky, doprovodný program a přednášky pro školní
skupiny na výstavě Neuvěřitelný svět prvních zemědělců (9 x )
Výklad 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, SM Roztoky, M Louny, M TGM
Rakovník, M Most, Středočeská archeologická komise
11 badatelských dotazů
9 badatelských návštěv
Zápůjčka a instalace výstavy Neuvěřitelný svět prvních zemědělců, rozšíření
o exponáty ze sbírky OMPv, p.o.
Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o. v dlouhodobé expozici
Staroboleslavská brána a v expozici Zřícenina hradu Jenštejn.
Výstava depotu mincí z Říčan v rámci Dne archeologie
Němcová A.: Tajemné poklady z doby bronzové, Městské listy
3/2018, Brandýs n.L. – Stará Boleslav
Středočeský vlastivědný sborník 36, 2018: Archeologické výzkumy
Oblastního muzea Praha východ v r. 2017.

Publikační činnost:

Jiná činnost:

-

spolupráce s ARÚ: editace archivovaných negativních akcí z
regionu pro systém AMČR
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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

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 pro studenty a zájemce o problematiku archeologie

169

142

2
21 akcí, smluvní dokumenty, vyúčtování

Dohledy zemních prací a
drobné záchranné akce:

22 akcí (negativní zjištění)
1 x předstihový záchranný výzkum – středověký sklep pod čp. 33/60
v Říčanech u Prahy: rekognoskace a dokumentace místa nálezu mincovního
depotu, výzkum zásypů sklepního prostoru

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

NZ z neinvestorských záchranných akcí realizovaných v r. 2017 – pro
potřeby SČK: 23 zpráv
Zprávy o archeologických akcích realizovaných v r. 2017 do ADČ při ARÚ
Praha AV ČR: 30 zpráv

Dokumentační činnost

5)

Hlášení akcí realizovaných v r. 2018 do AMČR: 22 akcí
Revize a editace všech negativních akcí realizovaných OMPv, p.o. pro
AMČR – opravy a editace lokací akcí v mapách GIS (editováno 509 akcí)

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:

z 2 530 (r. 2017) na 2 533 (r. 2018) inventárních čísel
3 ks
3 ks

5ks

184 ks
dar 3ks

0
0
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Počet nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a lokaci
Revise sbírek: termín

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond

Revize (inventura) výpůjčka město Brandýs 20.11.2018
Revize (průběžná – roční inventura) výtvarné sbírky 8.10.2018 – 31.12.2018)
Revize sbírkové dokumentace výtvarné podsbírky 27.11.2018
4.7.2018plynování depozitáře (dýmovnice Vulcan Fumer Midi), k monitorování
lepicí lapače hmyzu Ekolex
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.

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:

0
0

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

Jiná činnost:

6)

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Restaurátor a Znalec umění: akd. mal. Dobroslav Halata (Znalecký posudek
sbírkových předmětů určených pro případ evakulace)
Restaurátor BcA. Karel Štojdl ml. (restaurování busty E. Beneše od J. Kodeta a
dvou dekorativních váz)
Badatelské dotazy: 3
Výstavy:
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1. 3. 2018 do 1. 3.
2019 (47 ks)
Josef Lada a politická karikatura, časopis šibeničky 1918-1919 k 100. výročí
republiky spolu s Jindřichem Ulrichem od 1.8.2018 do 22.11.2018 v Památníku
Josefa Lady a jeho dcery Aleny Hrusice.
Veřejnosti byly představeny ukázky kreseb v podobě zvětšených reprodukcí,
které Josef Lada publikoval v časopise Šibeničky, jehož zakladatelem byl
Eduard Bass. Dále byly ukázány originály samotného časopisu, satirický
týdeníček Leták a knihy, které ilustroval Josef Lada v těchto letech.
Celkově výstavu zhlédlo 3 588 platících návštěvníků.
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 (2018):
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:

7067 inv. č.

262 inv. č.
•
•

46 př. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 456 fyzických předmětů)
20 př. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. fyzických předmětů)

•
•

258 inv. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 456 fyzických předmětů)
359 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. 794 fyzických předmětů)

•

258 letos zaevidovaných inv. č. v historické podsbírce OMPV +
fotodokumentace dalších 87 inv. č. zaevidovaných v minulých letech
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•
Počet předmětů
získaných například z darů,
nákup. aj.:
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).
Publikační činnost:
samostatné publikace,
články do periodik:

359 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO

0
5.-18. prosince 2018 (321 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:
•
Lokalizace zápské tvrze. In: Naše Polabí, 2018 (dosud nevyšlo, má
vyjít v dubnu 2019).
•
Rukopisné přípisky v Kalendáři historickém Daniela Adama
z Veleslavína uloženém v Muzeu Říčany. In: Studie a zprávy, 2018,
roč. 7 (dosud nevyšlo)
Články do obecních zpravodajů:
•
Výlet Polabím autobusem linkou č. 657. In: Městské listy, 2018, č. 78, s. 19 (+ rozesláno do dalších zpravodajů v okolí).
•
Příběh pokladu, díl 1: Nález mincí. In: Říčanský kurýr, 2018, č. 5, s.
51.
•
Příběh pokladu, díl 2: Říčanské mincovní depoty. In: Říčanský
kurýr, 2018, č. 6, s. 51.
•
Červený kohout dříve často kokrhal i v Nehvizdech. In: Nehvizdský
kurýr, č. 7-8, s. 9.
•
Příběh pokladu, díl 3: Renesanční kachel. In: Říčanský kurýr, 2018,
č. 7-8, s. 64.
•
Příběh pokladu, díl 4: Historické sklepení. In: Říčanský kurýr, 2018,
č. 9, s. 70.
•
Krádeže a kořistění v Mochově v zimě 1642/1643. In: Mochovský
zpravodaj, září 2018, s. 29-30.
•
Kousek za Prahou je obec Panenské Břežany. In: Metro, říjen 2018.
•
Příběh pokladu, díl 5: Pražské groše Václava IV. In: Říčanský kurýr,
2018, č. 11, s. 46.
•
Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech (rozesláno do zpravodajů
v okolí Břežan).
•
Historie mariánských poutí a procesí z Mochova ke sv. Václavovi
do Staré Boleslavi. In: Mochovský zpravodaj, prosinec 2018, s. 36.
•
Životopis Petra Kukly, autora článku Zajímavá lípa. In: Mochovský
zpravodaj, prosinec 2018, s. 38.
•
Příběh pokladu, díl 6: Historie domu čp. 60. In: Říčanský kurýr,
2018, č. 12, s. 50.
Články na Idnes:
•
Sklep v Říčanech vydává 600 let starou záhadu. Poklad ukrytý
před Žižkou, 12. dubna 2018.
•
Vše, co v Praze obdivujete, je odtud. Lom dal městu kámen,
hrdinům úkryt, 7. června 2018.
•
Neznámé fotografie z Jiren a jak generál hrozil vyhladit obec u
Prahy, 30. října 2018.
•
Nedávno o ní nikdo nevěděl. Odlitek zdi z fotografií atentátníků je
v ČR, 13. prosince 2018.
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FB muzea:
•
Historická výročí, díl 1: 500 let od vydání nejstarší tištěné mapy
Čech.
•
Historická výročí, díl 2: 700 let od nejstarší zmínky o obci Velenec.
Propagační materiály:
•
Budova úřadu Ivana Olbrachta 59, Brandýs n. L.-St. Boleslav 2018, 4
strany.
•
František Josef Řezáč a ti druzí. Medailonky církevních
polyhistorů brandýského Polabí, Brandýs n. L.-St.Boleslav 2019, 20
stran.
Skládačky:
•
o brandýském muzeu /jen v rukopise, dosud nevydáno/
•
Unikáty Polabí /jen v rukopise, dosud nevydáno/
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Autorské výstavy:
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•
•

Spolupráce při jiných
výstavách než autorských:
(vypsat název a podíl)

•

Přednášky a akce pro
veřejnost:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osobnost města Brandýsa n. L.-St. Boleslavi (jen část týkající se
trojrozměrných předmětů a aktivit spolu s Jiřím Chourem a Veronikou
Benešovou, panely zajišťovali pracovníci města)
100 let republiky (spolu s Jiřím Chourem a Veronikou Benešovou)
drobné instalační práce při některých jiných výstavách
v Arnoldinovském domě
pomoc s popisky a výběrem fotografií fotovýstavy pana Šimerky na
Jenštejně
přednáška Polabské tvrze
přednáška Jenštejn a architektura hradů v okolí Prahy pro studenty
bytového designu ? přímo na hradě Jenštejně spojená se seminářem
studentů mající za cíl vytvořit návrhy na úpravu tamní expozice
doplnění přednášky Petra Jirase Novodobé smolaření ve Středním
Polabí o archeologické výzkumy a historii lesních řemesel v Polabí
2x komentovaná prohlídka katovny pro školy
2x seminář v muzejní knihovně se studenty předmětu informatiky ze
staroboleslavské ZŠ s tématikou kritické historické práce zaměřené na
region a rod
komentovaná vycházka po městě v rámci brandýské muzejní noci
komentované prohlídky pro školy v rámci vybraných výstav (především
Osobnost města Brandýsa n. L.-St. Boleslavi)
spolutvorba stanovišť na muzejní noci v Panenských Břežanech
(spolu s Jiřím Chourem a Veronikou Benešovou)
provázení výpravy cca 70 zaměstnanců arcibiskupství v kapli sv. Anny
v Panenských Břežanech a ozkoušení programu pro kapli sv. Anny na
cca 50 žácích ZŠ Líbeznice
přednáška Propojení školní výuky s muzejní expozicí (spolu s L.
Pitelkovou z AV Medií) na semináři Moderní možnosti propagace
kulturního dědictví v muzejních expozicích, galeriích a infocentrech
přednáška o sv. Václavovi na vernisáži výstavy Vedem v synagoze
vedení exkurze na vyšehořovickou tvrz s prohlídkou místních kostelů
realizace Cyklovýletu Polabím (spolu s Veronikou Benešovou)
přednáška Říčany, Škvorec, Jenštejn o hradech v okolí Prahy (spolu
s panem Šimerkou v rámci Muzea na kolečkách v domě pro seniory ve
Světicích)
exkurze Polabskou krajinou do Panenských Břežan (pro seniory
z Brázdimského statku v rámci Muzea na kolečkách)
kurátor výstavy Ota Hofman 90 (v Českém centru v Mnichově, na
náměstí v Říčanech, knihovně v Poděbradech, knihovně v Liberci,
v Třešti apod.)
archeologický výzkum ve sklepě čp. 60 v Říčanech (spolu
s Andreou Němcovou)
role loupeživého rytíře Vyšehoře na akci Strašidelný zámek pořádané
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•
•

Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:

•

•
•
•

Jiná činnost:

MAS Střední Polabí na brandýském zámku
revize dlouhodobé zápůjčky zbraní a nábytku na brandýském zámku
fotodokumentace dřevěného kříže u sv. Anny a zjišťování jeho původu
(spolu s iniciátorem plk. Rudolfem Čížkem)
spolupráce s Městem Brandýs n. L.-St. Boleslav (účast v pracovních
skupinách na projektu městského úřadu Brandýsa n. L. –St. Boleslavi
Největší osobnost města, spolupráce na muzejní noci, oslavách výročí
100 let vzniku ČSR apod.)
spolupráce s Městským muzeem v Čelákovicích a Muzeem Říčany
(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 s městskou knihovnou v Brandýse n. L.

Příprava podkladů:
•
příprava propagačních materiálů pro Středočeský kraj
(Arnoldinovský dům, katovna a Jenštejn)
•
popis konceptu Muzea na kolečkách (idea pana Šimerky) pro účely
krajského úřadu.
•
programu pro první stupeň ZŠ pro kapli sv. Anny v Panenských
Břežanech včetně pracovního listu (spolu s Jiřím Chourem a
Veronikou Benešovou)
•
příprava průvodčího listu pro 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ pro
expozici PNÚO (spolu s Jiřím Chourem a Veronikou Benešovou)
•
příprava propagačního materiálu Památník Břežany a veřejnost pro
Asociaci muzeí a galerií (PhDr. Luďka Beneše).
•
vypracování textů pro průvodce rámci brandýské muzejní noci
Další činnost:
•
evidence nových přírůstků
•
evidence všech starých nezpracovaných fondů uložených
provizorně v katovně (textil, boty apod. především z Prokopovy vily,
od Zlonické-Skálové).
•
vypracování žádosti o dotaci ISO na nákup regálů
•
přeuspořádání depozitářů v Panenských Břežanech a katovně
•
fotografování všech nových přírůstků
•
fotografování části sbírky mincí a odznaků z historické sbírky OMPv
•
povídání o historii Panenských Břežan v rozhlasovém pořadu Mozaika
na ČRo Vltava
•
povídání o památkách v obci Vyšehořovice pro pořad Toulavá kamera
na ČT1
•
rozhovor pro deník Právo o Panenských Břežanech
•
zajištění připomínky Dne válečných veteránů v Panenských
Břežanech se sbírkou pro Paměť národa
•
výpomoc při oslavách 28. října (fotokoutek)
•
účast na vyjednávání s památníkem v Lidicích a s památníkem
v Terezíně o navázání spolupráce
•
člen komise pro vyřazování sbírkových předmětů ze sbírkové
evidence Městského muzea v Čelákovicích
•
stěhování historického nábytku z Památníku v Břežanech do katovny
•
inventury, sbírkotvorné komise, revize
•
exkurze do Mauthausenu
•
správa webu PNÚO
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Střediska Oblastního muzea Praha východ a jejich činnost

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice
Správa skladu zboží, objednávky, úklid, průvodce: Martina Svobodová
Muzejní pedagog, průvodce, knihovna, expozice, úklid: Bc. Blanka Šubrtová
Pokladna: Ing. Hana Adamcová, Jana Vančurová
Zahrada: Ing. Jiří Piller
Správa nemovitostí: Luboš Vágner
Výpomoc v sezóně: Aleš Sládek

1)

Práce s veřejností:

V tomto roce se uskutečnily tyto akce:
•
2. 4. Velikonoční pondělí – dekorování vajec a připomenutí tradice Velikonoc. Celková účast této akce
byla 44 návštěvníků.
•
18. 5. Den muzeí a galerií a II. Muzejní noc Památníku - provázení v kostýmech nadporučíka Lukáše a
vojína Švejka, hudební vystoupení Ladova národopisného souboru, vstup zdarma. Celková účast této
akce byla 96 návštěvníků.
•
26. 5. Cesta kocoura Mikeše – Pochod pořádaný sdružením Ladův kraj – razítkovací místo. Celková
účast této akce byla 204 lidí.
•
23. 6. II. Svatojánská noc – soutěžní odpoledne pro děti, inspirované dílem Josefa Lady, občerstvení,
večerní opékání špekáčků a vystoupení živé hudby, vstup zdarma. Celková účast této akce byla 112 lidí.
•
15. 9. Po stopách kocoura Mikeše – Pochod pořádaný městem Mnichovice – razítkovací místo.
Celková účast této akce byla 1461 lidí.
•
15.9 - 16. 9. Den evropského dědictví - vstup zdarma. Celková účast této akce byla 1350
návštěvníků.
•
28. 10. Den Středočeského kraje – občerstvení, provázení v kostýmu nadporučíka Lukáše a vojína
Švejka, vstup zdarma. Celková účast této akce byla 92 návštěvníků.
•
2. 12. 2018 - II. Advent v Památníku – výroba tradičních vánočních dekorací z přírodního materiálu.
Celková účast této akce byla 22 návštěvníků.
Dále:
•

•

22. 3. Účast na valné hromadě sdružení seniorů na Městském úřadě Říčany.

6. 4. V PJLA proběhlo setkání zástupců sdružení Ladova kraje.

2) Práce se školami:

Pro školky, školy a skupiny s dětmi se od loňského roku pořádají lektorské programy – jsou spojené s pracovními
listy a výtvarnou činností a děti jsou motivovány malými odměnami. Program trvá cca 30 - 45 minut – dle
časových možností škol, a jsou k dispozici na objednání a je přizpůsoben věku dětí a prostorám památníku.
Samotný výtvarný program využily: 11.4. Základní škola Votice, 10.10. Základní škola pod Marjánkou Praha,
15.11. Základní škola Poděbrady. Celkem se jednalo o 3 základní školy.
Většina mateřských a základní škol využila tento program spolu s prohlídkou památníku, a to: 28.3. Mateřská
škola Maršovice, 4.4. Mateřská škola Mnichovice, 6.4. Základní škola Jihlava, 12.4. Mateřská a Základní škola
Mnichovice, 18.4. Základní škola Škvorec, 20.4. Základní škola Stará Boleslav, 25.4. Základní škola Kutná Hora,
2.5. Základní škola Praha, 9.5. Mateřská škola Mnichovice, 17.5. Mateřská škola Mnichovice, 24.5. Základní
škola Slabce, 25.5. Základní Škola Zásmuky, 13.6. Mateřská škola Zásmuky, Mateřská škola Praha, Základní
škola Lnáře, 14.6. Základní škola Benešov, Základní škola Kosmonosy, Základní umělecká škola Uhříněves,
15.6. Mateřská škola Osnice, 21.6. Základní škola Říčany, 22.6. Základní škola Poláškova Praha, 27.6. Základní
škola Mnichovice, 20.9. Základní škola Sulice, 4.10. Základní škola Praha 1, 28.11. Základní škola Mukařov.
Celkem se jednalo o 8 mateřských škol a 18 základních škol.
Mimo tento program zde proběhly tyto akce: 27.2. Mateřská školka Maršovice Vzdělání předškolních dětí, 23.3.
Základní škola Praha 2 Slavnostní předání pololetního vysvědčení Kocourem Mikešem pro 1. třídu, 5.12.
Mateřská školka a Základní škola Kladno Malování obrázků a výroba adventních svícnů. Celkem se jednalo o 2
mateřské školy a 1 základní školu.
Taktéž dle požadavku škol je možnost provázení v kostýmu kocoura Mikeše. Výklad je přizpůsoben věku dětí.

3) Televize, rozhlas, tisk, internet:
•
•
•

19. 1. Barbora Kvapilová – Český rozhlas Region
30. 3. Aneta Procházková – TV Barrandov
5. 12. Vychytávky Ládi Hrušky (jen zahrada)
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4) 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)

5) Návštěvnost:

Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové v památníku byla 14 733 lidí, z toho
platících 10 508 a neplatících 4 225. Oproti loňskému roku došlo k mírnému poklesu a to celkově o 334
návštěvníků. Pokles byl způsoben dvouměsíčním uzavření památníku z důvodu částečné rekonstrukce a tvorby
nové expozice.
Návštěvníci zde utratili 1.081 533,00 Kč, z toho se na vstupné připadá 311 221,00 Kč a na zboží 770 312,00 Kč.
Oproti loňskému roku poklesly tržby o 116.593,00 Kč. Pokles byl způsoben dvouměsíčním uzavření památníku z
důvodu částečné rekonstrukce a tvorby nové expozice.
Facebookové stránky se líbí 883 uživatelům této sociální sítě a 896 je sledovalo.
Celková návštěvnost webových stránek Oblastního muzea Praha – východ byla 16 352.
Cizinci: V tomto roce navštívilo Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny celkem 111 cizinců, a to z Japonska,
Anglie, Německa, Slovenska, Španělska, Ruska a Itálie.

6) Výstava:

V letošním roce se v pracovně Josefa Lady konala výstava Josef Lada a politická karikatura, časopis
Šibeničky 1918–1919 k 100. výročí vzniku republiky od 1. srpna 2018 do 22. 11. 2018. Veřejnosti byly
představeny ukázky kreseb v podobě zvětšených reprodukcí, které Josef Lada publikoval v časopise Šibeničky,
jehož zakladatelem byl Eduard Bass. Dále byly ukázány originály samotného časopisu, satirický týdeníček Leták
a knihy, jenž ilustroval Josef Lada v těchto letech. Celkově výstavu zhlédlo 3 588 platících návštěvníků. Autoři
výstavy byli PhDr. Milan Pátra a Jindřich Ulrich.
Dále byla zapůjčena buď celá nebo část putovní výstavy reprodukcí obrazů Josefa Lady na výstavu Sedmičky
Josefa Lady – Praha tančící dům 7ks, Josef Lada – Kultura města Mladá Boleslav 98ks a Josef Lada jak ho
neznáte – Regionální muzeum Kolín 4ks.

7) Knihovna:

V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny.
V současné době má již 899 evidenčních čísel, z nichž 93 přibylo v letošním roce. Jedná se o knihy, časopisy,
pohlednice, kalendáře a jiné upomínkové předměty se zvolenou tematikou sbírky.

8) IT služby:
•
•
•
•
•

Kontrola a údžba IT a sítě PC
Licence ZyXEL UTM bundle – prodloužení
Licence MS Office Professional 2016 pro notebook HP 250 G6 i 5 – 7200U
Zakoupený nový NB značky HP 250 G6 i 5 – 7200U
Prodloužení licence na grafický program Adobe

9) Správní činnost:
•
•
•
•

Běžná údržba domu a zahrady
Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí
Revize zabezpečovacího zařízení - nový správce - PCO Mladá Boleslav
Zavedení univerzálního klíče pro vstup do zahrady, objektu, WC

10) Rekonstrukce objektu:

Od 22. ledna do 20. března 2018 byl PJLA uzavřen veřejnosti z důvodu rozsáhlé rekonstrukce.
•
Oprava podlah, což zahrnovalo broušení a lakování parket – v některých místnostech bylo třeba i jejich
přeskládání,
•
Ve spodní části expozice – tj 2 místnosti a v pokladně položena nová vinylová podlaha,
•
Položení samočistícího koberce v čekárně, pokladně a chodbě
•
Výměna starého osvětlení za nové všech výstavních prostorách
•
Výmalba celého objektu
•
Žaluzie v oknech nahrazeny záclonami z přírodního materiálu
•
Úprava čekárny

11) Sklep:
•
•

Vyklízení, výměna oken, schody opatřeny zábradlím,
V jedné místnosti výměna osvětlení za led a doplnění zásuvek

12) Zahrada:
•
•

běžná údržba zahrady
Osázení truhlíků na okna Památníku
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•
•
•

Oprava plastiky Mikeš s Pašíkem na motorce – autorka provedla zdarma
Částečná oprava pískoviště
Oprava hry Člověče nezlob se

13) Expozice:
•
•
•

Nově upravena celá expozice i čekárna (zakoupení nábytku do čekárny – stůl a lavice
Zakoupena a umístěna lavice do druhé místnosti expozice
Zakoupení a umístění těchto exponátů z výstavy Ladovy sedmičky – chodící kostým kocoura Mikeše,
auto bubáka Mulisáka, dotyková obrazovka s rámem a micro PC, 2 tablety se stojany

14) Práce s dospělými a seniory
•

Po prohlídce byla uskutečněna malá soutěž s malou odměnou v podobě kocourka Mikeše pro zvýšení
zájmu dospělé veřejnosti. Této akce se zúčastnily: 13.9. Akademie třetího věku Poděbrady, 19.9. Klub
seniorů Kutná Hora, 19.9. Klub seniorů Dubá, Klub českých turistů Havlíčkův Brod, 5.10. Domov pro
seniory Říčany se zvláštní péčí. Celkem se jednalo o 5 institucí zabývající se péči o dospělé.

•

15) Různé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úprava webových stránek (VŠECHNY POBOČKY)
Účast na školení GDPR
Návštěvní řád budovy i zahrady upraven podle nařízení GDPR pořizování fotografií
Nová informační tabule s otevírací dobou a návštěvním řádem umístěna do vitríny u vchodu do zahrady
Setkání v budově Středočeského kraje - zásady používání FB, setkání muzejních edukátorů.
Zakoupení externího disku - Maxtor M3 portable 2 TB 2,5 USB 3,0
Přemístění sbírkové knihovny do pracovny pana Lady
Nové pohlednice – Šibeničky
Adventní výzdoba
Provedena inventura majetku
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Obrazová příloha :

Setkání zástupců Ladova kraje

V expozici je umístěno Mulisákovo auto, které si rádi vyzkouší i cizinci.

28

Výměna starého osvětlení za nové

Nová expozice , renovovaná podlaha včetně nových záclon

29

II. Svatojánská noc

Vedoucí: PhDr. Milan Pátra

30

Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
Během sledovaného období 1.1.2018 – 31.12.2018 byla otevírací doba Památníku národního útlaku a odboje (
dále jen PNÚO ) v Panenských Břežanech takto :
středa – neděle od 9.00 do 16.30 hodin.

Návštěvnost

Návštěvnost v roce 2018
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Památník byl otevřen celý rok 2018. Do výstavních prostor zavítalo v roce 2018 7752 návštěvníků, 72%
absolvovalo návštěvnické okruhy a pořádané akce. Největší zájem byl zaznamenán v měsících květen a červen.
Prodejna obsloužila 2 139 návštěvníků tj. 27,6% z celkové návštěvnosti.

31

Návštěvnost podle jednotlivých okruhů v roce 2018
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Návštěvnost podle druhu vstupného v roce 2018
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V Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany je zřízeno Turistické informační centrum, s
certifikátem třídy C, poskytovalo informace o Panenských Břežanech a okolí, nabízelo sběratelské turistické
vizitky a známky, turistické mapy a další propagační předměty s motivem Kaple sv. Anny v Panenských
Břežanech. Je zde k dispozici bezplatný přístup k internetu. Zdarma je možné využít úložné skříňky k úschově
menších zavazadel. V TIC návštěvníci získali informace o akcích pořádaných v obci a turistické tipy do blízkého
okolí. Samozřejmostí byly informace o jízdních řádech, ubytování a stravování. V roce 2018 jej navštívilo 6442
návštěvníků

Pořádaných akcí se zúčastnilo 2425 návštěvníků:
Seznam pořádaných akcí
Únor:
Akce přednáška Svatovítská katedrála
Jako zdroj inspirace J.B.Santiniho
46
Akce přednáška
Přátelství navzdory Hitlerovi
Březen:
Akce přednáška a Po stopách
archeologických objevů
v okolí Panenských Břežan
Duben:
Akce výstava a přednáška Odvaha až
za hrob – Jaroslav Purkyt
Akce Spojenecké kluby vozidel
(Allied Clubs of Vehicles)
Květen:
Akce Muzejní noc
Akce 8.5
Akce svatba
Červen:
Akce varhanní a houslový koncert z děl
barokních mistrů
Akce Varhanní koncert duchovní hudby
Červenec:
Akce pouť ke svaté Anně
Srpen:
Akce 790 let obce
Akce svatba
Září:
Akce návštěva z arcibiskupství
Akce Dny evropského dědictví
Akce Křest knihy Plukovník
Jaroslav Mikuláš Novák
Akce svatba
MŠ Panenské Břežany
Cyklisté a návštěvníci parku

70
30
56

Říjen:
Akce Den kraje
Akce Přednáška Vzestupy a pády
československého podnikání
Cyklisté a návštěvníci parku

38
73

Listopad:
Akce přednáška Benediktinky
a Panenské Břežany
Akce návštěva ZŠ Líbeznice
Akce koncert Vzpomínka na padlé

31
70
95

8
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Akce svatba
Cyklisté a návštěvníci parku
Prosinec:
Předvánoční prohlídka parku vycházka turistů Praha Kobylisy
Akce odhalení otisku zdi
Akce 1. adventní koncert
Akce 2. adventní koncert

80
40

33
150
64
65

V roce 2018 se knihovna PNÚO rozrostla o 234 svazků. Obsahuje 2076 publikací a 1843 periodik, tematicky
související s obsahem expozice a zaměření Památníku národního útlaku a odboje. Nové tituly získala knihovna z
darů a zařazením aktuálních zakoupených publikací.
Jiná činnost:
Realizace praktické péče pro podporu ohrožených druhů – čištění bazénu v areálu PNÚO v Panenských
Břežanech pro podporu čolků. Pro obojživelníky bylo zřízeno zahradní jezírko o objemu 1000litrů.
TIC během roku navštívilo 2 138 návštěvníků. Proběhly zde namátkové kontroly z vedení TIC. Chyby, na které
bylo upozorněno v zápise z kontroly byly obratem napraveny. Jejich náprava byla písemně potvrzena ředitelem
Asociace turistických informačních center ČR.
Firma Zahradní architektura Martinov realizovala druhou část rekonstrukce parku v areálu PNÚO – výsevy
trávníků a dobudování cest v jižní části parku. Nyní již lze případné zájemce o prohlídku parku provádět po
okruhu vedoucím okolo všech zajímavých rostlinných druhů rostoucích v parku.
Vlastními silami pracovníci PNÚO realizovali běžné zahradnické práce na údržbě parku.

Akce pořádané v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
2. února 2018
Večerní komentovaná prohlídka kaple svaté Anny s následnou přednáškou Ladislava Moučky na téma
Svatovítská katedrála jako hlavní zdroj inspirace J.B.Santiho – Aichla
9.února 2018
Přednáška novinářky
Líbeznice o příběhu
v knize Přátelství

Judity Matyášové pro ZŠ
tzv.dánských dětí popsaném
navzdory Hitlerovi

14.března 2018
Přednáška Mgr.
archeologických objevů

Němcové na téma : Po stopách
v okolí Panenských Břežan

9.dubna 2018
Zahájení výstavy o
za hrob“, doplněné
Richarda Švandy

Jaroslavu Purkytovi „ Odvaha až
stejnojmennou přednáškou
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28.dubna 2018
Opět po roce Památník národního útlaku a odboje navštívily Spojenecké kluby vozidel (Allied Clubs of Vehicles).

25.května 2018
Muzejní noc proběhla v areálu PNÚO za velkého zájmu místních občanů. Kromě drobných dovednostních
soutěží, zde byl k vidění Jeep Willys s plnou výzbrojí a výstrojí. Součástí tohoto předvedení byl i originální
vojenský stan se zdravotnickým vybavením.
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Od 18 hodin bylo k vidění v kapli svaté Anny loutkové představení divadla K2 – „Legenda o svaté Ludmile a
legenda o svatém Václavu“.
Po celý den byl celý areál volně přístupný, včetně historického sklepa zámku.

15.června 2018
Od 18 hodin proběhl v kapli svaté Anny varhanní a houslový koncert z děl barokních mistrů v podání varhanistky
Jany Havlíčková a houslisty Vladislava Ondřejíka
30.června 2018
Pořádalo spolupracující sdružení Otevřené oči z Panenských Břežan varhanní koncert duchovní hudby. Interprety
byli Alfred Habermann - varhany, Eva Hartová – zpěv. Pracovníci PNÚO se účastnili akce jako organizátoři.

28.července 2018
Ve spolupráci s farností Odolena Voda PNÚO spolupořádalo pouť ke kapli svaté Anny v Panenských Břežanech.
Účastníci poutě měli možnost komentované prohlídky této krásné stavby.
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18.srpna 2018
PNÚO se účastnilo jako spoluorganizátor oslav 790.výročí obce Panenské Břežany. Součástí těchto oslav byla
výstava v přízemí zámku věnovaná historii obce ( obecní kroniky ). V tzv.Gerstlově salonku byla k vidění výstava
dobových šatů a módních doplňků. V parku probíhal workshop pod vedení sochaře Jiřího Genzera spojený
s výstavou jeho sochařských děl. Po celý den byl PNÚO volně přístupný pro širokou veřejnost.

15.-16.září 2018
V těchto dnech byl při příležitosti Dnů evropského dědictví vstup do areálu PNÚO volný. Této možnosti k
návštěvě využilo 70 návštěvníků.
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23.září 2018
U příležitosti 80.výročí všeobecné mobilizace proběhla v PNÚO vzpomínková akce spojená s křtem knihy autora
Martina Vaňourka – Jaroslav Mikuláš Novák.
https://www.stredozeme.cz/cs/zpravy/v-den-vyroci-mobilizace-pokrtili-knihu-o-narodnim-hrdinovi-j-mnovakovi.html

17. října 2018
Přednášku na téma: „ Vzestupy a pády československého podnikání „ přednesl PhDr.Tomáš Gecko

8. listopadu 2018
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Přednášku na téma : Benediktinky a Panenské Břežany“ přednesla PhDr. Karin Pátrová

11. listopadu 2018
ke Dni válečných veteránů proběhla vzpomínková akce pořádaná za účasti pracovníků PNÚO. Součástí akce byl
koncert nazvaný „Vzpomínka na padlé“ uspořádaný v kapli svaté Anny.
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13. prosince 2018
Slavnostního odhalení otisku zdi z londýnského Porchester Gate vedle dalších hostů zúčastnili někdejší letec
RAF Emil Boček, kardinál Dominik Duka, britský velvyslanec Nicholas Stewart Archer, ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD) či náměstek ministra kultury ČR Alois Mačák (ČSSD). Středočeský kraj reprezentovali hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD)
https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/porchester-gate-anthropoid-gabcik-heydrich-bayswaterroad.A181212_120905_vojenstvi_kuz
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/9116/stredocesky-kraj-si-pripomina-hrdiny-

14. prosince 2018
Od 17 hodin zazněla při adventním koncertu v kapli svaté Anny díla mistrů J.J.Fuxe, B.M.Černohorského,
J.D.Zelenky, F.Bendy, J.S.Bacha, G.F.Händela, G.P.Telemana v podání souboru LYRA DA CAMERA (
J.Návrátilová – cembalo, J.Rosická – soprán , K.Chudobová – flétny , B.Zajmi - violoncello )

20.prosince 2018
Při druhém adventním koncertu
adventní program přednesli
akademie – K.Englichová –
J.Mrkusová – soprán,

v kapli svaté Anny nám svůj
členové Evropské hudební
harfa, V.Veverka – hoboj,
B.Polášková – mezosoprán.

Spolupráce se subjekty mimo PNÚO a jiné aktivity
Internetový portál Novinky.cz zveřejnil článek o PNÚO, který do konce roku zhlédlo přes 15 000 čtenářů
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https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/praha-vychod/1297-48928-prostorovy-zazraksvatoanenska-kaple-stavitelskeho-genia-santiniho-v-panenskych-brezanech.html?source=FBS
Pro Český rozhlas Regiony byly natočeny dvě reportáže odvysílané v pořadu Česko – země neznámá. Jedna
z nich byla věnována baroknímu skvostu - kapli svaté Anny a druhá byla na téma expozice Památníku národního
útlaku a odboje
https://regiony.rozhlas.cz/v-kapli-sv-anny-santini-poprve-uplatnil-svou-genialni-praci-se-svetlem-a-7408867
https://region.rozhlas.cz/pamatnik-v-panenskych-brezanech-pripomina-vyroci-mnichovske-dohody-i-nasledne7625444
K výročí atentátu na R.Heydricha byla v ČT odvysílána reportáž popisující přípravy této akce – je zde zmiňován i
tzv.horní zámek v Panenských Břežanech
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100426/video/634252
Památník národního útlaku a odboje byl jedním z 360 míst, kde probíhala sbírka projektu Paměť národa
společnosti Post bellum
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/pemt-naroda-post-bellum-sbirka-den-valecnychveteranu_1812031726_pj
Dne 12. října 2018 byla stanicí Radio Vltava odvysílána reportáž o expozici PNÚO v Panenských Břežanech
https://vltava.rozhlas.cz/k-h-frank-v-panenskych-brezanech-pobyval-s-rodinou-dnes-je-tam-ocenena-expozice7640145
Dne 27.září 2017 se zástupci PNÚO v čele s p.ředitelkou OMPv Praha-východ zúčastnili výsadby růžového keře
do Záhonu republiky v lidickém Růžovém sadu.

V rámci aktivit public relations se upevňovaly vztahy s představiteli jednotlivých obcí a jejich kulturními komisemi.
Ve spolupráci s obcemi pravidelně vylepujeme plakáty a pozvánky na jednotlivé akce, ale i vysílání v rámci
rozhlasu obcí, a zasílání emailových zpráv občanům okolních obcí. O akcích se přímo dozvídá přes facebook 107
občanů , o našich akcích je informována facebooková skupina Kultura Odolena Voda a okolí. Pozvánky jsou
zasílány také přes radio v mobilu. V současné době se o akcích pořádaných PNÚO díky emailovým zprávám
přímo dozvídá 154 jednotlivců a organizací.
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Pozvánky na jednotlivé akce a jejich odezvy, ev. články o areálu PNÚO jsou otiskovány v místních zpravodajích
http://www.odolenavoda.cz/download/1543575506/2018_12_odolen.pdf
http://www.panenskebrezany.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_10.pdf&original=Kveten18.pdf
https://www.obecbast.cz/file.php?nid=1757&oid=6411745
http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2018/12/19/pozvanka-na-adventni-koncert/
https://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/zpravodaj/2018/Klecany12b.pdf
https://www.libeznice.cz/sites/default/files/2018/12/lz_prosinec_18_web.pdf

Pravidelně jsou editovány webové stránky PNÚO. Nově byl zřízen odkaz na provoz knihovny PNÚO a odkaz na
zámecký park.
Pravidelně jsou též editovány příspěvky na facebookové stránky PNÚO – kromě jiného je zde k vidění seriál o
dřevinách v parku PNÚO.
Kromě vlastní webové prezentace jsou informace o PNÚO pravidelně zveřejňovány na celostátním
cestovatelském portálu Do – muzea.cz.
Pokračuje spolupráce se Středočeskou centrálou cestovního ruchu.
Byly vytvořeny nové pracovní listy pro školy i mateřské školy ( tématy jsou geometrie a zábavné hry pro nejmenší
v rámci parku ).
Byly také vytvořeny pracovní listy pro vyšší ročníky základních škol s tématem přibližujícím žákům expozici
Památníku národního útlaku a odboje
V nabídce pro návštěvníky

Během roku 2018 proběhly bez zjištěných závad tyto vnější kontroly :
Roční prověrka PO
Preventivní požární prohlídky
Hasicí přístroje
Požární hydranty
Elektrické ruční nářadí
Elektrické spotřebiče
Zařízení ( regály)
Kouřovody
Plynová zařízení
Plynová kotelna
Tlakové nádoby stabilní
EZS
EPS
Náhradní zdroj elektrické energie

25.9.2017
5.3. 2017, 16.10.2017
10.1.2017
10.1.2017
7.3.2017
7.3.2017
5.10.2017
22.8.2017
22.11.2017
2.8.2017
12.8.2017
27.11.2017
27.11.2017
6.9.2017
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Zpracoval: Ing. Jiří Piller, vedoucí Památníku národního útlaku a odboje
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Hrad Jenštejn

Hrad Jenštejn je po stránce provozu expozic spravován Oblastním muzeem Praha – východ, p.o., 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.
S ohledem na probíhající rekonstrukci exteriéru hradní věže byly průběžně zajišťovány požadavky týkající se
zabezpečení BOZP návštěvníků a průvodců. Tato opatření mohla vyvolat určitý odliv části potencionálních
dalších návštěvníků.
I přes výše uvedená omezení navštívilo hrad Jenštejn v roce 2018 celkem 4470 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 je nejvyšší zájem o exkurze pro děti předškolního věku (mateřské školy) a pro žáky 1. stupně
základních škol.
Ze strany průvodcovské správy byly některé akce pořádány samostatně či v součinnosti s místními obecními
spolky a sdruženími. V roce 2018 se uskutečnilo na hradě Jenštejn více jak 10 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
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Soutěž „Postav si svou věž“, která se konala v červnu 2018

Exkurze seniorů na hradě Jenštejn s odborným výkladem průvodce
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Stanoviště s výrobou výrobků samotnými návštěvníky při akci „Řemeslný den na hradě“

Tematický výklad pro skupinku žáků ZŠ v kapli hradní věže
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Závěr
Hospodářský rok 2018 byl velmi náročný, ale úspěšný. Byl spojený s oslavou 100. výročí založení
republiky, 80. Výročí všeobecné mobilisace,100. výročí konce Velké války. Na počest hrdinům národního
odboje byl realizován otisk zdi z domu na Porchester Gate v Londýdě a tento otisk slavnostně odhalen
dne 13.12. 2018 za přítomnosti významných hostí, záštitu nad touto akcí převzala paní hejtmanka
Ing. Jaroslava Jermanová.
Bohužel postihla nám smutná událost, zemřela skvělá účetní Oblastního muzea Praha východ, p.o.
Paní Ludmila Moravcová.

V Brandýse nad Labem-Staré dne 16.2. 2018

Mgr. Hana Bílková
ředitelka Oblastního muzea Praha východ, p.o.

